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Dövlət himni

Musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, 
sözləri Əhməd Cavadındır.

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı

Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə

hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə

qadiriz! 
Üçrəngli bayrağınla məsud

yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu! 
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət 
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən!
Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
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Azərbaycan Respublikası - 
Cənubi Qafqazın şərqində dövlət. 
Xəzər dənizinin cənub-qərb sahi- 
lində, 38°24' ilə 41°54' şimal en- 
likləri və 44°46' ilə 50°50' şərq 
uzunluqları arasındadır. Ərazisi- 
nin uzunluğu qərbdən şərqə 450 
km, şimal-qərbdən cənub-şərqə 
440 /cm-dir. Azərbaycan Respub- 
likası şimalda Rusiya Federasi- 
yası (390 km), şimal-qərbdə Gür- 
cüstan (471 km), qərbdə və 
cənub-qərbdə Ermənistan Res- 
publikası (1007 km) və Türkiyə 
(15 km), cənubda İran İslam 
Respublikası (765 km) ilə həm- 
sərhəddir. Rusiya Federasiyası 
ilə sərhəd xətti Samur çayı, Su- 
dur silsiləsi və Baş Qafqaz silsilə- 
sinin yal hissəsindən keçir. Gür- 
cüstanla sərhədi, əsasən, Qanıx, 
Qabırrı çayları və Kür ilə Qabırrı 
çaylarının suayırıcısı təşkil edir. 
Ermənistan Respublikasından, 
əsasən, Murquz, Şahdağ və Şər- 
qi Göyçə silsilələri və Qarabağ 
yaylası ilə ayrılır. Türkiyə və Iran 
islam Respublikası ilə dövlət sər- 
hədini çox yerdə Araz, Bolqar, 
Astara çayları və Talış dağları 
təşkil edir. Biləsuvardan Araz ça- 
yına qədər 50 km-lik məsafədəki 
sərhəd Muğan düzündən keçir. 
Azərbaycan Respublikasının qu- 
ru sərhədlərinin uzunluğu 2647 
km, su sərhədlərinin uzunluğu 
816 /cm-dir.

Azərbaycan Respublikası əra- 
zisinin təqr. yarısı dağlıqdır. Şi- 
malda Böyük Qafqaz, cənubda 
Kiçik Qafqaz dağları və onların 
arasında Kür çökəkliyi, cənub- 
şərqdə Talış dağları uzanır. Ölkə- 
nin ərazisi faydalı qazıntılarla

(neft, qaz, polimetal, dəmir filizi, 
alüminium, kobalt, mineral sular 
və s.) zəngindir. Dünyada mövcud 
olan 11 iqlim tipindən 8-i Azər- 
baycan Respublikasında müşahi- 
də olunur. Respublika ərazisindən 
müxtəlif uzunluqda 8300-dən çox 
çay axır, 250-dən çox göl və su 
anbarları, zəngin torpaq-bitki ör- 
tüyü və heyvanlar aləmi var.

Azərbaycan Respublikası bir 
palatalı parlamentli (Milli Məclis) 
prezident respublikasıdır. Azər- 
baycan dövlətinin başçısı Azər- 
baycan Respublikasının Prezi- 
dentidir. Prezident Azərbaycan 
xalqının vahidliyini təcəssüm et- 
dirir və Azərbaycan dövlətçiliyinin 
varisliyini təmin edir. Prezident 
Azərbaycan dövlətinin müstəqil- 
liyi və ərazi bütövlüyünün təmi- 
natçısıdır. Prezident Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
Ali Baş Komandanıdır.

Azərbaycanda ilk respublika 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
adı ilə 1918 il mayın 28-də yaradıl- 
mış və 23 ay fəaliyyət göstərmiş- 
dir. 1920 il aprelin 28-də Azərbay- 
canda sovet hakimiyyəti qurulmuş 
və 1991 ildə SSRİ dağılanadək 
davam etmişdir. 1991 il oktyabrın 
18-də Milli Məclisdə Azərbay- 
canda dövlət müstəqilliyi haqqın- 
da Konstitusiya Aktı qəbul olun- 
muş və Azərbaycan Respublikası 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisi elan edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası 1995 il noyabrın 12- 
də ümumxalq referendumunda 
qəbul edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının 
dövlət bayrağı, gerbi və himni var.

Azərbaycan Respublikası BMT- 
nin (1992), Avropa Şurasının 
(2001), MDB-nin (1991) və ATƏT- 
in (1992) üzvüdür.

Azərbaycan Respublikas>nda 
dövlət dili Azərbaycan dilidir. /' ər- 
baycan Respublikasının dövl or-
qanları, mədəniyyət, maarif n >s-
sisələri və başqa idarələri ;>r- 
baycan dilinin sərbəst işlədil; >i-
ni, kargüzarlığın dövlət di iə
aparılmasını təmin edir və ;n 
hərtərəfli tətbiqinə dövlət q; sı 
göstərir. Azərbaycan Respu1 
sında əhalinin danışdığı başc; !- 
lərin də azad surətdə işlədi' >i 
təmin edilir.

Dövlət hakimiyyətinin ai: >-
nunverici orqanı Azərbaycan - 
publikasının Milli Məclisidir. D >t 
hakimiyyətinin ali icra və s; ı- 
camverici orqanı Azərba n 
Respublikasının Nazirlər Kab i- 

dir. Ali məhkəmə orqanı Azəı r  
can Respublikasının Konstitı a 
Məhkəməsidir. Naxçıvan MR- li 
dövlət hakimiyyəti orqanı i - 
çıvan MR Ali Məclisi, dövlət : -
miyyətinin ali icra və sərəncaı ; -
qanı Naxçıvan MR Nazirlər K - 
netidir. Respublikanın şəhər, - 
səbə və kəndlərində dövlət I 
miyyətinin yerli özünüidarəe ı 
orqanları bələdiyyələrdir.

Azərbaycan Respublikas 
suverenliyi Azərbaycan Resp 
likası tərəfindən öz ərazisinin i . 
yerində ali qanunvericilik, icra 
məhkəmə fəaliyyətinin respubli! - 
nın bütün vətəndaşlarının xeyrir ə 
müstəqil həyata keçirilməsində 
ifadə olunur.

Azərbaycan Respublikasının 
ərazisi bölünməzdir və Azərbay-
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can Respublikası Milli Məclisinin 
qərarı ilə respublikanın bütün 
əhalisi arasında keçirilən xalq 
səsverməsi (referendum) ilə ifadə 
edilmiş razılıq olmadan onun sər- 
hədləri dəyişdirilə bilməz.

Azərbaycan Respublikasının 
qanunları Azərbaycan Respublika- 
sının bütün ərazisində qüwədədir.

Azərbaycan Respublikası çox- 
sahəli sənayeyə və kənd təsərrü- 
fatına, geniş nəqliyyat şəbəkəsi- 
nə, inkişaf etmiş elmə, qədim və 
zəngin mədəniyyətə malikdir. 
Ağır sənaye sahələri üstünlük 
təşkil edir. Neft və qazçıxarma, 
neft-kimya, maşınqayırma, metal-

lurgiya, yeyinti, tikinti materialları 
sənayesi, yüngül sənaye və s. in- 
kişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatı, 
əsasən, pambıqçılıq, üzümçülük, 
taxılçılıq, heyvandarlıq, tərəvəzçi- 
lik, meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmış- 
dır. Yük və sərnişin daşınmasında 
dəmir yolu, avtomobil, dəniz və 
hava yolları nəqliyyatı əsas yer 
tutur.

Azərbaycan Respublikasının 
tərkibinə Naxçıvan MR, 66 inzibati 
kənd rayonu (7-si Naxçıvan MR- 
dədir),13 şəhər rayonu (Bakı - 11, 
Gəncə - 2) daxildir (2006). Şəhər 
inzibati ərazi vahidləri Bakı, Gən- 
cə, Sumqayıt, Mingəçevir, Naxçı-

van, Əli Bayramlı, Xankəndi və 
Naftalandır. Respublikada 70 şə- 
hər, 239 qəsəbə, 4279 kənd var 
(2006).

Azərbaycan Respublikasının 
ərazisi 86,6 min km2, əhalisi 
8436,4 min. nəfərdir (01.01. 
2006). Əhalinin 1999 il siyahıya- 
alınmasına əsasən azərbaycan- 
lılar 90,6%, ləzgilər 2,2%, ruslar 
1,8%, ermənilər 1,5%, talışlar 
1% təşkil edir. Qalanları başqa 
millətlərin nümayəndələridir.

Azərbaycan Respublikasının 
paytaxtı Bakı şəhəridir.

Azərbaycan Respublikasının 
milli pul vahidi manatdır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ-ƏRAZİ VAHİDLƏRİ

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Sahəsi 5,5 min km2\ əhalisi 376,4 min (01.01.2006). Paytaxtı Naxçıvan şəhəridir.

İnzibati kənd rayonları 
(01.01.2006)

Rayonun
adı

Sahəsi,
(km2)

Əhalisi 
(min nəfər)

Yarandığı
tarix

Şəhərlərin
sayı

Qəsəbələrin
sayı

Kəndlərin
sayı

Rayon
mərkəzinin

adı
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Abşeron 1361,4 93,3 1963 1 8 7 Xırdalan ş.
2. Ağcabədi 1756,0 115,6 1930 1 - 46 Ağcabədi ş.
3. Ağdam 1150,0 167,3 1930 1 - 128 Ağdam ş.
4. Ağdaş 1048,0 95,5 1930 1 2 76 Ağdaş ş.
5. Ağstafa 1503,7 77,3 1939 1 10 28 Ağstafa ş.
6. Ağsu 1020,1 67,5 1943 1 - 78 Ağsu ş.
7. Astara 616,4 92,3 1930 1 1 90 Astara ş.
8. Babək 900,0 66,9 1978 1 39 Babək qəs.
9. Balakən 923,0 86,9 1930 1 1 58 Balakən ş.

10. Beyləqan 1131,1 82,7 1939 1 8 33 Beyləqan ş.
11. Bərdə 957,0 138,1 1930 1 - 109 Bərdə ş.
12. Biləsuvar 1397,0 82,7 1930 1 - 25 Biləsuvar ş.
13. Cəbrayıl 1049,8 66,4 1930 1 2 91 Cəbrayıl ş.
14. Cəlilabad 1441,4 184,5 1930 - 117 Cəlilabad ş.
15. Culfa 995,0 38,7 1930 1 24 Culfa ş.
16. Daşkəsən 1046,9 31,9 1930 1 4 44 Daşkəsən ş.
17. Dəvəçi 1088,2 49,1 1930 1 - 68 Dəvəçi ş.
18. Füzuli 1390,0 147,1 1930 1 12 74 Füzuli ş.
19. Gədəbəy 1290,0 90,8 1930 1 - 108 Gədəbəy ş.
20. Goranboy 1791,0 92,1 1930 6 81 Goranboy ş.
21. Göyçay 739,0 106,1 1930 1 - 54 Göyçay ş.
22. Hacıqabul 1640,0 62,6 1939 1 5 27 Qazıməmməd ş.
23. Xaçmaz 1046,0 154,4 1930 2 12 136 Xaçmaz ş.
24. Xanlar 1030,0 55,5 1930 1 5 41 Xanlarş.
25. Xızı 1853,0 14,1 1930 - 5 24 Xızı qəs.
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1 2 3 4 5 6 7 8
26. Xocalı 936,0 25,0 1991 1 2 50 Xocalı ş.
27. Xocavənd 1458,0 40,8 1930 1 2 84 Xocavənd ş.
28. Imişli 1821,0 110,3 1930 1 2 49 Imişli ş.
29. Ismayıllı 2064,0 77,0 1931 1 2 106 Ismayıllı ş.
30. Kəlbəcər 3054,0 73,6 1930 1 1 145 Kəlbəcər ş.
31. Kəngərli 680,0 25,8 2004 1 10 Qıvraq qəs.
32. Kürdəmir 1631,5 99,5 1930 1 2 59 Kürdəmir ş.
33. Qax 1493,8 53,8 1930 1 - 58 Qax ş.
34. Qazax 699,0 85,4 1930 1 - 34 Qazax ş.
35. Qəbələ 1548,6 90,2 1930 1 3 61 Qəbələ ş.
36. Qobustan 1369,4 38,3 1990 2 31 Mərəzə qəs.
37. Quba 2574,0 146,1 1930 1 4 152 Quba ş.
38. Qubadlı 800,0 35,7 1933 1 - 95 Qubadlı ş.
39. Qusar 1542,0 85,2 1930 1 1 90 Qusar ş.
40. Laçın 1835,0 68,9 1930 1 1 123 Laçın ş.
41. Lerik 1083,6 71,0 1930 1 161 Lerik qəs
42. Lənkəran 1539,4 199,7 1930 7 84 Lənkəran «.
43. Masallı 721,0 187,8 1930 1 3 106 Masallı ş.
44. Neftçala 1451,7 76,8 1940 1 4 47 Neftçala .
45. Oğuz 1220,0 39,3 1930 1 - 33 Oğuz ş.
46. Ordubad 972,0 42,9 1930 1 3 43 Ordubad
47. Saatlı 1180,5 88,6 1943 1 - 43 Saatlı ş.
48. Sabirabad 1469,6 145,7 1930 1 - 74 Sabirab
49. Salyan 1790,0 118,2 1930 1 8 42 Salyan ş
50. Samux 1450,0 51,3 1930 6 31 Nəbiağa
51. Sədərək 151,0 13,1 1990 1 3 Heydəraf qəs.
52. Siyəzən 703,4 36,2 1940 1 1 32 Siyəzən
53. Şahbuz 917,0 21,7 1930 2 23 Şahbuz o
54. Şamaxı 1610,0 87,4 1930 1 5 57 Şamaxı ş
55. Şəki 2432,8 165,9 1930 1 1 71 Şəki ş.
56. Şəmkir 1656,8 183,5 1930 1 7 56 Şəmkir ş
57. Şərur 810,0 97,1 1930 1 - 66 Şərur ş.
58. Şuşa 29,0 26,7 1930 1 1 29 Şuşa ş.
59. Tərtər 957,0 96,1 1930 1 77 Tərtər ş.
60. Tovuz 1903,0 152,0 1930 1 1 102 Tovuz ş.
61. Ucar 853,0 75,5 1939 1 2 29 Ucar ş.
62. Yardımlı 667,2 55,4 1930 1 90 Yardımlı q;
63. Yevlax 1540,0 114,1 1935 1 1 48 Yevlax ş.
64. Zaqatala 1348,0 112,4 1930 1 2 60 Zaqatala ş
65. Zəngilan 707,0 37,4 1930 1 6 78 Zəngilan
66. Zərdab 855,6 50,0 1935 1 1 40 Zərdab ş.

Şəhər ərazi vahidləri 
(01.01.2006)

Şəhərlər Sahəsi
(km?)

Əhalisi 
(min nəfər)

Bakı (61 qəs. ilə birlikdə) 2130 1873,6
Naxçıvan (1 qəs. ilə birlikdə) 130 70,2
Gəncə (2 qəs. ilə birlikdə) 110 306,4
Sumqayıt (2 qəs. ilə birlikdə) 80 294,4
Mingəçevir 130 95,3
Əli Bayramlı (2 qəs. ilə birlikdə) 30 73,7
Xankəndi (1 qəs. ilə birlikdə) 8 54,8
Naftalan 2 7,5
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TƏBİƏT. TƏBtt EHTİYATLAR. EKOLOGİYA

TƏBİƏT

Azərbaycan ərazisi alp tektonik qur- 
şağında. Avrasiya və Ərəbistan litosfer 
plitələrinin toqquşma zonasında yerlə- 
şir. Relyefi dağ sistemlərindən (Böyük 
Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış) və əsasən, 
Kür və Araz dağarası və Samur-Dəvəçi 
ön dağliğ) çökəkliklərinin geniş düzən- 
liklərindən ibarətdir. Azərbaycan Res- 
publikası ərazisinin mütləq hünd. təqr. 
-27 m (dənizsahili ovalıqlar) ilə 4466 m 
(Bazardüzü d.) arasında dəyişir. Bəzi 
zirvələr qar xəttindən yüksəkdədir.

Azərbaycan Respublikası ərazisinin 
şm.-ş.-ini Qusar maili düzənliyi ilə Sa- 
mur-Dəvəçi ovalığı və Böyük Qafqazın 
c.-ş. hissəsi tutur. Böyük Qaqfaz burada 
iki əsas paralel silsilədən - Baş Qafqaz 
silsiləsi (Suayırıcı silsilə) və Yan silsilə- 
dən ibarətdir. Hər iki silsilənin bəzi zir- 
vələrində (Bazardüzü, Bazaryurd, Tu- 
fan, Şahdağ və s.) daimi qarlar və buz- 
laqlar var. Kiçik Qafqaz d-rı ərazinin c.- 
q.-ini əhatə edir; Şahdağ, Murovdağ, 
Qarabağ, Mıxtökən, Şərqi Göyçə, Zən- 
gəzur, Dərələyəz və s. silsilələrdən, Qa- 
rabağ vulkanik yaylasından və dağarası 
çökəkliklərdən ibarətdir. Talış d-rı (Ta- 
lış, Burovar, Peştəsər silsilələri, Yardım- 
lı, Lerik, Deman və s. dağarası çökəklik- 
lər) ərazinin c.-ş. qurtaracağındadır. Öl- 
kənin mərkəzində q.-dən s.-ə Xəzər də- 
niziııə doğru genişlənən Kür depressiya- 
sının düzənlikləri və alçaq dağlıqları 
yerləşir. O, q.-də və şm.-q.-də Qanıx- 
Əyriçay vadisindən, Acınohur və Cey- 
rançöl ön dağlıqlarından, Qazax-Gəncə 
düzənliyindən, ş.-də Kür-Araz ovalığı- 
nın Şirvan, Qarabağ, Mil, Muğan, Sal- 
yan, Cənub-Şərqi Şirvan düzlərindən 
ibarətdir. Ovalığın mərkozi və ş. hissəsi 
okean səviyyəsindən aşağıdır; onun ş.-in- 
də çoxlu sayda palçıq vulkanları vardır.

Respublika orazisində ən qədim 
(əsasən. Rifey və Devon) çöküntülər Ki- 
çik Qafqazda, ən cavan çöküntülər (An- 
tropogen) düzənlik və ovalıqlardadır.

Ərazidə çökmə (qum, gil, əhəngdaşı 
və s.), intruziv (qranit, qabbro və s.), 
effuziv və metamorfık süxurlar yayılmış- 
dır. Müasir geostrukturlar plitələrin kol- 
liziyası nəticəsində yaranmışdır. Azər- 
baycan Respublikasınm ərazisi Qafqazm 
fəal seysmik sahələrindən biridir.

Ölkənin coğrafı, eləcə də hava döv- 
ranımn xüsusiyyətləri, relyefin mürək- 
kəbliyi burada müxtəlif iqlim tiplərinin 
yaranmasma səbəb olmuşdur. Yer kü- 
rəsində mövcud olan 11 iqlim tipindən 
8-inin analoqları respublikada müşahi- 
də olunur.

Azərbaycan Respublikasmda 8300- 
dən çox çay var. Suvarma əkinçiliyini 
daha da genişləndirmək, k.t. məhsuldar-

Bazardüzü
Baş Qafqaz silsiləsində, Azərbay- 
can Respublikası ərazisində ən 
yüksək zirvə (4466 m). Səthi nis- 
bətən hamar, yamacları dik və sıl- 
dırımdır. Türyan və Qusar çayları 
buradan başlanır. Alp çəmənləri və 
buzlaqlar var. Qusar və Qəbələ r-n- 
larının sərhədindədir.

lığmı yüksəltmək, elektrik enerjisi hasil 
etmək, yaşayış məntəqələrini və sənaye 
obyektlərini şirin su ilə təchiz etmək 
məqsədilə bir sıra iri su anbarları (Min- 
gəçevir, Şəmkir, Yenikənd, Araz, Sər- 
səng, Ceyranbatan, Yuxarı Xanbulan- 
çay və s.) yaradılmışdır.

Çimli dağ-çəmən, dağ-meşə, şaba- 
Iıdı, boz və s. torpaqlar yayılmışdır. 
Təqr. 4500-dən çox bitki (ibtidai, örtülü- 
toxumlu, çiçəkli, ali sporlu və s.), 30000- 
dən çox heyvan (məməlilər, quşlar, 
sürünənlər, suda-quruda yaşayanlar, ba- 
lıqlar, cücülər və s.) növü məlumdur. Bit- 
kilərin 140, heyvanların 108 növü Azər- 
baycan Respublikasının “Qırmızı ki- 
tab” ına daxil edilmişdir. Nadir flora və 
fauna növlərinin mühafızəsi məqsədilə

milli parklar, qoruqlar və yasaqlıqlar 
təşkil olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası ərazisində 
yarımsəhra, quru-çöl, dağ-meşə, dağ-çə- 
mən (dağ-çöl, subalp, alp), subnival, qis- 
mən nival-qayalıq və s. landşaft tipləri 
möycuddur. İnsanlarm təsərrüfat fəa- 
liyyəti nəticəsində təbii landşaft tipləri 
qismən dəyişmişdir.

Relyef

Azərbaycan Respublikasmın relyefı 
çox müxtəlif və mürəkkəbdir. Ərazinin 
yarıdan çoxu 400-500 m (Orta və Aşağı 
Araz və Qusar-Dəvəçi çökəkliklərində 
800-1000 m), bəzi yerlərdə 100-120 m 
(Talış, Ceyrançöl, Acmohur və Ləngəbiz- 
Ələt ön dağlıqları) və 0-50 m (Qobustan, 
Abşeron) mütləq hündürlüklərdən başla- 
nan dağlıqlardan (yüksəklik, tirə, silsilə, 
yayla və s.), qalan hissəsi isə düzənlik və 
ovalıqlardan ibarətdir. Hünd. Xəzər də- 
nizi sahilində təqr. -27 m-dən Baş Qaf- 
qaz silsiləsində 4466 m-ədək (Bazardüzü 
zirvəsi) dəyişir. Okean səviyyəsindən aşa- 
ğıda yerləşən sahələr ölkə ərazisinin 
18%-ini, hünd. 0 w-dən 200 w;-ədək olan 
sahələr 24%-ini, 200 w-dən 500 w-ədək 
15,5%-ini, 500 w-dən 1000 w-ədək 
15,5%-ini, 1000 «7-dən 2000 m-ədək 
19,5%-ini, 2000 /7!-dən 3000 w-ədək 
6,5%-ini, 3000 »;-dən yüksəkdə yerləşən 
sahələr isə 1%-ini təşkil edir. Orta hünd. 
384 nı-dir.

Oroqrafiya. Azərbaycan Respubli- 
kasınm əsas oroqrafiya vahidləri Böyük 
Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağ sis- 
temləri, Samur-Dəvəçi ovalığı (Qusar 
maili düzənliyi ilə birlikdə), Kür və Orta 
Araz dağarası çökəklikləridir.

Böyük Qafqaz dağ sisteminin yalnız 
c.-ş. hissəsi Azərbaycan Respublikası 
ərazisinə daxildir. Burada əsas oroqra- 
fiya vahidləri Baş Qafqaz silsiləsi (ya-
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xud Suayırıcı silsib) və Yan silsilədir. 
Böyük Qafqazın çox hissəsini təşkil edən 
Baş Qafqaz silsiləsi Azərbaycan Res- 
publikası ərazisində Tinov-Rosso zirvə- 
sindən (3374 m) başlayaraq c.-ş. istiqa- 
mətində uzanır. Silsilənin Tinov-Rosso 
və Bazardüzü zirvələri arasındakı hissə- 
sinin yalnız c. yamacı, bundan c.-ş.-dəki 
hissəsinin isə hər iki yamacı Azərbaycan 
Respublikası ərazisinə daxildir. Baş 
Qafqaz silsiləsinin yal hissəsi çay dərələ- 
ri ilə kəsilmir (buna görə o, bəzən Su- 
ayırıcı silsilə də adlanır). Silsilənin çox 
yerində hünd. 3000 /»-dən, mərkəzi his- 
səsində isə 4000 /;;-dən artıqdır (Ba- 
zardüzü d. - 4466 m, Tufan d. - 4191 m, 
Bazaryurd d. - 4126 m). Babadağ (3629 
m) zirvəsindən c.-ş.-də silsilə tədricən al-

dən şm.-q.-də ona paralel istiqamətdə 
Tələbi-Qaynarca tirəsi (hünd. şm.-q.-də 
1000-1100 m, c.-ş.-də 150-200 m) uza- 
nır. Silsilələr və tirələr bir-birindən dərə- 
lər və dağarası çökəkliklər (Şahnabad, 
Xmalıq, Yerfı, Qonaqkənd, Xaltan, Gil- 
gilçay, Tığçay, Rustov, Pirəbədil və s.) 
vasitəsilə ayrılır. Baş Qafqaz silsiləsinin 
c. yamacı çox yerdə ona paralel uzanan 
Qanıx-Əyriçay çökəkliyinə (Qanıx-Əyri- 
çay vadisi) enir (bəzən Qanıx-Əyriçay çö- 
kəkliyi Kür çökəkliyinin bir hissəsi kimi 
verilir). Gürcüstan ərazisindən başlanan 
həmin çökəkliyin Azərbaycan Respubli- 
kası ərazisində uz. 210 km, eni 30 km-s 
qədərdir. C.-ş.-də Baş Qafqaz silsiləsin- 
dən Lahıc çökəkliyi ilə ayrılan Niyaldağ 
silsiləsi (hünd. 2100 w-ədək) uzanır.

K.ılh.x.u
<lapjnrt

çalaraq genişlənir və Dübrar (2205 m) 
zirvəsindən ş.-ə, Xəzər dənizinə doğru 
çay dərələri ilə bir-birindən təcrid olun- 
muş yelpikvarı Gədi-Kürkəçidağ, Ala- 
daş, Kəmçi və s. silsilələrə ayrılır. Hə- 
min silsilələr də öz növbəsində çoxlu 
sayda daha kiçik və alçaq silsilə və tirə- 
lərə ayrılaraq Qobustan alçaq dağlıq sa- 
həsinə keçir və oradan da Abşeron y-a- 
nadək davam edir. Baş Qafqaz silsiləsin- 
dən şm.-da yerləşən və ona paralel uza- 
nan Yan silsilənin Azərbaycan Respub- 
likasındakı hissəsi Şahdağdan (4243 m) 
başlayaraq c.-ş.-ə doğru tədricən alçalır 
və Beşbarmaq d.-nda (546 m) qurtarır. 
Yan silsilə Baş Qafqaz silsiləsindən baş- 
layan çayların (Qusar, Qudyal, Vəlvələ 
və s.) dərələri ilə kəsilərək ayrı-ayrı mas- 
sivlərə platolara (Şahdağ, Qızılqaya, 
Buduq və s.) bölünmüşdür. Yan silsilə-

Samur-Dəvəçi ovalığı Xəzər dəni- 
zinin sahili boyu şm.-q.-dən c.-ş.-ə, 
Azərbaycan Respublikasmda Samur 
çayından Sumqayıt çaymadək uzanır. 
Ataçayla Sumqayıt çayı arasındakı 
hissəsi Boğaz düzü adlanır. Onun də- 
nizsahili hissələri okean səviyyəsindən
27 m-ədək aşağıda yerləşir. Ovalıq c.-q.- 
də (200-250 m hünd.-də) nisbi hünd.
10-25 i7i-3 çatan pillə vasitəsilə Qusar 
maili düzənliyinə keçir. Maili düzənlik 
c.-q.-də Yan silsilənin şm.-ş. ətəkləri- 
nədək davam edir. Burada hünd. təqr. 
1900 m-s (Böyük Suval d. və s.) çatır.

Kiçik Qafqaz dağ sisteminin c.-ş. 
hissəsi Azərbaycan Respublikası ərazisi- 
nə düşür. O, burada ümumi - baş suayı- 
rıcısı olmayan və müxtəlif istiqamətlər- 
də uzanan bir sıra silsilə (Murovdağ, 
Qarabağ, Mıxtökən, Şahdağ, Şərqi

Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəz və s.), vul- 
kanik yayla (Qarabağ yaylasının çox 
hissəsi), çökəklik (Başkənd-Dəstəfur, 
Xankəndi və s.) ilə təmsil olunmuşdur 
(bəzi ədəbiyyatda Zəngəzur və Dərələyəz 
silsilələri, Qarabağ yaylası Kiçik Qafqa- 
za aid edilmir). Şahdağ silsiləsi şm.-q,- 
də eyniadlı zirvədən (2901 m) başlamr 
və c.-ş.-də Hinaldağ zirvəsinədək 
(3367 m) davam edir. Hinaldağdan ş.-ə 
Murovdağ silsiləsi (Gamış d., 3724 m) 
uzanır. Bu silsilələrdən şm.-da Başkənd- 
Dəstəfur çökəkliyi, ondan da şm.-da 
Şəmkir günbəzvarı yüksəkliyi (massivi) 
yerləşir. Pant silsiləsi və təcrid olunmuş 
halda yüksələn Kəpəz d. (3030 m) Baş- 
kənd-Dəstəfur çökəkliyini ş.-də Ağca- 
kənd çökəkliyindən ayırır. Kiçik Qafqa- 
zm şm. yamacı alçalaraq Orta Kür çö- 
kəkliyinin Gəncə-Qazax düzənliyinə ke- 
çir. Şərqi Göyçə silsiləsi Tərtər çayı və 
Göyçə gölü hövzələrinin suayırıcısını 
təşkil edir; ən yüksək zirvəsi Keti d.-dır

Qızyurdu
Azərbaycan Respublikasında Talış
silsiləsinin yüksək zirvələrindən biri.
Hünd. 2433 m-dir. Yamacları və
zirvəsi çox parçalanmışdır. Qayalıq
və quru çöl landşaftı var.
Lerik r-nundadır.

(3437 m). Kiçik Qafqazm c.-ş. qurtara- 
cağını təşkil edən Qarabağ silsiləsi Aşağı 
Araz çökəkliyinə tərəf alçalaraq dağətə- 
yi maili düzənliklərə keçir. Ən yüksək 
zirvələri - Qızqala (2843 m), Qırxqız 
(2830 m), Böyük Kirs (2725 m) və s. sil- 
silənin qayalıq yüksəkliklərini əmələ 
gətirir. Silsilənin şm. yamacmda köndə- 
lən qollar və çökəkliklər üstünlük təşkil 
edir. Qarabağ silsiləsi şm.-q.-də enlik is- 
tiqamətində uzanan Mıxtökən silsiləsi 
(Dəlidağ, 3616 m) ilə birləşir. Zəngəzur 
və Dərələyəz silsilələrinin müvafıq ola- 
raq c.-q. və c. yamacları Azərbaycan 
Respublikası (Naxçıvan M R) ərazisin- 
dədir. Zəngəzur silsiləsi c.-ş.-də Araz 
çayı dərəsinədək uzamr. Bu silsilə Kiçik 
Qafqazın silsilələri arasında ən yüksəyi- 
dir. Ən hündür zirvələri (Qapıcıq d. - 
3904 m, Qazangöldağ - 3829 m və s.) sil- 
silənin c. hissəsindədir. Zəngəzur silsilə- 
sindən c.-q. istiqamətində çoxlu köndə- 
lən qollar ayrılır. Burada ön dağlıq üçün 
ekstruziv və lakkolitlərin əmələ gətirdiyi 
təcrid olunmuş qayalıq yüksəkliklər 
(İlandağ - 2415 m, Xanağa 1910 m, 
Əlincə - 1810 m və s.) səciyyəvidir.
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Zəngəzur silsiləsindən q.-də enlik istiqa- 
mətində uzanan Dərələyəz silsiləsi 
(Kükü d. - 3210 m, Keçəldağ - 3118 m) 
yerləşir. Silsilədən c.-da, ön dağlıqda 
tirə və platolar (Qıvraq, Duzdağ və s.) 
əsas yer tutur. Hər iki silsilənin c. və 
c.-q. ətəkləri bir-birindən tirə və yüksək- 
liklərlə ayrılan və Araz çayının sol sahi-
li boyunca uzanan maili düzənliklərlə 
(Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan, 
Culfa, Yaycı və s.) əhatələnir.

Əsasən, Zəngəzur və Qarabağ silsilə- 
ləri arasmda yerləşən və iri sönmüş vul- 
kan konusları (Qızılboğaz - 3581 m, Bö- 
yük İşıqlı - 3550 m, Alagöllər - 3178 m 
və s.) ilə səciyyələnən dalğavarı səthə 
malik Qarabağ vulkanik yaylası geniş 
yer tutur. Burada orta hünd. 2000-2500 
m-dir. Yayla şm.-dan c.-a. doğru dara- 
laraq alçalır, Bərgüşad və Həkəri çayla- 
rınm qovuşduğu yerdə qurtarır.

Talış dağ sisteminin şm.-ş. hissəsi 
Azərbaycan Respublikası ərazisindədir.

Ilandağ
Azərbaycan Respublikasında vul- 
kan (maqmatik) mənşəli dağ. Hünd. 
2415 m-dir. Andezit-dasit süxurla- 
rından təşkil olunmuşdur. Yamacları 
sıldırımlıdır. Kserofit kolluq və quru 
çöl landşaftı var. Culfa r-nu ərazisin- 
dədir.

O, Kiçik Qafqazdan c.-ş.-də yerləşərək, 
ondan Aşağı Araz çökəkliyi ilə ayrılır; 
əsasən, şm.-q.-dən c.-ş.-ə uzanan, bir-bi- 
rinə paralel Talış, Peştəsər və Burovar 
silsilələrindən ibarətdir. Bunlardan ən 
uzunu (təqr. 100 km) və hündürü (2500 
m-ədək) İranla dövlət sərhədi boyu uza- 
nan Talış silsiləsidir. Silsilələr bəzi yer- 
lərdə bir-birilə köndələn qollarla birləşə- 
rək qapalı çökəkliklər (Yardımlı, Zu- 
vand və s.) əmələ gətirmişdir. Bəzi 
tədqiqatçılar Talış d-rmı Kiçik Qafqa- 
zm c.-ş. və ya Elburs (Əlburs) dağ 
sisteminin (Cənubi Azərbaycan) şm.-q. 
davamı hesab edirlər. Talış d-rı ilə Xə- 
zər dənizi arasında Lənkəran ovalığı 
uzamr.

Kür çökəkliyi Azərbaycan Respubli- 
kası ərazisinin mərkəzi hissəsini tutur. 
Böyük və Kiçik Qafqaz və Talış dağ sis- 
temləri arasmda yerləşən bu çökəkliyin 
əsas oroqrafıya vahidi Cənubi Qafqazın 
ən böyük düzənliyi olan Kür-Araz ova- 
lığıdır. Azərbaycan Respublikası ərazi- 
sinin təqr. 25%-ini əhatə edən ovalıq 
Kür və Araz çayları vasitəsilə Mil-Qara-

bağ, Şirvan, Muğan-Salyan düzlərinə 
bölünür. Ovalığm ş. və mərkəzi hissələri 
okean səviyyəsindən 27 m-ədək aşağıda 
yerləşir. Dağətəyi sahələrdə hünd. 
100-250 m-3, bəzi yerlərdə 400-500 m-ə

Yüksəklik qurşaqları. Azərbaycan 
Respublikası ərazisində relyefm mürək- 
kəbliyi burada yüksək, orta, alçaq dağ- 
lıq və düzənlik-ovalıq şaquli qurşaqları 
ayırmağa imkan yaradır.

Şirvan düzü (arxada Cavanşir su anbarı).

çatır. Kür-Araz ovalığmdan şm.-q.-də 
Kür çayının sağ sahili boyunca Gəncə- 
Qazax, c.-q.-də isə Araz çayınm sol sa- 
hili boyunca Aşağı Arazboyu maili 
düzənliklər bir-birini əvəz edir. Gəncə- 
Qazax düzənliyi və Kür-Araz ovalığm- 
dan şm.-da Ceyrançöl, Acmohur, Lən- 
gəbiz-Ələt ön dağlıqları uzanır. Bunlar-

Yüksək dağlıq qurşağı 2500 w-dən 
yüksək sahələri əhatə edir. Bura Böyük 
Qafqazda Baş Qafqaz silsiləsinin və Yan 
silsilənin, Kiçik Qafqazda, əsasən, Zən- 
gəzur, Murovdağ, Şərqi Göyçə, Şahdağ, 
Mıxtökən silsilələrinin və Qarabağ vul- 
kanik yaylasmm suayırıcı hissələri, qis- 
mən də Qarabağ silsiləsinin bir sıra yük-

İlandağ.

dan ən böyüyü Qamx-Əyriçay çökəkliyi- 
nin c. kənarı boyunca uzanan və bir ne- 
çə silsilə, tirə və onları bir-birindən ayı- 
ran çökəklik və dərələrdən ibarət Acıno-
hur dn dağlığıdır (hünd. 1100 w-ədək)

Azərbay .an R espublikası P rezidentin:r,

iş lər İdarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI

sək zirvələri daxildir. Çox yerdə dar zo- 
laq təşkil edir. Bu qurşaq çox zəif inkişaf 
etmiş torpaq və bitki örtüyü, geniş yayıl- 
mış sıldırım və daraqvarı qayalıqları, 
şişuclu zirvələri və s. ilə səciyyələnir. Bu-
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rada qədim buzlaq relyef formaları [troq, 
kar (sirk)] nisbətən yaxşı saxlanmışdır. 
Müasir buzlaqlar var. Yamacların ətək- 
!əri qırıntı materialları ilə örtülüdür.

Orta dağl/q qurşağı dağ sistemləri- 
nin, əsasən, ) 000 m-dən 2500 ;??-ədək 
hünd.-dəki ərazilərini əhatə edir. Dərin 
çay dərələri ilə kəsilmişdir. Yamaclara 
pilləvarı görkəm verən düzəlmə səthləri 
geniş yayılmışdır. Dərələrin genişləndiyi 
yerlərdə, xüsusilə də dağarası çökəklik- 
lərdə terraslar inkişaf etmişdir. Bəzi ya- 
maclarda sürüşmə və uçqun hadisələri 
müşahidə olunur.

Alçaq dağlıq qurşağı hünd. təqr. 200 
/7?-dən (Qobustanda və Acınohur ön 
dağlığında 50-100 m-dən) 1000 /?;-ədək 
olan sahələri əhatə edir. Bu qurşaqda 
yamaclar maili, suayırıcılar geniş və nis- 
bətən hamardır. Bəzi sahələrdə (Qobus- 
tan, Ceyrançöl, Acınohur və Naxçıvan 
MR-də ön dağlıq) rıitubət çatışmazlığı 
arid-denııdasiya proseslərinin, bed- 
lendin (yararsız torpaqların), gil karstı- 
nın və s.-in inkişafına səbəb olmuşdur.

Düzənlik-ovalıq qurşağı hünd. 100 
200 m və bəzi yerlərdə 400-500 w-adok 
(Naxçıvan MR-də və Qusar maili dü- 
zənliyində 800-1000 m-ədək) olan sahə-

“Padar darvazaları”
Qaraməryəm antiklinal tirəsində 
antesedent dərələr. Hünd. 450 m, 
eni 1500 m-ədək olan "darvazalar” 
45 km  uz.-a və 350 m-ədək nisbi 
hünd.-yə malik tirəyə bir neçə 
yerdən “mişarlanmış” nəhəng oxlov 
görkəmi verir. Xvalın əsrində əmələ 
gəlmişdir. Belə mənşəli relyef for- 
malarının klassik nümunəsi və nadir 
təbiət abidəsidir. Ağsu r-nunun 
Padar k. yaxmlığındadır.

ləri əhatə edir. Bura Kür çökəkliyinin və 
Samur-Dəvəçi ovalığmm çox hissəsi, 
Qanıx-Əyriçay çökəkliyi, Arazboyu 
düzənliklər və s. daxildir. Bu qurşaqda 
akkumulyativ relyef formaları geniş in- 
kişaf etmişdir. Dağətəyi sahələrdə gətir-

mə konusları, Xəzər dənizi sahillərində 
dünlər əsas relyef formalarmı təşkil edir.

Relyefln formalaşma xüsusiyyətləri. 
Azərbaycan Respublikasınm müasir 
relyefınin başlıca elementləri və geo- 
morfoloji quruluşunun əsas xüsusiyyət- 
ləri ən yeni tektonik (neotektonik) mər- 
hələdə (Üst Sarmat-Antropogen) yaran- 
mış və mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir. 
Həmin mərhələdə dağlıq sahələr 2,5-4,5 
km (denudasiya kəsiminin qalınlığı nə- 
zərə almmadan) qalxmış, çökəkliklər isə 
2,5-3 km-dən 8-11,5 km-z> qədər enmiş- 
dir. Tektonik qalxmanm sürətinin denu- 
dasion parçalanmanm sürətindən çox 
olduğu sahələrdə dağlar, enmənin sürəti 
dəniz və kontinental çöküntü toplanma- 
nın sürətindən çox olduğu halda çökək- 
liklər (Orta və Cənubi Xəzər çökəkliklə- 
ri), onların tarazlaşdığı halda isə düzən- 
liklər əmələ gəlmişdir. Həmin regionla- 
rın tektonik quruluşu və geoloji inkişaf 
tarixi müxtəlif olsa da, onların relyefmin 
əmələ gəlməsində oxşarlıq və ümumilik 
də vardır. Bununla yanaşı, relyefın inki-
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Relyefın təzadlığı və dağların yüksəkliyi 
artmışdır. Ərazinin parçalanması və 
aşınma materiallarmın nəqli güclənmiş, 
yeni hidroqrafıya şəbəkəsinin yaranma- 
sının təməli qoyulmuşdur. Alt və Orta 
Pliosendə də dağlarm qalxmasının güc- 
lənməsi, tektonik hərəkətlərin diferen- 
siasiyası və relyefdə təzadlığın artması 
təmayülü davam etmişdir. Ehtimal ki, 
müasir yüksəklik landşaft qurşaqları da 
ilk dəfə bu dövrdə formalaşmışdır. Bu- 
nunla əlaqədar olaraq qlyasial ekzogen 
proseslər də inkişaf etmişdir. Azərbay- 
can Respublikasınm relyefı öz müasir si- 
masını Üst Pliosendə və Antropogendə 
almışdır. Relyefin inkişafmın bu dövrü 
üçün Xəzər dənizi səviyyəsinin vaxtaşırı 
dəyişkənliyi və eləcə də vulkanizm səciy- 
yəvidir. Hər bir reqressiyadan sonra də- 
niz ərazinin xeyli hissəsini tərk etmiş, 
çayların mənsəbi geri çəkilən sahil xətti- 
nə doğru miqrasiya etmişdir. Eroziya 
bazisinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar çay 
dərələri dərinləşmiş, onlarm hövzələrin- 
də eroziya prosesləri xeyli güclənmiş, 
hidroqrafik şəbəkə böyük dəyişkənliyə

şafınm yalnız ayrı-ayrı regionlara məx- 
sus xüsusiyyətləri də olmuşdur (Kiçik 
Qafqazda maqmatik, Böyük Qafqazın 
c.-ş.-ində palçıq vulkanizminin inkişafı).

nik hərəkətlərin sabitləşdiyi dövrlərdə 
ən qədim düzəlmə səthləri formalaş- 
mışdır. Orta və Üst Miosendə Azərbay- 
can Respublikası ərazisinin relyefı Alt

Palçıq vulkanı.

Litoloji, iqlim, yüksəklik qurşaqlarmm 
xarakteri və s. xüsusiyyətlərdən asılı ola- 
raq ekzogen relyef əmələgətirici proses- 
lərin inkişafmda da müxtəlifliklər möv- 
cuddur.

Miosendə olduğu kimi, lakin daha sakit 
tektonik şəraitdə inkişaf etmişdir. Hə-

Azərbaycan Respublikası relyefmin 
formalaşması tarixində həlledici rol oy- 
namış orogen (yaxud neotektonik) mər- 
hələ tektonik rejimin əsaslı dəyişməsi, 
qalxmanm güclənməsi, Böyük Qafqaz,
Kiçik Qafqaz və Talışda quru salıəsinin 
genişlənməsi ilə səciyyələnir. Dağarası 
çökəkliklərdə həmin mərhələnin başlan- 
ğıcında narm dənəli qumlu-gilli, sonun- 
da isə iri dənəli qumlu-çaqıldaşlı çö-

Göygöl
Kiçik Qafqazda dağ gölü. Ağsu 
çayının orta axımında, 1556 m 
hünd.-dədir. 1139 ildə zəlzələ za- 
manı Kəpəz d.-nın bir hissəsinin 
uçaraq Ağsu çayının qarşısını kəs- 
məsi nəticəsində əmələ gəlmişdir.
Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu əra- 
zisindədir. Sah. 0,8 km2, uz. 2,5 km, 
ən geniş yerdə eni 0,6 km, maks. 
dərinliyi 93 m, həcmi 30 mln. m3-dir.
Sıx dağ meşələri ilə əhatə olun- 
muşdur. Dağ iqlim kurortu zona- 
sıdır. Xanlar r-nu ərazisindədir. Göygöi.

küntülər toplanmışdır. Oliqosen-Alt 
Miosendə tektonik hərəkətlərin təzad- 
lığı artmışdır. Bu zaman müasir çay sis- 
temlərinin təməli qoyulmuşdur. Tekto-

min dövrdə geniş düzəlmə səthləri əmələ 
gəlmişdir. Üst Miosenin axırlarında 
Böyük və Kiçik Qafqaz d-rında qalxma 
hərəkətlərinin sürəti xeyli güclənmişdir.

uğramışdır. Xəzər dənizi səviyyəsinin 
vaxtaşırı dəyişmələri nəticəsində dəniz 
və çay terrasları, vulkanizm nəticəsində 
isə maqmatik (Kiçik Qafqazda) və pal-
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çıq (Böyük Qafqazın c.-ş. hissəsində) 
vulkanı relyef formalurı əmələ gəlmiş- 
dir. Bu dövr üçün, həmçinin tektonik 
hərəkətlərin təzahürü ilə əlaqədar relyef- 
də təzadlığın və diferensiasiyanın güc- 
lənməsi də səciyyəvidir.

Relyefin əsas tipləri. Azərbaycan 
Respublikasınm relyefı genetik cəhət- 
dən çox müxtəlifdir. Burada tektonik, 
vulkanik, psevdovulkanik, nival-buz- 
laq, qravitasiya, flüvial, arid-denuda- 
siya, eol, karst, talassogen və s. mənşə- 
li relyef tipləri inkişaf etmişdir.

Tektonik relyef formaları respubli- 
kanın hər yerində yayılmışdır. Ərazinin 
relyefinin ümumi fonu və ən böyük ele- 
mentləri (Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz 
və Talış dağ sistemləri, Kür çökəkliyi) 
neotektonik mərhələnin hərəkətləri nə- 
ticəsində formalaşmışdır. Cavan qırışıq- 
lıq sahələrində (Ceyrançöl və Acınohur 
ön dağlıqları, Qobustan, Abşeron y-a) 
rdyefm, demək olar ki, bütün element- 
ləri tektonik hərəkətlər və strukturlarla 
əlaqədardır. Vulkanik relyef formaları 
Qarabağ yaylası üçün səciyyəvidir. Bu- 
rada lava və şlak konusları, pilləli lava 
platoları və axınları geniş yayılmış əsas 
relyef formalarıdır. Lava axınlarmın 
çay dərələrini kəsdiyi yerlərdə göl çuxur- 
ları və bataqlıqlar əmələ gəlmişdir. 
Yüksək dağlıqda soyuq iqlim şəraitində 
vulkan püskürməsi zamam Iavaların 
soyuması və parçalanması nəticəsində 
çınqıllıqlar formalaşmışdır.

Psevdovulkanik relyef formaları, 
əsasən, palçıq vulkanları olan ərazilərdə 
yaranmışdır. Bu vulkanlar Qobustan, 
Abşeron y-a, Cənub-Şərqi Şirvan düzən- 
liyi və s. yerlərdə, Xəzər dənizində Bakı 
arxipelaqında geniş yayılmaqla həmin sa- 
hələrin relyefındə konusvarı yüksəkliklər 
və sopkalar əmələ gətirir. Bakı arxipela-

qındakı adaların çoxu palçıq vulkanları- 
nın fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır.

Nival-buzlaq relyef formaları qədim 
və müasir buzlaqların ekzarasiya və ak- 
kumulyasiya fəaliyyəti nəticəsində əmələ 
gəlmiş, troq dərələri, karlar, moren tirə-

ləri və təpəcikləri ilə təmsil olunmuşdur. 
Böyük Qafqazın (Baş Qafqaz silsiləsi və 
Yan silsilə) və Kiçik Qafqazm (Murov- 
dağ, Şərqi Göyçə, Mıxtökən, Zəngəzur 
silsilələri, Qarabağ yaylası) yüksək dağ- 
lıq qurşaqlarında yayılmışdır.

Qravitasiya relyef formaları, əsasən, 
uçqunlar və sürüşmələrlə təmsil olun-

muşdur. Dağ uçqunları Böyük Qafqazın 
c. yamacında, Şahdağ və Qızılqaya pla- 
tolarında, Kiçik Qafqazın Zəngəzur, 
Şərqi Göyçə, Murovdağ, Qarabağ silsi- 
lələrində, Kəpəz dağı massivində inkişaf 
etmişdir. Respublikanın bir sıra dağ göl-

ləri (Göygöl, Maralgöl, Qanlıgöl və s.) 
dağ uçqunları nəticəsində yaranmışdır. 
Sürüşmələr Böyük Qafqazın c.-ş. (Girdi- 
man və Ağsu çayları) və şm.-ş. (Vəlvələ, 
Gilgil, Ataçay çayları) hissəsindəki çay- 
ların hövzələrində əlverişli litoloji və 
hidrogeoloji şəraitdə daha çox inkişaf 
etmişdir.

Flüvial relyef formaları resp.-da da- 
ha geniş yayılmışdır. Səth sularımn 
fəaliyyəti nəticəsində yaranmış bu tipə 
çay dərələri, terraslar, yarğanlar, qobu- 
lar, gətirmə konusları, deltalar və s. su- 
erozion və akkumulyativ relyef forma- 
ları aiddir.

Arid-denudasiya relyef formaları qu- 
raq iqlimə malik və kövrək qumlu-gilli 
çöküntülərin inkişaf etdiyi sahələrdə - 
Qobustan, Abşeron y-a-nın q.-i, Baş 
Qafqaz silsiləsinin şm.-ş. yamacı (Gilgil 
və Sumqayıt çayları arası), Ceyrançöl və 
Acmohur ön dağlığında və Naxçıvan 
MR-in ön dağlıq hissələrində və s. sahələr- 
də geniş yayılmışdır. Bu relyef formaları, 
əsasən, bedlend və gilli psevdokarstlarla 
təmsil olunmuşdur.

Eol relyef formaları dünlər, qum ti- 
rələri və təpələrindən ibarətdir; Samur- 
Dəvəçi ovalığınm c.-ş., Abşeron y-a-nın 
və Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyinin də- 
nizsahili ərazilərində arid iqlim və qum

çöküntülərinin yayıldığı şəraitdə inkişaf 
etmişdir.

Karst relyef formalarına Böyük və 
Kiçik Qafqazda karbonatlı süxurların in- 
kişaf etdiyi sahələrdə rast gəlinir. Onlar 
səth və yeraltı sularm süxurlara kimyəvi

Qunn-Əyıiı;a) vnditi.

H,ı> (>.ıfı).ı/ Mİsil.ısinm Kürmükçiiy (Q u n m ç a } ')  d.ırjıind.ın görünüjü
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7  Parçalanmayan və zəif parçalanmış 
— 1 sinkiinai çökəklik və piatoiar 

VULKAN İK DAĞLAR 
Zəif parçalanmış qalxanvari lava massiv- 

= — ləri və platolar
AKKUM ULYATİV  - D ENUD ASİO N  YASTAN 

(P LA T O )V Ə  D Ü Z Ə N L İK L0R  
Vulkanogen prolüvial yastanlar (platoiar) 
və aliüvıal-prolüvial düzənliklər

10 Su-buzlaq düzənlikləri
11 Abrazion-akkumulyativ və abrazion-de- 

1 flyasion düzənliklər
■\2 Ailüvial-prolüvial, əyilmiş, zəif parçalan- 

mış düzənliklər
AKKUM ULYATİV  D Ü ZƏ N L İK LƏ R  

] Azca qalxmış, parçalanmayan delta dü- 
1 zənliklər

1 4 j Allüvial, yastı, parçalanmayan düzənliklər

^^UMQAYIT Pirallahı © 
Xırdalan BAKI

Neft Daşları

1 5  Dəniz, akkumulyativ, yastı, parçalanma-
--- - yan düzənliklər J
1 q Göl-bataqlıq, yastı, parçalanmayan dü- 

zənliklar
1 7  Akkumulyativ və allüvial-prolüvial düzən- 

liklər
RELYEF FORMALARI VƏ ONLARIN 
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SELYEF TİPLƏRİ 
DENUDASİON-STRUKTUR V0 STRUKTUR-DENUDASİON DAĞLAR

Yüksək, intensiv parçalanmış qırışıqlı- Alçaq, qismən orta, orta parçalanmış
qaymalı nival-buzlaq dağiar r -J  qırışıqlı-qaymalı dağlar
Yüksak və orta, intensiv parçalanmış i H  Alçaq və orta intensiv parçaianmış;
qırışıqlı-qaymalı dağlar *  qırışıqlı erozion dağlar
Alçaq, intensiv parçaianmış qırışıqlı T ç  A lçaqvəorta intensiv parçalanmış qırı-

Çökəkliklər
Dağarası

N ıval-buzlaq 
Karlar 

s Təknəvarı
• dərələr 

Morenlər

Su-eroz ion  və  
akku m u lya tiv

Dərə çökəklikləri

Qravitasion
A  Qınntıyığını 

(qəcırlık)

w  Sürüşmələr

Arid-denudasion 

Bedlendlər 
• . Gilli karstlar

Vulkanik
Denudasiyaya 
uğramış lakkolitlər

Astara

dağlar şıqlı ərid-denudasion silsilə və tirələr 48

ö  Stratovulkanlar 

^  Gətirmə konusları 0  konuslan

O . . .  ... Palçıq vulkanların
Muasır və qədım konusları və təpə-
deltalar

və mexaniki təsiri ilə yaramr və qıflar, 
quyular, mağaralar, ponorlar və s. şəkl- 
ində təzahür edir. Kiçik Qafqazdakı məş- 
hur Azıx mağarası respublika ərazisində 
ən iri karst relyef formasıdır.

Talassogen relyef formaları Xəzər 
dənizinin abrazion və akkumulyativ 
fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır. Dör- 
düncü Dövr transqressiyalarına məruz 
qalmış sahil zonasında inkişaf etmiş 
sahil bəndləri, terraslar, kliflər, bençlər 
və s. ilə təmsil olunmuşdur.

Poligenetik relyef formaları (əsasən, 
düzəlmə səthləri, terraslar) bir neçə rel- 
yefəmələgətirici prosesin təsirindən 
əmələ gəlmişdir.

Antropogen (texnogen) relyef for- 
maları insanlarm meliorasiya (suvarma 
və drenaj şəbəkələrinin yaradılması 
və s.), inşaat (bəndlər, dambalar və s.), 
dağ-mədən işləri və digər fəaliyyətləri 
nəticəsində yaranmışdır.

Geomorfoloji bölgü. Azərbaycan 
Respublikasının ərazisi çox mürəkkəb 
geomorfoloji quruluşa malikdir. Bura-

da tektonikanm relyefə göstərdiyi zəif və 
güclü təsirə müvafıq olaraq denudasion- 
struktur və struktur-denudasion dağlar,

Azıx mağarası
Azərbaycanda ərı iri karst mağarası. 
Füzuli ş.-rıdən 14 km şm.-q.-də, Qu- 
ruçayın sol sahilində, dəniz səviy- 
yəsindən 900 m hünd.-dədir. Üst 
Yura yaşlı əhəngdaşılarında əmələ 
gəlmişdir. Mağarada bir-biri ilə dar 
keçidlərlə birləşən 6 salon var. Sa- 
lonlar stşlaktit və stalaqmitlərlə zən- 
gindir. Mağaraya 2 tərəfdən giriş 
var. Mağarada aparılmış tədqiqatlar 
Azərbaycanın çox qədimdən insan- 
ların məskunlaşdığı ərazi olduğunu 
sübut edir.

çökəkliklər və dərələr əmələ gəlmişdir. 
Vulkanik dağlar və yaylalar, akkumul- 
yativ-denudasion platolar və düzənlik- 
lər, akkumulyativ düzənliklər və s. inki- 
şaf etmişdir. Relyefin mənşəyi, yaşı, 
morfoloji xüsusiyyətləri, geoloji qurulu-

şu və yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqəsi- 
nin təzahürü Azərbaycan Respublikası 
ərazisində dörd əyalət (Ön Qafqaz, Bö- 
yük Qafqaz, Cənubi Qafqaz depressi- 
yası, Kiçik Qafqaz), altı vilayət (Samur- 
Dəvəçi, Şərqi Böyük Qafqaz, Kür çö- 
kəkliyi, Kənar Kiçik Qafqaz, Daxili 
Kiçik Qafqaz və Talış), vilayətlər daxi- 
lində isə bir sıra geomorfoloji yarımvi- 
layətlər və r-nlar ayırmağa imkan verir. 
Bəzən Orta Araz çökəkliyi, Zəngəzur 
və Dərələyəz silsilələri, həmçinin Talış 
d-rı və Lənkəran ovalığı geomorfolo- 
ji r-nlar kimi Kiçik Qafqaz vilayətinə, 
Qusar maili düzənliyi və Qamx-Əyriçay 
çökəkliyi (vadisi) geomorfoloji r-nlar ki- 
mi Böyük Qafqaz əyalətinə aid edilir.

Samur-Dəvəçi geomorfoloji vilayəti 
struktur cəhətdən Ön Qafqazın c.-ş. da- 
vamı hesab edilən və yeni tektonik mər- 
hələdə formalaşan Qusar-Dəvəçi ön dağ 
çökəkliyinə, oroqrafik cəhətdən isə 
Böyük Qafqazın şm.-ş. ətəklərinə uyğun 
gəlir. Müasir səthi və əsas morfoloji 
xüsusiyyətləri Üst Pliosen və Antropo-
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gendə dəniz və çayların fəaliyyəti nəticə- 
sində formalaşmışdır. Çay dərələri, gə- 
tirmə konusları. konuslararası çökəklik- 
lər, terraslar və s. relyef formaları səciyyə- 
vidir. Dəniz sahili boyu, əsasən, qum- 
luqdur. Səthi meyilli (toqr. 0 nj-dən 1900

/»-ədək), pilləli və dalğavarıdır. Hündür- 
lük artdıqca meyillilik və səthin parça- 
lanma dərəcəsi də artır. Dağətəyi hissədə 
dərininə erozion kəsilmə 850-950 m-ə 
çatır. Bu vilayət Samur-Dəvəçi və Qusar 
geomorfoloji r-nlarına ayrılır.

Şərqi Böyük Qafqaz geomorfoloji vi- 
layəti respublikanm digər geomorfoloji

vilayətlərindən nival-buzlaq relyef for- 
malarının daha geniş inkişaf etməsi ilə 
fərqlənir. Burada Üst Pliosen-Antropo- 
gen buzlaşmalarımn izləri troq dərələri, 
karlar, moren tirələri və təpəcikləri şək- 
lində qalmışdır; palçıq vulkanları, sürüş-

Göyə/ən
dağı.

mələr, bedlend və gilli karst formaları 
da çox yayılmışdır. Düzəlmə səthlərinin 
geniş inkişaf etməsi səciyyəvidir. Müasir 
ekzogen proseslərdən eroziya və qravi- 
tasiya daha geniş inkişaf etmişdir. Vila- 
yət Baş Qafqaz silsiləsinin c. yamacı və 
Cənub-Şərqi Qafqaz geomorfoloji ya- 
rımvilayətlərinə bölünür:

1. Baş  Qa fqaz  s i l s i l ə s i n i n  
cənub yamac ı  y a r ı m v i l a y ə t i  
Mazım və Girdiman çayları arasını əha- 
tə edir. Suayırıcı daraqvarı dişli, zirvələr 
isə itiucludur. Bəzi yerlərdə düzəlmə 
səthləri müşahidə olunur. Dərələrin ya- 
macları çox meyilli (40-70° və daha 
çox), dibi əksər yerdə dardır, çay qolla- 
rının dərələri ilə parçalanmış və sürüş- 
mələrlə mürəkkəbləşmişdir. Dərələrin 
genişləndiyi sahələrdə terraslar inkişaf 
etmişdir. Tez-tez dağıdıcı sel hadisələri 
baş verir. Uçqunlar, ufantı və səpinti 
materialları geniş yayılmışdır. Yarımvi- 
layətin daxilində Zaqatala, Şəki və La- 
hıc geomorfoloji r-nları ayrılır.

2. C ə n u b - Ş ə r q i  Q a f q a z  
y a r ı m v i l a y ə t i n ə  intensiv parça- 
lanmış silsilələr daxildir. Bu yarımvila- 
yət daxilində Baş Qafqaz silsiləsi və ya 
Suayırıcı silsilə yüksək dağlıq qurşaqda 
ensiz yal hissədən, sıldırım (50-70°) və 
əsasən, çılpaq yamaclardan ibarətdir. 
Ondan şm.-da yerləşən Yan silsilənin 
suayırıcısı şm.-q.-də bir-birindən kan- 
yonvarı çay dərələri ilə ayrılan iri sinkli- 
nal platolara (ən böyüyü Şahdağ pla- 
tosu) bölünmüşdür. Suayırıcı silsilədən 
c.-da kəskin parçalanmış Niyaldağ yan 
silsiləsi yerləşir. Silsilələr arasında çö- 
kəkliklər inkişaf etmişdir. Yarımvilayət 
ş.-də Şamaxı, Qobustan, Abşeron y-a 
və s. təbii sahələri əhatə edir. Relyefı
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hamar səthli platolarla (Qızmeydan, Şa- 
maxı, Mərəzə, Sündü və s.) mürəkkəblə- 
şir. Çay dərələri, əsasən, dardır, bəzi 
yerlərdə nisbətən geniş, terraslaşmış çö- 
kəkliklərə keçir. Yarımvilayətin şm.-q. 
hissəsində sürüşmələr və uçqunlar, c.-ş. 
hissəsində palçıq vulkanları, bedlend və 
gilli karst kimi arid-denudasion relyef 
formaları, Abşeron y-a-nm sahili bo- 
yunca qum dünləri yayılmışdır. Şoranlı 
və şor göllü axarsız çökəkliklər inkişaf 
etmişdir. Yarımvilayətdə Bazardüzü, 
Şahnabad-Xızı, Şahdağ, Təngi-Beşbar- 
maq, Dübrar, Şamaxı, Qobustan və Ab- 
şeron geomorfoloji r-nları ayrılır.

Kür çökəkliyi geomorfoloji vilayətin- 
də yeni tektonik hərəkətlərin və eləcə də 
ekzogen relyefəmələgətirici proseslərin 
mürəkkəbliyi relyefin quruluşunun 
müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. 4 əsas 
geomorfoloji yarımvilayətə: Qanıx-Əy- 
riçay çökəkliyi, Ceyrançöl-Acmohur ön 
dağlığı, Kür-Araz ovalığı və Kiçik Qaf- 
qazın dağətəyi maili düzənlikləri yarım- 
vilayətlərinə bölünür:

1 . Q a n ı x - Ə y  r i ç ay  çökək- 
l i y i  y a r ı m v i l a y ə t i  oroqrafık cə- 
hətdən 200-300 /w-dən 600-800 »;-ədək 
hünd.-də yerləşən batıq dağətəyi maili 
düzənliyi əhatə edir. Səthi allüvial-pro- 
lüvial çöküntülərdən ibarətdir. Çayların 
gətirmə konusları arasındakı çökəklik- 
lər qismən bataqlıqlaşmışdır. Akku-

mulyasiya prosesləri üstünlük təşkil 
edir. Yarımvilayət daxilində Qamx, İs- 
mayıllı geomorfoloji r-nları ayrılır.

2 . C ey r ançö I  - A c m o  h ur ön 
dağ l ı ğ ı  y a r ı m v i l a y ə t i  Kür çö- 
kəkliyinin şm. hissəsindədir. Buraya

Göyəzən
Kiçik Qafqazın dağətəyi sahəsində 
ekstruziv günbəz-dağ. Tabaşir 
dövründə püskürmüş vulkanın ye- 
rində əmələ gəlmişdir. Yer səthin- 
dən hünd. 250 m, diametri 130 m- 
dən çoxdur. Düzənliyə basdırılmış 
möhtəşəm sütuna bənzəyir. Nadir 
təbiət abidəsidir. Qazax r-nu əra- 
zisindədir.

Qamx-Əyriçay çökəkliyindən c.-da yer- 
ləşən Acmohur, Kür çökəkliyinin şm.-ş. 
kənarmı təşkil edən Ləngəbiz-Ələt ön 
dağlıqları və s. daxildir. Relyefmdə anti- 
klinal və sinklinal qırışıqlara uyğun gə- 
lən silsilə, tirə, yüksəklik, dərə və çökək- 
liklər üstünlük təşkil edir. Silsilə və tirə- 
lərin (q.-də və ş.-də Üst Pliosen, mərkəzi 
hissədə Antropogen yaşlı) yamacları 
asimmetrikdir. C. yamacları çox dik, 
şm. yamacları isə az meyillidir. Bəzi yer- 
lərdə (Gürcüvan platosu) 600-1000 m 
hünd.-də düzəlmə səthləri müşahidə edi- 
Iir. Yarımvilayət köndələn axan çayla-

rm antesedent dərələri ilə parçalanmış- 
dır. Dərininə kəsilmə 250-700 w-dir. 
Parçalanmanm sıxhğı bedlend tipli yar- 
ğan-qobu şəbəkəsinin inkişaf etdiyi c. 
yamaclarmda daha böyükdür. Ş.-də pal- 
çıq vulkanları var. Yarımvilayət Ceyran- 
çöl, Acmohur, Ləngəbiz-Ələt, Hərəmi 
geomorfoloji r-nlarma bölünür.

3. K ü r - A r a z  o v a l ı ğ ı  ya- 
r ı m v i 1 a y ə t i Kür çökəkliyinin ən ge- 
niş hissəsini əhatə edir. Səthi mərkəzi 
hissədə gilli, kənar hissələrdə gillicəli- 
qumlu-çaqıldaşlı Üst Antropogen və 
Holosen yaşlı kontinental və dəniz çö- 
küntülərindən təşkil olunmuşdur. Rel- 
yefi cavan və yastı olduğundan səthi az 
parçalanmışdır. Ovalığm ş. hissəsi üçün 
cavan qırışıqlar və palçıq vulkanizmi ilə 
əlaqədar alçaq tirə və yüksəkliklər 
(Kürovdağ, Babazənən, Mişovdağ, Qal- 
mas, Bozdağ, Xıdırlı, Bəndovan və s.) 
səciyyəvidir. Yataqlarında akkumulya- 
siya prosesi gedən çay dərələri dayaz və 
meandrlıdır (döngəlidir). Şirvan düzündə 
gətirmə konusları inkişaf etmişdir. Ova- 
lığın mərkəzi hissəsi və eləcə də Muğan 
və Salyan düzlərində qədim çay dərələri, 
yataqyanı yallar, axmazlar, subareal del- 
talar, Cənub-Şərqi Şirvan düzündə defl- 
yasiya (küləklə üfürülmə) çalaları, dünlər, 
qədim və müasir sahil bəndləri geniş ya- 
yılmışdır. Süni suvarma və meliorasiya 
tədbirləri və başqa Antropogeıı təsirlər
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nsticəsində ovalığın səthinin parçalan- 
ması, yuyulması və şorlaşması prosesbri 
gücbnir. Yarımvilayətdə Şirvan, Cə- 
nub-Şərqi Şirvan. Küryam, Muğan və 
Salyan geomorfoloji r-nları ayrılır.

4. K i ç i k  Q a f q a z ı n  dağ- 
ətəyi  ma i l i  düzən l i k l ə r i  ya- 
r ı m v i 1 a y ə t i Xram çayından Araz 
çayınadək Kürün sağ sahilindəki dağ- 
ətəyi sahəni əhatə edir. Uz. təqr. 350 km, 
eni 12 knı-dən 30 &/»-ədəkdir. Səthi Üst 
Pliosen-Antıopogenin gillicəli-çaqılda- 
şılı kontinental çöküntülərindən təşkil 
olunmuşdur. Düzənliyin yalmz Kürək 
və Tərtər çayları arasındakı hissəsində 
alçaq tirələr və təpələr (Naftalan, Gö- 
dəkboz, Duzdağ) inkişaf etmişdir. Dağ- 
lıqla sərhədi tektonik qırılma boyunca 
keçir. Kür-Araz ovalığına keçidi isə təd- 
ricidir. Səthi Kiçik Qafqaz d-rından 
başlanan və Kürün sağ qollarmı təşkil 
edən çayların dərələri ilə kəsilmişdir. 
Dərininə parçalanma 10-15 w-dən 
100-220 m-s, bəzi yerlərdə (Tərtər çayı 
dərəsi) 220-250 m-s çatır. Ən səciyyəvi 
relyef formaları gətirmə konusları və 
konuslararası çökəkliklərdir. Düzənli- 
yin Naftalan-Qazanbulaq hissəsində və 
Kür çayı dərəsinin yamaclarında (Ağ- 
stafa və Şəmkir çayları arası) sıx yar- 
ğan-qobu şəbəkəsi inkişaf etmişdir. Ya- 
rımvilayət daxilində Gəncə-Qazax, Qa- 
rabağ və Mil geomorfoloji r-nları ayrılır.

Kənar Kiçik Qafqaz geomorfoloji vi- 
layəti Kiçik Qafqaz dağlıq sisteminin 
şm.-ş. kənar oroqrafık vahidlərini əhatə 
edir. Silsilələr burada bir-birindən tek- 
tonik çökəkliklərlə aynlır. Geomorfoloji 
xüsusiyyətlərində eroziya prosesləri mü- 
hüm yer tutur. Bu vilayət üç geomorfolo- 
ji yarımvilayətə (Şimal-Şərq yamac, Şərq 
yamac və Cənub-Qərb yamac) bölünür:

1. Ş ima l -Şə rq  yamac  ya- 
r ı m v i l a y ə t i n ə  Şahdağ və Murov- 
dağ silsilələri, Şəmkir günbəzvarı yük- 
səkliyi, Başkənd-Dəstəfur çökəkliyi və s. 
daxildir. Bu yarımvilayət silsilələrin in- 
tensiv erozion parçalanması və qayalıq- 
ların geniş yayılması ilə səciyyələnir. 
Qravitasiyanın təsiri ilə gedən proseslər 
inkişaf etmişdir. Yüksək dağlıqda buz- 
laq relyef formaları var. Orta və alçaq 
dağlıq qurşaqlarda dağdaxili çökəklik- 
lər və çay dərələri inkişaf etmişdir. 
Düzəlmə səthləri, maqmatik mənşəli 
yüksəkliklər geniş yayılmışdır. Yarımvi- 
layət Ağstafa, Şəmkir, Daşkəsən-Ağca- 
kənd, Şahdağ və Murovdağ geomorfo- 
loji r-nlarına bölünür.

2. Şərq y ama c  y a r ım v i -

l ayət i ,  əsasən, Qarabağ silsiləsi ilə 
təmsil olunmuşdur. Silsilənin suayırıcı 
hissəsində, 1800-2000 w-dən yüksəkdə 
yamaclar çılpaqdır, intensiv parçalan- 
mışdır. Qravitasiya relyef formaları in- 
kişaf etmişdir. Orta və alçaq dağlıqda 
düzəlmə səthləri yayılmışdır. Struktur 
və struktur-denudasion mənşəli tirə və 
silsilələr və onların əhatə etdiyi dağarası 
çökəkliklər (Xaçınçay, Dovşanlı, Hə- 
sənabad və s.) inkişaf etmişdir. Həsən- 
abad (Xankəndi) çökəkliyi ilə Bağırxan 
(Boğurxan) silsiləsinin qovuşduğu yerdə 
fəal tektonik çat boyunca seysmotekto- 
nik proseslərin fəaliyyəti nəticəsində iri 
qaymalı uçqun şleyfləri yaranmışdır. Al- 
çaq dağlıqda intruziv mənşəli dağ mas- 
sivləri və yüksəkliklər (Qalayçı, Bozdağ, 
Qazançı və s.) yayılmışdır. Silsilə c.-ş.-də 
alçalaraq Aşağı Araz çökəkliyində maili 
düzənliyə keçir. Bu yarımvilayətdə Aşağı 
Araz geomorfoloji r-nu ayrılır.

Keçəldağ
Qarabağ yaylasında dağ. Sönmüş 
vulkan konusudur. Hünd. 3171 m- 
dir. Üst Pliosenin vulkan süxurla- 
rından təşkil olunmuşdur. Yamac- 
larında qədim buzlaq relyefı forma- 
ları inkişaf etmişdir. Zirvəsi qaya- 
lıqdır. Alp çəmənləri, perlit yatağı 
(Keçəldağ perlit yatağı) var. Kəl- 
bəcər r-nu ərazisindədir.

3. Cənub-Qərb  yamac  ya- 
r ı m v i l a y ə t i  Həkəri çayı hövzəsini 
və qismən də Tərtər çayının yuxarı höv- 
zəsini əhatə edir. Relyefı dərin erozion 
parçalanmaya məruz qalmış, bəzi yer- 
lərdə lava və vulkanogen-prolüvial 
çöküntülər altmda basdırılmışdır. Tek- 
tonik-denudasiya və litostruktur mən- 
şəli silsilə və tirələr, intruziv massivlər 
(Dəlidağ və s.), dağarası çökəkliklər 
(Pircan, Laçın və s.) səciyyəvidir. Su- 
ayırıcılarda və yamaclarda düzəlmə sət- 
hi qalıqları, Mıxtökən, Çalbayır silsilə- 
lərinin yamaclarında qayma tipli səpin- 
tilər, çay dərələrində terraslar müşahi- 
də edilir. Karst inkişaf etmişdir. Ya- 
rımvilayətdə Kəlbəcər, Mıxtökən və 
Həkəri geomorfoloji r-nları ayrılır.

Daxili Kiçik Qafqaz geomorfoloji vi- 
layəti Pliosen və Antropogendə vulka- 
nik fəaliyyətin gücləndiyi əraziləri və 
həmçinin relyefı arid iqlim şəraitində in- 
kişaf edən dağları və dağarası çökəklikləri 
əhatə edir. Burada vulkanik və buzlaq 
relyef formaları (karlar, təknəvarı dərə-

lər, moren təpələri və s.) geniş yayılmış- 
dır. Müasir dövrdə relyefin inkişafmda 
flüvial proseslərlə yanaşı arid-denuda- 
sion proseslər əsas yer tutur. Bu vilayət 
Qarabağ vulkanik yaylası, Arazyanı 
silsilələr və Naxçıvan (Orta Araz) çö- 
kəkliyi geomorfoloji yarımvilayətlərinə 
bölünür.

1. Q a r a b a ğ  v u l k a n i k  yay- 
lası  y a r ı m v i l a y ə t i n d ə  relyefın 
əsasını Pliosen-Antropogendə baş ver- 
miş vulkanizm nəticəsində əmələ gəlmiş 
lava örtükləri, axınları və vulkan konus- 
ları təşkil edir. 3000-3500 m hünd.-də 
yerləşən mərkəzi hissənin relyefi dalğa- 
varıdır. Əsas püskürmə mərkəzləri olan 
Böyük İşıqh, Qızılboğaz və Keçəldağ 
vulkan konusları qədim buzlaq və müa- 
sir nival relyef formalarınm olması ilə 
səciyyələnir. Lava örtüklərı parçalan- 
mamış yastı, pilləli səthə malik yayla, 
axmları isə Tərtər, Həkəri, Bazarçay və 
Arpaçay dərələrinin mənbələrində 25- 
30 k m  uz.-unda lava dilləri əmələ gətir- 
mişdir. Qırmızıdağ, Ayıçmqılı və Pəri- 
çınqıl püskürmə mərkəzləri ətrafında ca- 
van lava qatında aşınma nəticəsində 
çınqıllıqlar yaranmışdır. Yaylanın sət- 
hində hidroqrafık şəbəkə zəif inkişaf et- 
mişdir və dərin dar dərələr əmələ gətir- 
mişdir. Qapalı sahələrdə göllər var. Ya- 
rımvilayət daxilində Qızılboğaz-İşıqlı, 
Alagöllər-Çalbayır, Şərqi Göyçə və Yazı 
geomorfoloji r-nları ayrılır.

2. A r a z y a n ı  s i l s i l ə l ə r  ya- 
r ı m v i 1 a y ə t i Dərələyəz, Zəngəzur və 
Bərgüşad silsilələrini əhatə edir. Qədim 
maqmatizm nəticəsində əmələ gəlmiş 
relyef formaları əsas yer tutur. Yüksək 
dağlıq qayalıqların relyef formaları və 
ufantı materiallarımn geniş yayılması ilə 
səciyyələnir. Qədim buzlaq relyefı for- 
maları inkişaf etmişdir. Erozion parça- 
lanmanm dərinliyi 1200 w-don çoxdur. 
2400 w-dən aşağılarda düzəlmə səthləri, 
dağdaxili çökəkliklər (Badamlı, Tirkeş, 
Əylis və s.), daha aşağılarda isə mono- 
klinal silsilə və tirələr, sinklinal platolar 
yayılmışdır. Bunlarm yamaclarında 
bedlend və psevdokarst formaları inki- 
şaf etmişdir. Yarımvilayət daxilində 
Dərələyəz, Zəngəzur və Bərgüşad geo- 
morfoloji r-nları ayrılır.

3. N a x ç ı v a n  ( O r t a  A r a z )  
ç ö kə k l i y i  y a r ı m v i l a y ə t i  dağ- 
ətəyi və Arazboyu düzənlikləri əhatə 
edir. Akkumulyasiya prosesləri geniş 
yayılmışdır. Düzənliklə dağların sərhədi 
boyu ekstruziv kütlələr (Nəhəcir, Əlin- 
cə, İlandağ və s.) relyefdə kəskin əks
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olunmuş ayrı-ayrı günbəzvarı yüksək- 
liklər əmələ gətirir. Arazboyu alçaq tirə 
və platoların yamaclarında arid-denu- 
dasion relyef formaları (bedlend, psev- 
dokarst) geniş yayılmışdır. Yarımvila- 
yətdə Şərur, Nehrəm, Ordubad geomor- 
foloji r-nları ayrıhr.

Talış geomorfoloji vilayəti Talış d-rı- 
nı (Talış, Peştəsər və Burovar silsilələri) 
və Lənkəran ovalığını əhatə edir. Relye- 
fın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri silsi- 
lələr arasında geniş çökəkliklərin (Yar- 
dımlı, Zuvand və s.) olmasıdır. Burada 
inversiya nəticəsində yüksək dağlıqda 
əmələ gəlmiş dağ-yarımsəhra və quru-çöl 
iqlimi şəraitində arid-denudasion proses-

Əd.: reoMop<j)OJiorHH A3ep6aöa)KaHa. E., 
1959; Azsrbaycan SSR-in fıziki coğrafiyası. B., 
1968; A h t o h o b  E. A. TeoMopıjrajıorHfl h Bon- 
pOCbl HOBeHUieÖ TeKTOHHKH K)rO-BOCTOHHOH HaCTH
Manoro KaBKa3a. E „  1971; E y Ä a r o B  E . A .  
reOMopıj)ojTornH h  HOBeömaH TeKTOHHKa K)ro- 
Boctohhoto KaBKa3a. E., 1973; yenə onun  
TeoMop<j)ojıorHH K»KHoro CKJiOHa Eojibuıoro KaB- 
Ka3a. E., 1973; Pejibeıj) A3ep6aHfl)KaHa. E., 1993.

Budaq Budaqov

Landşaftlar

Azərbaycan Respublikasmm təbii 
şəraiti mürəkkəb olduğundan onun əra- 
zisində inkişaf etmiş landşaftlar da

dir. Yura və Tabaşirin terrigen, karbo- 
natlı, vulkanogen, vulkanogen-çökmə 
süxurlarmdan təşkil olunmuşdur. Səthi 
çox yerdə çılpaq qayalıq və çmqıllıqdır. 
Relyefi intensiv parçalanmışdır. Qravi- 
tasiya-denudasiya prosesləri səciyyəvi- 
dir. Kar, təknəvarı dərə (troq), moren 
buzlaq relyefi formaları yayılmışdır. 
Dağlıq tundra iqliminə malikdir. Orta 
temp-r yanvarda -15°C-dən -8,5°C- 
yədək, iyulda 4—9°C-dir. İllik yağmtı 
800-1200 mm-d\r. Böyük Qafqazda (Ba- 
zardüzü, Bazaryurd, Tufan və Şahdağ 
zirvələrində) 3800-3900 m-dən yüksək- 
də ümumi sah. təqr. 6 k m 2 olan buzlaq- 
lar var. Torpaq örtüyü inkişaf etməmiş-

Batabat gölü.

ləri və müvafıq relyef formaları inkişaf 
etmişdir. Silsilələr çay şəbəkəsi ilə kəskin 
parçalanmışdır. Onların suayırıcmda və 
yamadannda düzəlmə səthləri geniş ya- 
yılmışdır. Şm. yamaclarmda sürüşmələr 
müşahidə edilir. Çay dərələrində çay ter- 
rasları, Lənkəran ovalığına tərəf yönəl- 
miş yamaclarda isə dəniz terrasları əmələ 
gəlmişdir. Çayların suayırıcıları nisbətən 
hamar, çay dərələrinin yamacları isə az 
meyillidir. Vilayət daxilində Lənkəran, 
Burovar, Yardımlı, Peştəsər, Zuvand və 
məxsusi Talış (silsilə) geomorfoloji r-n- 
ları ayrılır.

müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. Landşaftlar 
dağlıq və düzənlik landşaftlarına bölü- 
nür. Bunlarm daxilində isə bir sıra land- 
şaft tipləri və yarımtipləri ayrılır.

Dağlıq landşaftları. 1. Y  ü k s ə k 
d a ğ l ı ğ ı n  n i v a l  və q i smən  
n i v a l - b u z l a q  l andşa f t ı .  Əsasən 
Böyük Qafqazın (Baş Qafqaz silsiləsi, 
Yan silsilə), qismən Kiçik Qafqazm 
(Murovdağ, Zəngəzur silsilələri, Qara- 
bağ vulkanik yaylası və s.) təqr. 3000 m- 
dən yüksəkdə yerləşən sahələrini əhatə 
edir. Dağlar struktur-denudasion, ni- 
val-buzlaq və erozion-buzlaq mənşəli-

dir. Çox seyrək qayahq-çınqıllıq bitkilə- 
rinə, yüksək dağlıq dırnaqlılarına (qaya- 
keçisi, Dağıstan turu), bəzi quş və gəmi- 
rici növlərinə rast gəlinir. Böyük Qafqa- 
zın Qusar, Qudyal, Əyriçay və s. çayları 
buradan başlamr. Turizm və alpinizm 
məqsədilə istifadə edilir.

2. Y ü k s ə k  d a ğ l ı ğ ı n  alp,  
s u b a l p  və ç ə m ə n - ç ö l  land- 
ş a f t ı. Böyük Qafqazda (Baş Qafqaz 
silsiləsi, Yan silsilə) və Kiçik Qafqazda 
(Şahdağ, Murovdağ, Zəngəzur və s. sil- 
silələr, Qarabağ yaylası) 2000-2200 m- 
dən 3000 m-ədək hünd.-ləri əhatə edir.
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Yura və Tabaşirin, əsasən, karbonatlı- 
terrigen, vulkanogen, tufogen çöküntü- 
lərindən təşkil olunmuşdur. Şiddətli 
parçalanmış relyefə malikdir. Dağlar 
denudasion-struktur mənşəlidir. Bura- 
da vaxtaşırı güclü sellər yaranır. Sel ocaq- 
ları, əsasən, qayalıq və dağ çəmənlikləri 
sahəsində yerləşir. Çay dərələri, əsasən, 
bu landşaft sahəsində formalaşmağa 
başlayır. Iqlimi soyuqdur. Orta temp-r 
yanvarda -12°C-dən -7°C-yədək, iyul- 
da 8-17°C-dir. İllik yağmtı Böyük Qaf- 
qazın c. yamacında 1400-1600 mm, qa- 
lan sahələrdə 900 wwi-ədəkdir. Əsasən, 
çimli dağ-çəmən torpaqları yayılmışdır. 
Dağıstan turu, qarapaça, bezoar keçisi, 
gəmiricilər (qarsiçanı, dağsiçanı), kor 
köstəbək, Qafqaz uları, Qafqaz tetrası, 
kərkəz, qaya kərtənkələsi və s. məskun- 
Iaşmışdır. Alp, subalp çəmənləri və çə- 
mən-çöl yarımtiplərinə bölünür. A I p 
ç ə m ə n 1 ə r i 2400-2500 w-dən yüksək- 
də yerləşir. Bitkilərin boyu çox qısa, 
növləri azdır. Alp çəmənlərindən aşağı- 
da, 2000-2200 w-dən 2400-2500 /;?-ədək 
hünd.-də, subalp çəmənləri zolağı uza-

nır. S u b a l p  ç ə m ə n l ə r i  növeti- 
barilə zəngin olan hündürboylu, əsasən, 
çox hissəsini yem otları təşkil edən çox- 
illik bitkilərdən ibarətdir. Kiçik Qafqa- 
zm subalp və alp çəmənləri Böyük Qaf- 
qazdakından bir qədər kserofıtliyi ilə 
fərqlənir. Ç ə m ə n - ç ö 1 Iandşaft ya- 
rımtipi Zəngəzur silsiləsində və Qarabağ 
yaylasmda inkişaf etmişdir. Alp çəmən- 
lərindən yay otlağı, subalp çəmənlərin- 
dən isə həm yay otlağı, həm də biçənək 
kimi istifadə edilir. Arıçılığın inkişafı 
üçün əlverişli sahədir.

3. O r t a  d a ğ l ı ğ m  en l i y a r-  
p a q l ı  meşə və meşədən son- 
rak ı  çəmən-kol  l andşaf t ı .  Bu 
landşaft respublikanm dağlıq landşaft 
zonaları arasında daha geniş yer tutur. 
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz (Naxçıvan 
MR-in sahəsi istisna olmaqla) və Talış 
d-rının yamaclarmda təqr. 1200 m-dən 
1800 m-3, bəzi yerlərdə 2000-2200 w?-ə- 
dək hünd.-ləri əhatə edir. Yura və Taba- 
şirin əhəngdaşı, qumdaşı, gilli şistlərin- 
dən, Üçüncü Dövrün gillicolərindən, 
qumlarından, vulkanogen-çökmə süxur-

larından təşkil olunmuşdur. Ərazi şid- 
dətli parçalanmış relyefə malikdir. Dağ- 
lar, əsasən, denudasion-struktur mənşə- 
lidir. Dağ uçqunları və sürüşmələr geniş 
yayılmışdır. Sellər, əsasən, tranzit xa- 
rakterlidir. Dik yamaclı dar və dərin də- 
rələr səciyyəvidir. İqlimi soyuq və mü- 
layim-istidir. Orta temp-r yanvarda 
-6°C-dən -2°C-yədək, iyulda 13-19°C, 
illik yağıntı 600-1300 ww-dir. Qonur 
dağ-meşə, çürüntülü-karbonatlı dağ- 
meşə, tipik və yuyulmuş dağ-meşə tor- 
paqları, Talış d-rmda podzollaşmış tor- 
paqlar və dağ-sarı torpaqlar yayılmış- 
dır. Meşələrin çox hissəsində, xüsusilə 
1400-1600 m hünd.-də Şərq fıstığı, yu- 
xarı hissələrdə isə Şərq palıdı, bəzi yer- 
lərdə tozağacı və ağcaqayın ağacları 
üstünlük təşkil edir. Daha yuxarılarda 
meşələr seyrələrək subalp çəmənləri 
landşaftma keçir. Meşə landşaftınm yu- 
xarı hissəsində rütubətsevən, aşağı hissə- 
sində isə quraqlığadavamlı ağac növləri 
yayılmışdır. Atm. yağıntılarınm möv- 
sümlər üzrə bərabər paylanmaması orta 
dağlıqda meşələrin inkişafmın və onla-
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rm yayılma dərəcəsinin müxtəlifliyinə 
səbəb olmuşdur. Meşənin intensiv qırıl- 
ması çəmən və əsasən, meşədən sonrakı 
kollarla qarışıq müxtəlif ot bitkiləri ilə 
əvəz olunmasma şərait yaratmışdır. Bu 
landşaft heyvanlarla, xüsusilə dırnaqlı- 
Iar və quş növləri ilə zəngindir. Maral, 
cüyür, çöldonuzu, boz ayı, müxtəlif növ 
dələ və s. yayılmışdır. Bir çox ağac növ- 
ləri meşə və ağac emalı sənayesi üçün 
xammaldır. Yabanı meyvə yığılır.

4. O r t a  d a ğ l ı ğ m  dağ-kse- 
r of i t  l andşa f t ı .  Naxçıvan MR-də 
(Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrində), 
qismən Talış d-rında (Talış və Peştəsər 
silsilələrinin q. və c.-q. hissələrində) in- 
kişaf etmişdir. Başlıca olaraq Paleoge- 
nin vulkanogen, vulkanogen-çökmə 
süxurları üzərində yaranmışdır. Nax- 
çıvan MR-də təqr. 1100 w-dən 2000 m- 
ədək, Talış d-rmda dağarası çökəklik- 
lərdə 1300 /n-dən 1900 »;-ədək hünd.-lə- 
ri əhatə edir. Naxçıvan MR-də soyuq 
iqlim, Talış d.-rmda yarımsəhra və quru 
çöl iqlimi hakimdir. Orta temp-r yan- 
varda -5cC-dən -4°C-yədək, iyulda 
18°C-dən 25°C-yədəkdir. İllik yağıntı 
Naxçıvan MR-də 400-500 mm, Talış 
d.-rında 300-400 mw-ədəkdir. Hər iki 
ərazidə yaym quraq keçməsi kserofit 
andşaftın əmələ gəlməsinə səbəb ol- 

muşdur. Dağ-şabalıdı və qəhvəyi dağ- 
meşə torpaqları yayılmışdır. Bitkisi 
dağ-kserofit (friqanoid) tiplidir (gəvən, 
tıstıs və s.). Canavar, tülkü, dovşan, 
daşlıq dələsi, müxtəlif növ siçan, ular, 
boz kəklik və s. səciyyəvidir. Heyvan- 
darlıq, əkinçilik, bağçılıq və arıçılıq in- 
kişaf etmişdir.

5. A l ç a q  d a ğ l ı ğ m  çöl ,  qis- 
mən meşə-çöl  l andşa f t ı .  Bö- 
yük Qafqazm c. yamaclarında, Kiçik 
Qafqazın kənar hissələrində, Talışda 
Burovar silsiləsinin şm.-q.-ində (əsasən, 
Cəlilabad r-nu ərazisində) 100-150 m- 
!ən 1000 />;-ədək hünd.-ləri əhatə edir.
abaşir (Kiçik Qafqaz) və Neogenin 

iBöyük Qafqaz) dəniz karbonatlı-terri- 
gen, kontinental-allüvial çöküntülərin- 
Jən təşkil olunmuşdur. Relyefı struk- 
tur-erozion və arid-denudasion-struk- 
tur mənşəlidir. Səthi güclü və orta də- 
rəcədə parçalanmışdır. İqlimi mülayim- 
istidir. Orta temp-r yanvarda -3°C-dən 
+2°C-yədək, iyulda 19°C-dən 24°C- 
yədəkdir. İllik yağıntı 400-600 mw-dir. 
Dağ tünd-şabalıdı, dağ boz-qəhvəyi, 
qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmış- 
dır. Bu landşaft üçün daşdayan, yov- 
şan-daşdayan və yovşan-daraqotu kimi

çöl və yarımçöl bitkiləri səciyyəvidir. Ca- 
navar, tülkü, dovşan, çölsiçanı, kəklik və 
s. var. Qış otlağı kimi istifadə edilir.

6. A l ç a q  d a ğ l ı ğ ı n y a r ı m -  
s ə h r a  l a n d ş a f t ı .  Qobustanda, 
Ceyrançöldə, Bozdağ (Gəncə Bozdağı) 
silsiləsində, Acınohur çölü və onun ətra- 
fında, 50-100 m-dən 1000 w-ədək 
hünd.-ləri əhatə edir. Neogenin dəniz və 
kontinental çöküntülərindən təşkil 
olunmuşdur. Mülayim-isti, yarımsəhra 
və quru çöl iqliminə malikdir. Orta 
temp-r yanvarda -3°C-dən -l°C-yədək, 
iyulda 19°C-dən 26°C-yədəkdir. İllik 
yağıntı 200-400 w/?!-dir. Qəhvəyi, açıq- 
qəhvəyi, boz-qonur torpaqlarda yarım- 
səhra bitkiləri üstünlük təşkil edir. Qış 
otlağıdır.

7. D ağ  ə t ə k l ə r i n i n  enl i- 
y a r p a q l ı  meşə l andşa f t ı .  Bö- 
yük Qafqazın c.-ş. hissəsinin şm. ya- 
macında və Talış d-rının alçaq dağlıq 
hissələrində inkişaf etmişdir. 100-300 
m-ədək hünd.-ləri əhatə edir. Əsasən, 
Kaynozoyun əhəngdaşı, gil, qumlu-gilli 
çöküntülərindən, çaqıl daşlarmdan təş- 
kil olunmuşdur. Relyefı Qusarmaili dü- 
zənliyi hissəsində akkumulyativ-denu- 
dasion, Dəvəçi r-nu sahəsində struktur- 
erozion, Talış zonasında denudasion- 
struktur mənşəlidir. İqlimi mülayim- 
istidir. Orta temp-r yanvarda -3°C-dən 
+2°C-yədək, iyulda 18°C-dən 26°C- 
yədəkdir. İllik yağıntı Böyük Qafqaz 
hissəsində 600 mm-s, Talış zonasında

1900 mm-3 qədərdir. Karbonatlı və ti- 
pik qəhvəyi dağ-meşə, Talış zonasında 
podzollaşmış dağ-sarı torpaqlar geniş 
yayılmışdır. Meşələrin növ tərkibi çox 
müxtəlifdir. Böyük Qafqaz hissəsində 
palıd və vələs, Talış zonasmda Hirkan 
tipli relikt növlər - dəmirağac, şabalıd- 
yarpaq palıd, azat və s. üstünlük təşkil 
edir. Cüyür, çöldonuzu, dələ, oxlu kirpi, 
süleysin, qırqovul, kəklik və s. var. Me- 
şə olmayan sahələr heyvandarlıqda və 
bitkiçilikdə istifadə olunur.

8. Ön d a ğ l ı ğ ı n  k s e r o f i t  
və  ç ö l  l a n d ş a f t ı .  Bu landşaft 
tipi Qusar maili düzənliyinin ş.-ində, 
Ceyrançöl və Acınohur ön dağlığmm c. 
kənarında və s. ərazilərdə inkişaf etmiş- 
dir. 100 w-dən 1100 m-s qədər hünd,-

ləri əhatə edir. Neogenin dəniz karbo- 
natlı-terrigen, kontinental-allüvial çö- 
küntülərindən təşkil olunmuşdur. Dağ- 
lar arid-denudasion struktur mənşəli- 
dir. Bedlend, yarğan-qobu şəbəkəsi, gil 
karstı inkişaf etmişdir. İqlimi mülayim- 
istidir. Hər iki sahədə yay quraq keçir. 
Orta temp-r yanvarda -2°C-dən 0°C- 
yədək, iyulda 19°C-dən 23°C-yədəkdir. 
İllik yağıntı 500-600 mw-dir. Dağ şaba- 
lıdı, dağ boz-qəhvəyi, boz-qonur və s. 
torpaqlar yayılmışdır. Bitkiləri yarım- 
səhra tiplidir (ardıc, saqqızağacı, qara- 
tikan kolları və s.). Canavar, tülkü, 
dovşan, çölsiçanı, kəklik, turac və s. 
var. Relyefi əlverişli olan sahələrdə bağ- 
çılıq inkişaf etmişdir.

Alp çəmənbrı Uıtulşaflı.
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Düzonlik fantfşaftfarı. 9. O v a 1 ı q-
d ü z ə n l i k l ə r i n  meşə-çəmən 
1 a n d ş a f t ı. Qanıx-Əyriçay çökək- 
liyində, Lənkəran ovalığının c., Samur- 
Dəvəçi ovalığının şm.-q. hissəsində 
(Şollar düzü). dəniz sahillərində -27 m- 
dən 200 /»;-odək hünd.-ləri əhatə edir.

Antropogen'ın al)üvia)-pro)üv'ıal, dən'ız- 
kənarı hissələrdə isə Holosenin dəniz 
çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Iq- 
limi Şollar düzündə mülayim-isti yarım- 
səhra və quru-çöl, qalan yerlərdə müla- 
yim-istidir. Orta temp-r yanvarda 
2°C-dən +5°C-yədək, iyulda 20°C-dən 

26°C-yədəkdir. İllik  yağmtı Şollar 
düzündə 300-400 mm, Qamx-Əyriçay 
çökəkliyində 600-900 mm, Lənkəran 
ovalığının c.-q.-ində 1400 mm-ə qədər- 
dir. Qrunt suları səthə yaxmdır. Şollar 
düxündə aUvvvval çəmən-meşə, Qamx- 
Əyriçay çökəkliyində allüvial çəmən və 
allüvial çəmən-meşə torpaqları, Lənkə- 
ran ovalığında isə podzollu və qleyli- 
podzollu sarı torpaqlar yayılmışdır. 
Meşələrin növ tərkibi müxtəlifdir. Qa- 
mx-Əyriçay çökəkliyi və Samuı-Dəvəçi 
ovalığı meşələrində palıd, vələs, qara- 
ğac, yalanqoz və s., Lənkəran ovahğın- 
da isə şabalıdyarpaq palıd, dəmirağac, 
azat və digər ağac növləri üstünlük təş- 
kil edir. Çöldonuzu, canavar, oxlu kirpi, 
süleysin, qırqovul və s. var. Tütünçülük, 
meyvəçilik, tərəvəzçilik və s. inkişaf et- 
mişdir. Lənkəran ovalığmda subtropik 
bitkıiər (çay, sitrus bitkiləri) becərilir.

10. D ü z ə n l i k l ə r i n  q u r u -  
ç ö l  l a n d ş a f t ı .  Gəncə-Qazax 
düzənliyini, Şirvan düzünün şm., Mil və 
Qarabağ düzlərinin alçaq dağlığa qo-

vuşduğu c. hissələrini, gətirmə konusla- 
rını, konuslararası çökəklikləri, terras- 
ları və allüvial-prolüvial düzənlikləri 
əhatə edir. Mülayim-isti yarımsəhra və 
quru çöl iqliminə malikdir. Orta temp-r 
yanvarda -2°C-dən -l°C-yədək, iyulda 
25°C-dən 27°C-yədəkdir. İllik yağıntı

400 mm-z yaxındır. Çəmən-boz-qonur, 
şorlaşmış boz və açıq-şabalıdı torpaqlar 
yayılmışdır. Əsas bitki qrupları yovşan- 
daşdayan, yovşan-daraqotudan ibarət- 
dir. Canavar, tülkü, müxtəlif qumsiçanı,

qırqovul, kəklik, turac və s. var. Suvar- 
ma əkinçiliyi inkişaf etmişdir. Qış otlağı- 
dır.

l l . O v a l ı q l a r m  və dağara- 
sı d üzən 1 ik 1 ər i  n y a r ı  m səh ra 
1 a n d ş a f 11. Azərbaycan Respubli- 
kasındakı bu landşaft zonası ən geniş

sahəyə malikdir (ərazinin təqr. 25%-i). 
Kür-Araz ovalığınm çox hissəsini, 
Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliklə- 
rini, Abşeron y-a-nı və Samur-Dəvəçi 
ovalığmın c.-ş. yarısım əhatə edir. Hünd. 
-27 /7;-dən (Xəzər dənizi sahilində) 
600-1000 /7/-ə (Naxçıvan MR-də) qədər- 
dir. Antropogenin allüvial-prolüvial, 
Holosenin allüvial, prolüvial-delüvial 
çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Mü- 
layim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi- 
nə, Naxçıvan MR-in Arazboyu düzən- 
liklərində isə soyuq yarımsəhra və quru 
çöl iqliminə malikdir. Hər iki sahədə 
yay quraq keçir. Orta temp-r yanvarda
I- 4°C, Naxçıvan MR-in Arazboyu dü- 
zənliklərində -4°C-dən 2°C -yədək, iyul- 
da, müvafıq olaraq, 21°C-dən 27°C və 
23°C-dən 28°C-yədəkdir. İllik yağmtı 
130 »;/77-dən 300 mm-s qədərdir. Boz- 
çəmən, boz, boz-qonur və s. torpaqlar 
yayılmışdır. Yovşanlı, kəngizli, yovşan- 
h-şoranotulu, gəvənli yarımsəhra bitki- 
ləri üstündür. Bu landşaft tipi daxilində 
çəmən-bataqlıq (Kür çayı yatağı boyun- 
dakı çalalarda, qrunt sularmm səthə 
çıxdığı yerlərdə, axmazlarda və s.), şora- 
kət (okean səviyyəsindən alçaqda yerlə- 
şən sahələrdə) landşaft yarımtipləri də 
ayrılır. Ceyran, canavar, tülkü, boz dov- 
şan, müxtəlif qumsiçam, qırqovul, tu- 
rac, kəklik və s. var. Ərazi antropogen 
təsirlərə məruz qalmışdır, çox hissəsi

şumlanmışdır. Pambıqçılıq, üzümçülük, 
bağçılıq, heyvandarlıq inkişaf etmişdir.

Azərbaycan Respublikasmda təbii 
landşaftların yüksəkliyə görə dəyişilmə- 
sində Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış 
(Lənkəran), Naxçıvan M R landşaft 
strukturu qrupları ayrılır. Böyük və Ki-

Ön dağlığın kserofıt və çöl landşaftı.
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Qızılqaya dağının Xınalıqdan görünüşü.

çik Qafqazın landşaft strukturunda al- 
çaq dağlıqdan yüksək dağlığa doğru ya- 
rımsəhra, dağ çölləri, dağ meşələri, dağ 
çəmənləri və nival landşaft qurşaqları 
bir-birini əvəz edir. Bunlardan fərqli ola- 
raq Talışda landşaft inversiyası baş verir 

alçaq dağlığın meşə landşaftı yüksək- 
liyə doğru dağ-kserofit landşaftına keçir. 
Düzənliklərin meşə-çəmən landşaft 
strukturunda iqlimin quraq keçməsi əsas 
rol oynayır. Naxçıvan MR-in Arazboyu 
lüzənliklərinin yarımsəhra və orta dağlıq 
issəsində quru çöl, yüksək dağlıq hissə- 

mdə dar zonada dağ çəmənləri, ondan 
üksəkdə isə nival qurşaq yerləşir.

Əd.: B u d a q o v  B .Ə .  Azərbaycan SSR-in 
jbıi landşaftları və onların qorunması. B., 1974; 
- l yc enöoB  M. A. JlaHaınaıjiTbi A3ep6aä- 
KaHCKOH CCP ( 0C06eH H 0CTH r0 p H 3 0 H T a jIb H 0 H  

,'«j)(j)epeHUHaıiHH h SBonıouHH naHflmaıj)TOB).
1 9 8 1 ;  B y a a r o B  B . A . ,  M H K a H J i o B  

A. A. Pa3BHTHe ıı (jıopMnpoBaHne naHama(j)TOB 
f O r o - B o c T c r H o r o  KaBKa3a b cbsbh c HOBeHineiı 
TeKTOHHKOH. B . .  1 9 8 5 ; B y Ä a r o B  B  . A .  C o B p e -  

M eH H bi e  e c T e c T B e H H b i e  jıaHflma(j)Tbi A 3 e p 6 a ö -  

aw aH C KO H  C C P .  E . ,  1 9 8 8 ,  B u d a q o v  B . Ə .  

A z ə r b a y c a n  t ə b i ə t i .  B . ,  1 9 8 8 .

Buclaq Budaqov

İqlim

Azərbaycan Respublikası subtropik 
qurşağın şm. kənarında yerləşir. Ərazi- 
nin coğrafi mövqeyi, relyefmin mürək- 
kəbliyi, Xəzər dənizinə yaxmlığı, il ər- 
zində Yer səthinə düşən günəş enerjisi- 
nin bolluğu, onun müxtəlif mənşəli hava 
kütlələrinin təsiri altmda olması və s. 
amillər burada geniş iqlim müxtəlifliyi- 
nə səbəb olmuşdur.

İqlim əmələgətirici amillər. Azərbay- 
can Respublikası ərazisində iqlim əmə- 
ləgətirici amillərdən onun səth quruluşu 
(relyefı), günəş radiasiyası və atm. döv- 
ranının xüsusiyyətləri mühüm əhəmiy- 
yət kəsb edir.

S ə t h  q u r u l u ş u .  Əsasən, dağ- 
lıq ölkə olan Azərbaycan Respublikası- 
nm ərazisi Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, 
Talış və İran dağları ilə əhatə olunmuş- 
dur. Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sistem- 
ləri arasmda yerləşən Kür çökəkliyi, 
xüsusilə onun əsas hissəsini təşkil edən 
Kür-Araz ovalığı ş.-ə doğru genişlənə- 
rək Xəzər dənizinin altına keçir. Res- 
publikamn şm.-mda yerləşən Böyük 
Qafqaz d-rı ölkə ərazisini şm.-dan gələn 
soyuq hava kütlələrinin birbaşa təsirin- 
dən qoruyur və nəticədə əksər düzənlik

və dağətəyi ərazilərində, əsasən, quru 
subtropik iqlim formalaşır. Ölkə ərazi- 
sini c.-dan əhatə edən digər dağ sistem- 
ləri də hava dövranı proseslərinə böyük 
təsir göstərir. Səth quruluşunun müxtə- 
lifliyi iqlim ünsürlərinin qeyri-bərabər 
paylanmasma, şaquli iqlim qurşaqları- 
nm yaranmasına və s. səbəb olur.

G ü n ə ş  r a d i a s i y a s ı .  Azər- 
baycan Respublikasmm düzənlik və dağ- 
ətəyi əraziləri günəşli günlərin çoxluğu 
ilə səciyyələnir. Kür-Araz ovalığı, Abşe- 
ron y-a və digər düzənlik və dağətəyi 
ərazilərdə günəşli saatların illik miqdarı 
2200-2400 saat, Naxçıvan MR-in Araz- 
boyu düzənliklərində isə 2600-2800 saat 
təşkil edir. Orta dağlıq zonada buludlu- 
luğun artması nəticəsində günəşli saatla- 
rın miqdarı azalır və 1900-2200 saat 
arasmda dəyişir. Yüksək dağlıq zonada 
həmin kəmiyyət yenidən artır və 3000 
m-dən yüksəklikdə 2200-2500 saata ça- 
tır. Ümumi günəş radiasiyasımn illik 
miqdarı Kür-Araz ovalığında 128-132 
kkal/sm2-d\r. Dağlara doğru 120-124 
kkal/sm2-sdsk azalır (dəniz səviyyəsin- 
dən təqr. 500-600 rn-ədək), sonra yeni- 
dən artaraq Böyük və Kiçik Qafqazın 
yüksək dağlıq zonalarında (3000 »/-dən 
yüksəkdə) 140-150 kkal/sm2 təşkil edir.
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Naxçıvan MR-də Arazboyu düzənlik- 
lərdə ümuıni günəş radiasiyasının illik 
miqdarı 148 150 kkal/sm-\ yüksək dağ- 
lıq zonada isə 152-160 kkcü/sm2 olur. 
Radiasiya balansının illik miqdarı 
ölkənin düzənlik və dağətəyi ərazilərin- 
də 40-50 kkcıl/snı2 (Lənkəran təbii 
vilayətində 50-60 kkal/sm2), yüksək 
dağlıq ərazilərdə isə 15-25 kkaUsm2 təş- 
kil edir.

A t m o s f e r  döv ran ı .  Azərbay- 
can Respublikası ərazisində iqlimin for- 
malaşmasma Arktika (Kara və Skandi- 
naviya), mülayim enliklərin soyuq kon- 
tinental (Sibir) və dəniz (Azor) antisik- 
Ionları, tropik enliklərin isti subtropik 
antisiklon və cənub siklonları, Mərkəzi 
Asiya üzərində yaranan antisiklon, həm- 
çinin yerli atm. prosesləri təsir göstərir. 
Bu hava kütlələri səth quruluşunun təsi- 
ri nəticəsində ölkə ərazisinə müxtəlif isti- 
qamətlərdən daxil olur. Belə ki, soyuq 
kontinental və dəniz hava kütlələri 
Böyük Qafqaz dağlarını aşıb keçə bilmə- 
diyindən respublikanm ərazisinə ş.-dən - 
Xəzər dənizi üzərindən, q.-dən - Qara də- 
niz və Gürcüstan üzərindən, bəzi hallarda 
isə hər iki tərəfdən daxil olur. Kiçik Qaf- 
qaz, Talış və Iran dağları c.-dan gələn 
isti hava kütlələrinə kifayət qədər mane 
olmasa da, onların xüsusiyyətlərinin 
dəyişməsinə və atm. proseslərinin dina- 
mikasma müəyyən təsir göstərir.

İqlimin əsas ünsürləri. Azərbaycan 
Respublikası ərazisində havanın temp- 
ru, yağıntılar, rütubətlilik, buxarlanma, 
buludluluq, külək rejimi əsas iqlim 
ünsürlərini təşkil edir.

H a v a n ı n  t e m p e r a t u r u .  
Azərbaycan Respublikası hava temp- 
runun rejimi və ərazi üzrə paylanma 
qanunauyğunluğu bura daxil olan ha- 
va kütlələrinin xüsusiyyətindən, ərazi- 
nin relyefmdən və Xəzər dənizinin ayrı- 
ayrı r-nlara yaxınlığından asılı olaraq 
formalaşır. Xəzər dənizi yayda sahil- 
boyu ərazilərdə (dənizdən təqr. 20 km- 
ədək) havanın temp-runu bir qədər 
azaldır, qışda isə artırır. Eyni zamanda, 
dəniz Mərkəzi Asiyadan daxil olan isti 
hava kütlələrinin temp-runu müəyyən 
qədər yumşaldır. Havanın orta illik 
temp-ru Kür-Araz ovalığında, Abşeron 
y-a-nın c. sahilboyu zonasında, o cümlə- 
dən, Lənkəran ovalığında 14-15°C olur. 
Dağlara doğru havanın temp-ru azala- 
raq 2000 m yüksəklikdə 4-5°C, 3000 m 
yüksəklikdə isə 1-2°C təşkil edir.

İlin ən soyuq ayında (yanvar) düzən- 
lik və dağətəyi ərazilərdə havanın orta

aylıq temp-ru 0°C-dən aşağı düşmür. 
Abşeron y-a və ondan c.-da yerləşən sa- 
hilboyu ərazilər və adalarda hətta 3-4°C 
təşkil edir. Yüksəklik artdıqca havanın 
temp-ru azalır və dəniz səviyyəsindən 
2000 m yüksəklikdə -6°C-dən -5°C- 
yədək (Naxçıvan MR-də -7°C), 3000 m 
yüksəklikdə isə təqr. -13°C-dən -12°C- 
yədək olur. İlin ən isti ayında (iyul) ha- 
vanm orta temp-ru Kür-Araz ovalığın- 
da, əsasən, 26-27°C, digər düzənliklərdə 
və dağətəyi ərazilərdə isə 24°C-dən aşağı 
düşmür. Dağlarda havanm orta aylıq 
temp-ru 2000 m yüksəklikdə təqr. 
14-16°C, 3000 /7/-də 8-10°C təşkil edir. 
Havanın temp-runun mütləq maks. 
(+46°C) və min. (-32°C) qiymətləri kəs- 
kin kontinental iqlimi ilə seçilən 
Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliklə- 
rində müşahidə edilmişdir.

A t m o s f e r  y a ğ ı n t ı l a r ı .  Azər- 
baycan Respublikasmda atm. yağıntıla- 
rı, əsasən, hava kütlələrinin əraziyə 
müdaxiləsi ilə əlaqədardır. Yağıntıların 
miqdarını, mövsümi və illik paylanması- 
nı hava kütlələrinin ərazinin relyefı və 
Xəzər dənizi ilə qarşılıqlı əlaqəsi 
müəyyən edir. Burada ən az orta illik 
yağıntı (150-200 ımn-dən az) Qobusta- 
nın c.-ş.-ində və Abşeron y-a-nm c. sahi- 
lində müşahidə edilir. Kür-Araz ova- 
lığının mərkəzi və ş., Samur-Dəvəçi ova- 
lığımn c.-ş., Naxçıvan MR-in Arazboyu 
düzənliklərində də illik yağıntılarm miq- 
darı 300 mm-dən azdır. Bu kəmiyyətlər 
Xəzər dənizi sahillərindən q.-ə və düzən- 
liklərdən dağlara doğru tədricən artır. 
Dağlarda yağıntılar müəyyən yüksək- 
liyə qədər (Böyük və Kiçik Qafqazda 
2600-2800 m, Naxçıvan MR-də 2600- 
3000 m) artır, sonra isə tədricən azalır. 
Bu ərazilərdə illik yağıntıların maks. 
miqdarı Böyük Qafqazın c. yamacmda 
1400- 1600 mm, şm.-ş. yamacmda 800 
mm, Kiçik Qafqaz və Naxçıvan MR-də 
800-900 mm, Talış d-rında isə 1700- 
1800 mm təşkil edir.

Respublikanm digər dağlıq bölgə- 
lərindən fərqli olaraq Talış d-rında 
yüksəklik artdıqca yağıntıların miqdarı 
azalır və yüksək dağlıqda (2000 w-dən 
yüksək) 250-300 nım təşkil edir. Yağm- 
tıların çox hissəsinin ilin isti dövrünə 
(aprel-oktyabr) təsadüf etməsinə bax- 
mayaraq, yay ayları quraq keçir və hət- 
ta yağmtılarm bolluğu ilə seçilən Lənkə- 
ran-Astara zonasında illik normanın 
5-15%-ni təşkil edir. Yağıntılı günlərin 
orta illik sayı Kür-Araz ovalığında və 
Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliklə-

rində 60-70, Böyük Qafqazın c. yamacı- 
mn orta dağlıq hissəsində isə 170 günə 
çatır. Yağmtının ən böyük gündəlik 
maks.-u Talış d-rında (334 mm, Biləsər) 
və Böyük Qafqazm c. yamacmda (198 
mm, Əlibəy) qeydə almmışdır. Leysan 
yağışların intensivliyi dəqiqədə 1-2, bə- 
zən isə 3 mm-3 çatır. Düzənliklərdə ya- 
ğmtının təqr. 4/5-ü, dağlarda isə */3-i yağış 
halında düşür. Düzənliklərdə qar örtüyii 
davamlı olmur və ayrı-ayrı illərdə, ümu- 
miyyətlə, müşahidə edilmir. Böyük və 
Kiçik Qafqazda qar örtüklü günlərin sa- 
yı orta dağlıqda 80-120, yujcsək dağlıq- 
da 250-yə çatır. Qar xəttindən yuxarılar- 
da isə qar örtüyü daimi səciyyə daşıyır.

H a v a n ı n  r ü t u b ə t l i l i y i .  
Havanın mütləq rütubətliliyinin orta 
illik miqdarı Kür-Araz ovalığıııda 11- 
12 mb (su buxarmın təzyiqi), Xəzərsahi- 
li zonada 14-15 mb təşkil edir. Dağlarda 
yüksəklik artdıqca onun qiyməti azalır, 
1000 nı yüksəklikdə təqr. 9 mb, 2000 m 
yüksəklikdə 6-7 mb təşkil edir. Naxçı- 
van MR-də mütləq rütubətliliyin miq- 
darı aşağıdır və Azərbaycan Respubli- 
kasımn digər ərazilərinin müvafiq yüksə- 
kliklərinə nisbətən 1-1,5 mb azdır. Müt- 
ləq rütubətliliyin ən yüksək qiyməti yay 
aylarına (iyul-avqust) düşür. Həmin 
göstərici dənizsahili ərazilərdə və Qanıx- 
Əyriçay vadisində 20-24 mb, 3000 m 
yüksəkliklərdə isə 8-10 mb təşkil edir. 
Yanvarda düzənlik ərazilərdə qiyməti 6 
mb-a, 1500 m yüksəkliklərdə isə təqr. 3 
mb-adək azalır. Ən aşağı qiymət Naxçı- 
van MR-də - düzənlik ərazilərdə 4 mb, 
dağlarda isə daha az müşahidə edilir.

Havanın orta illik nisbi rütubətliliyi- 
nin ən yüksək qiyməti dənizsahili (7 5 -  
80 (/o), ən aşağı qiyməti isə Naxçıvan 
MR-də, Böyük və Kiçik Qafqazm yük- 
sək dağlıq ərazilərində ( 5 5 - 6 5 % )  müşa- 
hidə edilir. Yayda ən aşağı nisbi rütubət- 
lilik Naxçıvan MR-də (3 5 - 5 0 % ) ,  Talışın 
yüksək dağlıq ərazilərində (5 0 - 5 5 % )  və 
Kür-Araz ovalığında ( 5 0 - 6 0 % )  qeydə 
alınır. Ən yüksək kəmiyyət dənizsahili 
ərazilərdə, Böyük və Kiçik Qafqazm 
yüksək dağlıq hissələrində ( 6 0 - 8 5 % )  mü- 
şahidə edilir. Qış aylarında ən yüksək 
göstərici dənizsahili, ən aşağı göstərici 
isə yüksək dağlıq ərazilər üçün səciyyə- 
vidir.

M ü m k ü n  b u x a r l a n m a .  
Mümkün buxarlanmanm ən böyük orta 
illik qiyməti Naxçıvan MR-də Araz- 
boyu düzənliklər (1200-1400 mm və da- 
ha çox) və Kür-Araz ovalığı (1000-1200 
mm) üçün səciyyəvidir. Respublikanın
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digər ovalıq və düzənliklərində həmin kə- 
miyyət 800-1000 mm arasmda dəyişir. 
Dağlıq ərazilərdə yüksəklik artdıqca bu 
göstərici orta dağlıqda 300̂ 4-00 mm, 
yüksək dağlıqda isə 200 mm təşkil edir.

B u 1 u d 1 u 1 u q. Buludluluğun reji- 
mi və paylanması hava dövranı proseslə- 
ri və ərazinin mürəkkəb səth quruluşu ilə 
laqədardır. Buludluluğun illik gedişi və 
razidə paylanması müxtəlifdir. Ən çox 
uludluluq qışda müşahidə edilir. Maks. 
uludluluq yüksək dağlıqda, əsasən, 
ıza və yayın əvvəlinə, orta dağlıqda və 
anən də dağətəyi zonada yaza və 
vıza. düzənliklərdə, xüsusilə dənizsa- 

lulı zonada qışa və yaza, min. buludlu- 
luq isə yüksək və orta dağlıqda qışa, 
düzənliklərdə və dağətəyi zonada yaya 
təsadüf edir. Düzənliklərdə və dağətəyi 
zonada yayda havalar uzun müddət az- 
buludlu və buludsuz keçir. Bəzi illərdə 
yayda Naxçıvan MR-in Arazboyu 
düzənliklərində buludluluq müşahidə 
edilmir.

K ü l ə k  r e j i m i .  Azərbaycan 
Respublikasının ərazisi üçün, əsasən,

relyeflə atm. dövranı proseslərinin qarşı- 
lıqlı əlaqəsi nəticəsində formalaşan 
küləklər səciyyəvidir. Lənkəran ovalı- 
ğmda ilin isti dövründə şm. və c.-ş., so- 
yuq dövründə isə q. və şm.-q. küləkləri 
üstünlük təşkil edir. Dənizsahili zonada 
ilin isti dövründə gündüzlər qurunun içə- 
risinə doğru 30-40 km. gecələr isə dəni- 
zin içərisinə doğru 20 A'm-ədək irəliləyən 
küləklər əsir. Azərbaycan Respublika- 
sında ən güclü küləklər ilin bütün fəsillə- 
rində əsən və xəzri adı ilə tanmmış şm. 
küləkləridir. Bu küləklər şm.-dan gələn 
və Böyük Qafqaz d-rı ilə qarşısı kəsilən 
hava kütlələrinin Xəzər dənizinin q. sa- 
hili boyunca Abşeron y-a-na tərəf sıxış- 
dırılması nəticəsində yaranır; sürəti 10 
m/san-dən çox olur, bəzən 40̂ 12 m/san- 
yə çatır və ildə təqr. 100 dəfə təkrarlamr. 
Adətən 1-3 gün, bəzən 1 həftə və daha 
çox davam edir. Güclü küləklərdən biri 
də c. küləyi gilavardır; əsasən, Abşeron 
zonası üçün səciyyəvidir. İran, traq, Or- 
ta Asiya üzərində yüksək, Şimali Qafqaz 
və Orta Xəzər üzərində alçaq təzyiq sa- 
hələri yarandıqda əmələ gəlir. Xəzridən

istidir. Sürəti bəzən 20-24 m/san-yə ça- 
tır. Azərbaycan Respublikasında ən isti 
və quru külək ağ yeldir; düzənlik və dağ- 
ətəyi yerlərdə müşahidə olunur. Ağ yel 
əsdiyi zaman havanın temp-ru bəzən 
40-42°C-yə qalxır, nisbi rütubətlilik 
10 -30%-ə enir. İsti və quru küləklərdən 
biri də ilin soyuq dövründə əsən fyon 
küləyidir. Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış 
d-rım aşaraq aşağıya doğru hərəkət edən 
hava kütlələrinin adiabatik qızması nəti- 
cəsində yaramr. Dağlıq r-nlar üçün ilin 
bütün vaxtı əsən dağ-dərə küləkləri (yay- 
da daha fəal olur) səciyyəvidir. Azərbay- 
can Respublikasında ilin müxtəlif fəsillə- 
rində əsən küləklər (Araz çayı dərəsində 
silyan, Kür çökəkliyinin q. hissəsində qa- 
rayel və s.) də müşahidə olunur.

İqlim tipləri. Respublikada hava 
temp-runun və atm. yağıntılarınm pay- 
lanması və rejimi xüsusiyyətləri, həmçi- 
nin rütubətlənmə şəraiti nəzərə almaraq 
Yer kürəsindəki 11 iqlim tipindən 
(V.P.Keppen təsnifatı) 8-inin burada ol- 
duğu müəyyən edilmişdir. Bu tiplərin 
çoxu yarımtiplərə bölünür:
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Səttar Bəhlulzadə.'Torpağın arzusu” .

1. Ynnmsohra və quru çöl iqlimi. 
əsasən, mərkəzi aran r-nlarmı (Kür çö- 
kəkliyində hünd. 400 w-ədək olan sahə- 
lər), Samur çaymm mənsəbindən Qızıl- 
ağac körfəzinədək Xəzəryanı zonanı, 
Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliklə- 
rini, Talışın qapalı dağarası çökəkliklə- 
rini (1000 w-dən yüksəkdə) əhatə edir. 
Illik yağıntı mümkün buxarlanmanın 
15—50%-ini təşkil edir. Qışı, əsasən, 
mülayim (Arazboyu düzənliklərdə və 
Talışın qapalı dağarası çökəkliklərində 
soyuq) keçməsi ilə fərqlənir. Yayı qız- 
mardır, bəzi günlər havanın temp-ru 
40°C-dən yuxarı olur.

2. Qışı quraq keçən mülayim-isti iq- 
lim Böyük Qafqazm c. yamacınm alçaq 
dağlıq zonasında (1000 wz-ədək hünd.- 
də), Qanıx-Əyriçay çökəkliyində (200- 
500 m), Kiçik Qafqazın şm. və ş. yamac- 
larında (400-1500 m hünd.-də) yayılmış- 
dır. Burada illik yağıntı mümkün buxar- 
lanmanın 50-100%-ini təşkil edir. Qışı 
yumşaq, az yağıntılı, yayı mülayim-istidir.

3. Yayı quraq keçən mülayim-isti iq- 
lim, əsasən, Lənkəran-Astara zonasım 
əhatə edir. İllik yağıntı mümkün buxar-

lanmanm 100 -J50%>-ıni və bundan da ço- 
xunu təşkil edir. Qışı yumşaq, yayı mü- 
layim-isti və quraq, payızı çox yağıntılı 
keçir. May aymdan avqustun ortaları- 
nadək yağış az yağır və tez-tez quraqlıq 
olur.

4. Qışı quraq keçən soyuq iqlim Bö- 
yük Qafqazın şm.-ş. yamacı (1000- 2700 
m) və Kiçik Qafqazın orta və yüksək 
dağlıq (1400-2700 m) hissəsi üçün sə- 
ciyyəvidir. İllik yağıntı mümkün buxar- 
lanmanm 75-100%-inə bərabərdir. Yayı 
sərin, qışı nisbətən az sərt keçir.

5. Yayı quraq keçən soyuq iqlim 
Naxçıvan MR-in orta və yüksək dağlıq 
zonasmı (1000-3000 m) əhatə edir. İllik 
yağıntı mümkün buxarlanmanın 50- 
100%-ini təşkil edir. Qışı soyuq və qarlı, 
yayı sərindir.

6. Yağıntısı bərabər paylanan müla- 
yim-isti iqlim Böyük Qafqazm c. (600-
1500 m) və şm.-ş. (200-500 m) yamacla- 
rındakı meşə zonasım əhatə edir. İllik 
yağıntı c. yamaclarda mümkün buxar- 
lanmanm 75-100%-ini, şm.-ş. yamaclar- 
da 50-100%-ini təşkil edir. Qışı yumşaq, 
yayı mülayim-istidir.

7. Bütün fəsillərdə bol yağmtıfı soyuq 
iqlim yalnız Böyük Qafqazın c. yamacla- 
rı (1500-2700 m) üçün səciyyəvidir. Yu- 
xarı meşə, subalp və alp zonalarmı əha- 
tə edir. İllik yağmtı mümkün buxarlan- 
madan 150-200% çoxdur. Qışı soyuq, 
yayı sərindir.

8. Dağlıq tundra iqlimi Böyük və Ki- 
çik Qafqazm 2700 m-dən (Naxçıvan 
MR-də 3200 m-dən) yüksək sahələrini 
əhatə edir. Yağıntı mümkün buxarlan- 
madan 150-200% və daha çoxdur. Qışı 
və yayı soyuq keçir. Bəzi yerlərdə qar bir 
ildən o biri ilə qalır.

Əd.: KjiHMaT A3ep6aHÄ>KaHa (Pe/ı. M  a ä a t  - 

3 a n e  A . A., LLI bi xji h  h c  k  h  fi 3 .M. ) .  B., 
1968; M ə d ə t z a d ə  Ə .A .  Şərqi Qafqazın təbii- 
sinoptik iqlim fəsilləri. B., 1973; Azərbaycan SSR- 
in istilik balansı atlası (Red. Ş ı x 1 i n s k i Ə  . M., 
H a c ı y e v  Q .Ə. )  M „ 1978.

Xəyyam  Rəhimov
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Torpaq örtüyü*

Təbii-coğrafı xüsusiyyətbrinin müx- 
təlifliyi ilə seçilən Azərbaycan Respubli- 
kasmm ərazisi, tropik meşə və savanna 
tipli landşaftlar istisna olunmaqla, Yer 
kürəsində yayılmış bütün torpaq-iqlim 
onalarmın mövcudluğu ilə səciyyələnir.
munla yanaşı, hər zona daxilində tor- 

-aqəmələgətirici ana süxurlarm və çö- 
dntülərin, bioloji amillərin və insanm 
sərrüfat fəaliyvətinin müxtəlifliyi bu- 
la çoxsaylı torpaq tip və növlərinin 
malaşmasına səbəb olmuşdur. Əra- 

Jə relyefın morfogenetik və morfo- 
n ^trik xüsusiyyətlərinin mürəkkəbliyi 
geosistemlərdə hidrotermik rejimin, 
maddələr mübadiləsinin və başqa amil- 
lərin kəskin dəyişilməsinə, beləliklə də 
torpağın zonallıq qanunauyğunluğunun 
yaranmasına və bir-birini əvəz edən 
müxtəlif torpaq tiplərinin formalaşma- 
sma, onların kimyəvi, fıziki-kimyəvi və

* Məqato Azarbaycan Respublikası Dövlət Torpaq 
va Xoritoçnkmə Komitəsinin rəhbərliyi tərəfmdən təqdim 
olunmuşdur.

mineraloji xassələrinin müxtəlifliyinə 
səbəb olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası torpaqlarmı 
onlarm yayılmasmm coğrafı və geomor- 
foloji xüsusiyyətlərinə əsasən dağlıq və 
düzənlik torpaqlarına bölmək olar.

Torpaqəmələgəlmə şəraitindən asılı 
olaraq, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və 
Talış dağlıq ərazilərinin torpaqları, əsa- 
sən, morfoloji cəhətdən profılinin nis- 
bətən qısalığı, əksərən yuxa və daşlı-çın- 
qıllı olması ilə fərqlənir. Tərkibində çox 
zaman müxtəlif süxur qırıntılarına və zəif 
aşınmış ilkin minerallara təsadüf edilir. 
Dağlıq qurşaqlar üçün eroziya və denu- 
dasiya, həm də ibtidai torpaq əmələgəlmə 
prosesi səciyyəvidir. Kür-Araz, Orta Araz 
dağarası və Qusar-Dəvəçi ön dağlıq 
çökəklikləri düzənliklərinin torpaqları 
əksərən çökmə süxurlar üzərində əmələ 
gələrək, torpaq layının qalınlığı, müxtəlif 
dərəcədə şoranlaşması, şorakətləşməsi və 
bataqlaşması ilə səciyyələnir. Burada 
torpaqların struktur-morfoloji xüsusiy- 
yətlərinin dəyişilməsinə suvarma rejimi- 
nin də təsiri böyükdür.

Təbii torpaqəmələgəlmə şəraitindən 
asılı olaraq respublika ərazisində müx- 
təlif torpaq tipləri, yarımtipləri və 
növlərindən ibarət dağ-tundra, dağ- 
çəmən, dağ-meşə, sarı və qleyli- 
podzollu, qaratorpaq, şabalıdı, boz və 
boz-qonur torpaqları formalaşmışdır.

Əd.: A j i  h  e b  T . A  . LToH B a  A 3 e p 6 a ö f l> K a H -  

c k o h  C C P .  E . ,  1 9 5 3 ; C a n a e B  M . 3 .  / J n a r -  

HOCTHKa H K IiaC C H (j)H K aU H >I nOH B b A 3 e p -  

6 a ftf l> K a H e . B . ,  199 1 .

Bitki örtüyü

Azərbaycan Respublikası zəngin flo- 
raya malikdir. Burada 4500-dən çox ali 
sporlu və çiçəkli bitki növü yayılmışdır. 
İbtidai bitkilər də geniş növ müxtəlifliyi 
ilə səciyyələnir. Bu bitkilərin Azərbay- 
canda yüzlərlə növü aşkar edilmişdir. 
Geniş yayılmış yosunlar hərtərəfli öyrə- 
nilmişdir. Yosunlara Xəzər dənizində, 
göllərdə, şirin sularda, şibyələrə isə ən 
çox qayalıq və daşlıq sahələrdə, ağaclar- 
da, mamırlara bataqlıqlarda, alp qur-
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hündürboylu sıx meşəliklər əmələ gəti- 
rir. Bu tip meşəliyin alt mərtəbəsində 
qaraçöhrə, şümşad, qismən də danaya 
xüsusi formasiya yaradırlar.

Böyük və Kiçik Qafqazda dəniz sət- 
hindən 600-1800 m hünd.-lərdə enli- 
yarpaqlı meşələr yayılmışdır. Bu meşə- 
lərdə Şərq fıstığı (Fagus orientalis 
Lipsky), Şərq palıdı və s. üstünlük 
təşkil edir. Fıstıqlıq bu zonada yüksək 
məhsuldar, çoxtərkibli qarışıq meşələr 
əmələ gətirir. Fıstıq və palıddan əlavə 
həmin meşələrdə cökənin və vələsin 2-3 
növü, bir qədər yuxarılarda Şərq palıdı, 
ağcaqayın və s. park tipli meşəlik yara- 
dır. Sıx fıstıq meşəliyində ot örtüyü 
əmələ gəlmir, lakin bir qədər seyrək fıs- 
tıqlıqda kol cinsləri ilə birlikdə ot ortüyü 
də inkişaf edir. Meşə altmda sarı rodo- 
dendron (Rhododendron lateum 
swect.), böyürtkən, gərməşov, gəndalaş, 
ayıdöşəyinin bir çox növü və onlarca 
müxtəlif taxıl otlarına rast gəlinir.

Respublika ərazisində iynəyarpaqlı 
meşələr məhdud şəkildə yayılmışdır (El-

dar çölündə Eldar şamı, Böyük və Kiçik 
Qafqazda qırmaq şam meşələri). Qır-

Dəmirağac
Yalnız Azərbaycanın enliyarpaqlı 
relikt meşələrində (Talış) və Xəzərin 
c. sahillərində yayılmış nadir ağac 
növü. Hünd.14-25 m, yarpaqları 
yumurtavarı və ya ellipsvarıdır. Lə- 
çəksiz çiçəkləri (2-5 ədəd) qısa 
zoğların ucunda yerləşir. Meyvəsi 
ikidivarlı qutucuqdur. Yarpaqlama- 
dan əvvəl çiçək açır. 200 ilə qədər 
yaşayır. Oduncağı çox möhkəm, 
ağır və davamlı, azacıq elastik 
olduğu üçün ondan bəzi maşın 
hissələri, bədii məmulat və deko- 
rativ faner hazırlanır.

maq şam Bulamqçay hövzəsində və 
Göygöl ətrafmda (1600 m hünd.-də) xır- 
da meşəliklər yaradır. O, həmçinin toz- 
ağacı (Betula sp. div.) ilə birlikdə Göy- 
göl ətrafında iri qaymalı uçqun qayalıq-

larmda qarışıq meşə əmələ gətirir. İynə- 
yarpaqlılardan qaraçöhrə (Taxus bacca- 
ta L.) və ardıcm (Juniperus L. sp. div.) 
bir çox növü dağ-meşə zonasında geniş 
yayılmışdır. Böyük Qafqazın şm.-q. hissə- 
sində, xüsusilə Zaqatala-Balakən zonası- 
nın subalp qurşağında Qafqaz rododen- 
dronu (Rhododendron caucasicum Pall.) 
yayılmışdır.

Dəniz səthindən 1800-3200 m yük- 
səklikdə müxtəlif tərkibli subalp və alp 
çəmənliyi, bozqır və çəmən bitkiləri üs- 
tünlük təşkil edir. Subalp çəmənliyində 
1000-ədək bitki növü məlumdur. Bura- 
da yüksək dağların relyefindən, yamac- 
ların səmtliyindən və başqa amillərdən 
asılı olaraq müxtəlif formasiyalar yara- 
nır. Subalp qurşağında hündürotluq da 
xüsusi formasiya əmələ gətirir. O, ən çox 
baldırğan (Heracleum L. sp. div.), qan- 
təpər (Cephalaria sp. div.), boymadərən 
(Achillea L. sp. div. Shard), çoban- 
toxmağı (Dactylis glomerata L.), quş- 
qonmaz (Filipendula Adans Mill. sp. 
div.), yumşaq süpürgə [Calamagrostis
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arundinacea (L.) Roth] növləri, əvəlik 
(Rumex L. sp. div.). xaçgülü (Senecio L. 
sp. div.), gicitkən (Urtica dioica L.), xə- 
şəmbül (Melilotus officinalis D.S.R.) 
kimi gülçiçəklilər fəsiləsinin müxtəlif 
nümayəndələri ilə zəngindir. Subalp 
qurşağında müxtəlit tərkibdə çəmənlik- 
lər - az nəm və mezofıt çəmənliklər. qu- 
ru kserofıtli, bozqırlaşmış çəmənlər ya- 
yılmışdır. Subalp çəmənliyinin əsasını 
ağbığ, ala tonqalotu, Qafqaz nazik- 
baldırı, bənövşəyi arpa, Alp dişəsi, topal 
və üçyarpaq yoncanm bir çox növü, 
ətirşah (Geranium L.), şaxduran (Alchi- 
milla L.), andız (Inula L.), birəotu 
(Pyrethrum Galrth Zinn. sp. div.), bu- 
iaqotu (Veronica L. sp. div.), dilqanadan 
(Galium L. sp. div.), yemlik (Tragopogon 
L. sp. div.), novruzçiçəyi (Primula L. sp. 
div.), bağayarpağı (Plantago L. sp. div.) 
və onlarca başqa bitki növləri təşkil 
edir.

Eldar şamı
Təbii halda yalnız Eidar düzünün q. 
hissəsində - Qabırrı çayının sağ 
sahilində yayılmış nadir ağac növü. 
Hünd.-ü 20 m-ə çatır, düz gövdəli 
və geniş çətirlidir. Quraq r-nların 
yaşıllaşdırılmasında və meşə salın- 
masında istifadə olunur. İynəyar- 
paqlarında C vitamini və karotin var. 
Oduncağından skipidar, kanifol 
və s. alınır. Gövdəsi yaxşı tikinti 
materialıdır.

Alp çəmənləri yüksək dağlığm sərt 
yamaclarında, zirvələrində, yəhərvarı 
aşırımlarında geniş yayılmışdır. Onun 
növ müxtəlifliyi subalp çəmənlərinə nis- 
bətən az olsa da, xırdaboylu bitki tiplə- 
rinin biomüxtəlifliyi ilə fərqlənir. Alp çə- 
mənliyi xırda qumsal torpaqlarda həqi- 
qi Alp bağayarpağı, şehduran və daşlı 
yerlərdə Alp xalıların (sibbaldiya, zın- 
qırovotu, makrotomiya) formasiyala- 
rından ibarətdir.

Çoxsaylı, rəngarəng bitki qruplaş- 
maları və flora biomüxtəlifliyi dövlət 
qoruqlarında, yasaqlıqlarda və milli 
parklarda qorunur (bax Xüsusi qorunan 
təbii ərazilər).

Ərazinin ən yüksək dağ qurşaqları- 
nın subnival və nival (soyuq) hündür- 
lüklərində də bitki biomüxtəlifliyi çox- 
dur. Burada bitkilər tam örtük yarat- 
mırlar. Subnival ərazilərin qayahqları 
kimi tək-tək yerlərdə nəinki çiçəkli, 
kserofit tərkibli ali bitkilər, hətta ibtidai

bitkilər də bolluq təşkil edir. Bunların 
əsas hissəsi sukkulentlər, şibyələr, göbə- 
ləklər, mamırlar və s.-dən ibarətdir.

Əcl.: T p o cc re H M  A . A . <t>jıopa A3ep- 
6afİÄ)KaHa. B 3-x tt. E., 1934-36; T a a * n e B  
B . /J. BbicoKoropHası pacTHTejibHocTb Eojibiuoro 
KaBKaaa (b npeflejıax A3ep6aÜÄ*aHa) h ee xo3ah- 
CTBeHHoe jHaneHHe. E., 1970; r ipHj iHnKO  
J1. M. PacTHTejibHbiH noKpoB A3ep6aHÄ*aHa. E., 
1976; Tafl jKHeB B.A- KapTa pacTHTejibHOCTH 
A3ep6aHfl>KaHa: ATjrac A3ep6afifl>KaHCK0H CCP. 
M.. 1979; Tafl )KHeB B . Jt-. Ky j i h e b a  X .T . ,  
B a r a 6 o B  3.B. Ojıopa h pacTHTejibHocTb Bbi- 
cOKOFOpHH Tajrbiuıa. E „  1979.

Vahkl Hacıyev

Heyvanlar aləmi

Azərbaycan Respublikası ərazisinin 
təbii şəraiti müxtəlif olduğundan, onun 
heyvanlar aləmi də çox rəngarəngdir. 
Burada 101 məməli, 365 quş, 52 sürünən 
(reptiliya), 10 suda-quruda yaşayan 
(amfıbiya), 101 balıq, 25 minə qədər 
cücü, 1100-dən çox hörümçəkkimilər, 
181 ilbiz, 360 xərçəngkimilər, 287 rota- 
tori (dəniz qurdları), 400 fıtohelmint 
(bitki parazitləri), 1200 helmint (heyvan 
parazitləri), 1500-dən artıq sərbəst yaşa- 
yan, insanlarda və heyvanlarda parazit- 
lik edən ibtidai (protozoa) heyvan növ- 
ləri məlumdur. 101 növ məməli heyvan- 
dan 13-ü cücüyeyən, 28-i yarasa, 29-u 
gəmirici, 2-si dovşankimilər, 19-u yır- 
tıcı, 9-u dırnaqlı, 1 növü isə kürəkayaq- 
lıdır. ’

Heyvan növlərinin respublika ərazi- 
sində yayılma arealı müxtəlifdir. Bəzi 
heyvanlar çox məhdud (göl, çay, dağın 
bir hissəsi), digərləri isə geniş ərazilərdə 
yayılmışdır. Məs., sərçəkimilər dəstəsi- 
nə daxil olan quşlara respublikamn 
bütün ərazisində rast gəlmək olar. Pa- 
razit ibtidailər, qurdlar qidalandıqları 
orqanizmlərin - sahiblərinin (kənd tə- 
sərrüfatı heyvanları, ev quşları və s.) 
arealından asılı olaraq respublikanm 
bütün zonalarında qeyd edilir. Məməli- 
lərdən ceyran düzənlik, yarımsəhra, ki- 
çik təpəlikli dağətəyi ərazilərdə, Dağıs- 
tan turu Böyük Qafqaz d-rının c. və 
şm.-ş. yamaclarında (Balakən, Zaqata- 
la, Qax, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Quba, 
Qusar r-nları) və yüksək dağlıq ərazilə- 
rdə məskunlaşmışlar. Quşların bir çox 
növü meşələrdə, dağlıq və düzənlik əra- 
zilərdə, digərləri su hövzələrində, zərər- 
verici cücülər müxtəlif aqrosenozlarda, 
ölkə faunasına daxil olan başqa növlər 
tarixən uyğunlaşdıqları müxtəlif eko- 
sistemlərdə yayılmışdır.

Çöldonuzuna Böyük Qafqaz, Kiçik 
Qafqaz və Talış d-rmdakı meşələrdə, 
həmçinin Kür ətrafmdakı tuqay meşə- 
lərində, Mil, Muğan və Şirvan düzləri- 
nin qamışlıqlarmda daha çox rast gə- 
linir. Dovşanlar, əsasən, Kür-Araz 
ovalığının becərilən sahələrində, ümu- 
miyyətlə isə respublikanın subalp və 
alp qurşaqlarından başqa hər yerdə 
yayılmışdır. Göstərilən heyvanlarm 
sayı azaldığından onların ovlanma 
miqdarı tənzimlənir. Bəzi heyvan və 
quşların ovlanma vaxtı məhdudlaşdı- 
rılmış, sayı azalmaqda olan qiymətli 
heyvan və quşların (ceyran, cüyür, 
köpgər, maral, turac və s.) ovlanması, 
heyvanları və insanları zəhərləyən 
kimyəvi maddələrdən istifadə edilməsi 
qadağan edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasınm “Qır- 
mızı kitab”ma 108 növ heyvanın adı da- 
xil edilmişdir. Onlardan 14-ü məməli,
36-sı quş, 13-ü sürünən və suda-quruda 
yaşayan, 5-i balıq və 40 növü cücülərdir.

Xəzli heyvanlarm əksəriyyəti (bataq- 
lıq qunduzu, tülkü, yenot, dovşan, az 
miqdarda dələ, porsuq, meşəpişiyi, ayı, 
çaqqal, canavar və s.) Azərbaycanm 
bütün müvafıq ərazilərində, o cümlədən, 
Böyük və Kiçik Qafqazm meşə və dağlıq 
hissələrində məskunlaşmışdır. Bataqlıq 
qunduzu Kür ətrafındakı qamışlı göllər- 
də, Varvara su anbarmda, Qızılağac 
körfəzində, Dəvəçi limanmda, bir sözlə, 
qamışlıq, bataqlıq və cəngəllik olan sulu 
biotoplarda məskunlaşmışdır.

Azərbaycan Respublikasmda hey- 
vanları qorumaq, eləcə də artmasım tə- 
min etmək üçün qoruqlar, yasaqlıqlar və 
milli parklar yaradılır, ov qaydaları ni- 
zama salmır. Hirkan Milli Parkı ərazi- 
sində 14—17 baş xallı maral qalmışdır. 
Berkut məhdud sahədə, əsasən, dağ me- 
şələrində məskunlaşmışdır. Qafqaz tet- 
rasma Böyük və Kiçik Qafqazm subalp 
qurşaqlarında, yaşılbaş ördəyə Xəzərin 
sahilində və başqa sututarlarda rast 
gəlinir. Qayakeçisi (bezoar keçisi) və 
dağ qoyunu (Asiya muflonu) hazırda 
Naxçıvan MR-in yüksək dağlıq ərazilə- 
rində, Dağıstan turu (dağkeçisi) Böyük 
Qafqazın c. yamaclannda, ceyran Şir- 
van Milli Parkında və Korçay yasaqlı- 
ğında yayılmışdır.

Əd.: )KHBOTHbiH MHp A3ep6aiifl>KaHa. E., 
1995-2000. T. 1-3; Azərbaycanın heyvanlar alə- 
mi. 3 cilddə. B., 2002, 2004.

Musa Musayev
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XƏZƏR DƏNİZİ

Xəzər dənizi

Ümumi məlumat. Xəzər dənizi dün- 
yanın ən böyük gölü, Azərbaycan Res- 
publikasmın hidroqrafık şəbəkəsiniıı ən 
iri və mühüm su hövzəsi vahididir. Avro- 
pa və Asiya qitələrinin təmasında geniş 
materik depressiyasında 36°34' və 47° 10' 
şm. enlikləri, 46°42' və 54°42' ş. uz.-ları 
arasmda yerləşir. Təqr. 6500 km uz.-un- 
dakı sahil xəttinin şm.-da Samur, c.-da 
Astara çayları arasındakı 816 km-i Azər- 
baycan Respublikasmm payma düşür. 
Ölçülərinə, akvatoriyasmda baş verən 
proseslərin mahiyyətinə, hidroloji xü- 
susiyyətinə, fauna müxtəlifliyinə və geo- 
loji inkişaf tarixinə görə dəniz hesab olu- 
nur. Xəzər dənizinin yazılı mənbələrdə 
100-ədək adı məlumdur. Aşşur mənbələ- 
rində (e.ə. 14—7 əsrlər) Cənub dənizi, yu- 
nan alimlən Miletli Hekatey (e.ə. 6 əsr) 
və Herodotun (e.ə. təqr. 546-480) əsərlə- 
rində Kaspi və Hirkan dənizi adlanır. 
Daha sonralar Alban, Xəzər, Göy, Coş- 
qun, Abeskun, Bakı, Dərbənd, Şirvan, 
Gürgan, Xvalm və s. adlanmışdır.

Xəzər dənizi geomorfoloji və hidro- 
loji xüsusiyyətlərinə görə üç hissəyə - Şi- 
mali, Orta və Cənubi Xəzər çökəkliklə- 
rinə bölünür. Şimali və Orta Xəzəri bir- 
birindən Manqışlaq (Çeçen y-a - Gülalı 
sayı - Tüb-Karaqan y-a), Orta və Cənu- 
bi Xəzəri isə Abşeron (Abşeron y-a - 
Çələkən y-a) astanaları ayırır. Onların 
maks. dərinliyi müvafıq olaraq 25 m, 
788 /71 (Dərbənd çökəkliyi) və 1025 m 
(Lənkəran çökəkliyi), orta dərinlikləri 
isə 4,4 m, 192 m, 345 w-dir.

Xəzər dənizi Neogen dövrünün Mio- 
sen epoxasının axırlarına qədər (təqr. 25 
mln. il əvvəl) Tetis okeanı dəmzlərindən 
biri olmuş və onlarla əlaqəli inkişaf et- 
mişdir. Sonralar həmin əlaqə kəsilmiş və 
o, qapalı su hövzəsinə çevrilmişdir. La- 
kin Pliosen - Dördüncü Dövrdə Xəzər 
dənizi Qara dənizlə və beləliklə, Dünya 
okeanı ilə birləşmişdir. Sonuncu dəfə 
belə əlaqə Dördüncü Dövrün Xvalın əs- 
rində, təqr. 40 min il bundan əvvəl baş 
vermişdir. Bundan sonra o, qapalı höv- 
zə (göl) kimi inkişaf etmiş və səviyyəsi 
dövri olaraq qalxma və enmələrə məruz 
qalmışdır.

Xəzər dənizinə Azərbaycan Respub- 
likası ərazisindən axan Qusar, Qudyal, 
Qaraçay, Vəlvələ, Ataçay, Sumqayıt, 
Ceyrankeçməz, Pirsaat, Kür, Viləş, Lən- 
kəran, Təngərud çayları, Rusiya Federa- 
siyası ilə sərhəddən axan Samur, İran İs- 
lam Respublikası ilə sərhəddən axan As-

tara çayı tökülür. Kür-Araz ovalığından 
Xəzər dənizinə, Kür istisna olunmaqla, 
daimi axar yoxdur. Abşeron y-a-ndan, 
ümumiyyətlə, çay axmır. Kür Xəzər dəni- 
zinin q. sahilindən ona tökülən ən böyük 
çaydır.

Xəzərdə Azərbaycan Respublikası- 
nın ərazi sularına bir sıra adalar və say- 
lar (sualtı adalar) daxildir. Həmin ada- 
lar Abşeron arxipelaqmı (Pirallahı, Çi- 
lov, Böyük Tava, Kiçik Tava adaları və 
s.) və Bakı arxipelaqmı (Böyük Zirə, 
Qum, Daş Zirə, Zənbil, Səngi Muğan, 
Çigil, Gil, Qarasu, Xərə Zirə, Daşlı ada, 
Qumani, Kür Daşı adaları və s.) təşkil 
edir. Böyük Zirə, Qum, Daş Zirə adala- 
rı bəzən Bakı buxtası (körfəzi) adaları 
kimi göstərilir. Ən böyük ada Pirallahı

(sahəsi təqr. 15 km2, uz. 12 km, eni 4 km- 
ə qədərdir), ən ş.-də yerləşən ada Çilov- 
dur. Abşeron və Bakı arxipelaqları ak- 
vatoriyalarında həmçinin çoxlu saylar, 
yaxud dayazlıqlar (Abşeron, Balaxnin, 
Darvin, Neft Daşları, Kür və s.) vardır.

Dənizin Azərbaycan Respublikası 
sahilləri çox yerdə akkumulyativ ovalıq- 
lardan - şm.-da Samur-Dəvəçi, mərkəzi 
hissədə Kür-Araz, c.-da Lənkəran ova- 
lıqlarından ibarətdir. Samur çayı mənsə- 
bindən Abşeron y-a-nadək sahil xətti az 
girintili-çıxıntılıdır. Bu hissədə ancaq Sa- 
mur çayının deltası, Əmiyə burnu və 
Giləzi dili dənizə tərəf kiçik çıxıntılar 
əmələ gətirir. Sahillər burada qum və 
çaqıl daşlarmdan təşkil olunmuş akku- 
mulyativ, Əmiyə burnu və Giləzi dili
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Bakı buxtası.

isə, əsasən, qayalıqdır və abrazion mən- 
şəlidir.

Böyük Qafqazın c.-ş. kənarmı təşkil 
edən Abşeron y-a Xəzər dənizinin içəri- 
lərinə doğru uzanaraq onun sahillərini 
daha da mürəkkəbləşdirir. Xəzərin q. 
sahilində ən böyük (uz. 60 km-dən çox, 
eni 30 km-ş qədər) olan bu y-a-nın sahil- 
ləri çox yerdə girintili-çıxmtılıdır. Akku- 
mulyativ kiçik körfəzlər və köklü süxur- 
lardan təşkil olunmuş burunlar (Sarı- 
qayabaşı, Köhnə Bilgəh, Şüvəlan, Gür- 
gan və s.) səciyyəvidir. Y-a ilə Pirallahı
a. arasmda bəndin inşası (1941) nəticə- 
sində keçmiş Abşeron boğazmın yerində 
Şimali və Cənubi Abşeron körfəzləri 
əmələ gəlmişdir. Dənizə tərəf təqr.
12 km məsafədə uzanan Şah dili Abşe- 
ron y-a-nın c.-ş. qurtaracağım təşkil 
edir. Y-a-nın c. sahilində, Sultan burnu 
ilə Şıx burnu arasında Bakı buxtası yer- 
ləşir.

Abşeron y-a ilə Kür çayının deltası 
arasındakı köklü süxurlardan təşkil 
olunmuş Puta, Səngəçal, Ələt, Pirsaat 
burunları, palçıq vulkanı mənşəli Bən-

dovan burnu və onlarm aralarındakı 
körfəzlərlə əlaqədar sahil xətti nisbətən 
girintili-çıxmtılıdır.

Kür çayının deltası Xəzər dənizinin 
q. sahilində ən böyük deltadır (sah. təqr. 
100 km2, uz. 21 km). Son zamanlar çay 
gətirmələrinin azalması və dənizin sə- 
viyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Kürün 
deltası abraziyaya (aşmmaya) məruz 
qalır. Həmin deltadan c.-q.-də sahilə pa- 
ralel qövsvarı Kür dili (uz. 32 km, eni 4,5 
^m-ədək) və Sarı (Sara) y-a uzamr. Kür 
dili ilə Sarı y-a arasında dənizin Azər- 
baycan Respublikasmın sahilyanı zona- 
sında ən geniş olan Qızılağac körfəzi 
yerləşir. Sarı y-a-nm qurtaracağı ilə 
Liman şəhəri arasında bənd tikilməsi 
(1954) nəticəsində Kiçik Qızılağac kör- 
fəzi qapalı su hövzəsinə çevrilmişdir. 
Kür dilinin ş. sahilinin intensiv yuyul- 
masmdan onun təqr. orta hissəsində 
son illərdə təbii boğaz əmələ gəlmişdir. 
Liman şəhərindən c.-da hamar sahil 
xətti meridian istiqamətində Astara 
çayının mənsəbinədək uzanır.

Fiziki-coğrafi səciyyəsi. Xəzər də-

nizinin geotektonik və coğrafi möv- 
qeyinin özünəməxsusluğu, burada lito- 
sfer plitələrinin geodinamik rejiminin və 
hövzəsində baş verən hidrometeoroloji 
hadisələrin mürəkkəbliyi onun fıziki- 
coğrafı şəraitinin müxtəlifliyinə səbəb 
olmuşdur.

R  e 1 y e f i. Azərbaycan Respublika- 
sınm ərazi sularmda Xəzərin dibinin rel- 
yefı çox mürəkkəbdir. Onun əsas ünsür- 
lərini burada bir sıra say və adalardan 
ibarət Abşeron astanası və Bakı arxipe- 
laqı, Orta Xəzər və Cənubi Xəzər çökək- 
likləri təşkil edir. Həmin çökəkliklərlə 
dənizin q. sahil xətti arasmda eni 60-70 
km-ə qədər olan şelf (materik dayazlığı) 
zonası (sah. təqr. 25 min km2) yerləşir. 
Şelf zonasınm relyefı dalğavarıdır. Bu 
zonada sahil xətti boyunca çox yerdə 
qum tirələri uzanır. Abşeron y-a-nm şm. 
və şm.-ş. sahilləri güclü küləklərin təsiri- 
lə yaranan dalğa və axınlarm gətirmə 
materialları ilə dolaraq dayazlaşır. Ayrı- 
ayrı sahələrdə müxtəlif istiqamətlərdə 
uzanan və əhəngdaşılardan təşkil olun- 
muş sualtı tirələr və qayalıqlar var. Sahil

XƏZƏR DƏNİZİ

xətti yaxmlığmda bu tirələr və qayalıq- 
lar gətirmə materiallarmm həmin sahə- 
lərdə toplanmasma şərait yaradır. Bakı 
arxipelaqı və qismən Abşeron astanası 
akvatoriyalarında palçıq vulkanları var. 
Bakı arxipelaqı adalarının əksəriyyəti 
palçıq vulkanlarınm püskürməsi nəticə- 
sində yaranmışdır.

G e o l o j i  q u r u l u ş u .  Xəzər də- 
nizinin Azərbaycan Respublikası ərazi- 
sində üç əsas struktur ayrılır: Ön Qafqaz 
(Terek-Xəzər) dağətəyi çökəyinin ş. kə- 
narı, Abşeron-Balxanyam tektonik zo- 
nası (Abşeron astanası) və Cənubi Xə- 
zər çökəkliyinin q. hissəsi.

Ön Qafqaz (Terek-Xəzər) çökəyi qa- 
lınlığı 15-20 km-ədək olan çökmə süxur 
qatı ilə dolmuşdur. Bunların içərisində 
Paleogen-Neogen çöküntüləri daha qa- 
lındır. Tabaşir yaşlı çöküntülərin tavanı 
təqr. 5-6 km dərinlikdədir. Ön Qafqaz 
çökəyinin kənar c. ünsürü bəzən Abşe- 
ron çökəyi adlanan Qusar-Dəvəçi çö- 
kəyidir. Xəzəryanı-Quba zonasmda 
ümumqafqaz istiqamətində yerləşən bir 
sıra iri antiklinal struktur ayrılır.

Abşeron-Balxanyanı tektonik zonası 
struktur cəhətdən Böyük Qafqazm c.-ş. 
qurtaracağmı dənizin ş. sahilindəki Bal- 
xanyanı qalxma zonası ilə əlaqələndirir. 
Burada qalm terrigen Pliosen qatı sub- 
enlik istiqamətində antiklinal qırışıqlar 
əmələ gətirir. Dənizin Azərbaycan Res- 
publikası sektorunda Abşeron astanası- 
nm q. - Abşeronyam hissəsi yerləşir. 
Bura Abşeron y-a və Abşeron arxipela- 
qı strukturları daxildir.

Cənubi Xəzər çökəkliyi Mezokayno- 
zoy yaşlı böyük qalmlıqlı (20 km-sdək) 
çöküntülərlə dolmuş çox dərin çökəklik- 
dir. Çökəkliyin bünövrəsi Tetis okeanmm 
qalığı hesab olunur. Ehtimal edilir ki, hə- 
min okeanın qapanması nəticəsində bir 
sıra “ okean pəncərəsi” yaramr ki, bun- 
lardan da birinin yerində Cənubi Xəzər 
relikt çökəkliyi yerləşir. Qafqaz, Elburs, 
Kopetdağ və Böyük Balxan d-rı ilə əhatə- 
lənən Cənubi Xəzər çökəkliyinin bünöv- 
rəsində qapanan okeanlara məxsus irsi 
hərəkətlər indi də davam edir.

İ q 1 i m i. Xəzərin Azərbaycan Res- 
publikasmm sahilyanı zonasında iqlimi- 
nin formalaşması atm. dövranı proseslə- 
ri, dənizi əhatə edən quru sahəsinin rel- 
yefi və s.-dən asılıdır. Bu zonada atm. 
dövranı proseslərinə ən çox Kara, Skan- 
dinaviya, Sibir (kontinental) və subtro- 
pik antisiklonları, Azor maksimumu, 
qismən Orta Asiya antisiklonu təsir gös- 
tərir. İlin mövsümlərindən və yaranmış

sinoptik şəraitdən asılı olaraq yerli atm. 
dövranı da baş verir. Cəbhə zonalarmda 
yaranan siklonlar da sahilyanı zonanın 
hava şəraitinə ciddi təsir göstərir. Bura- 
da külək rejimi çox mürəkkəbdir və Xə- 
zərdə güclü küləklərin ən çox təkrarlan- 
dığı sahədir. Küləklərin orta illik sürəti 
c.-da 2-4 m/san, şm.-da 4-5 nVsan, Ab- 
şeron və Bakı arxipelaqları akvatoriya- 
larmda isə 6-7 m/saıı-dir. Abşeron y-a- 
nadək sahil zonasmda şm. istiqamətli 
küləklər üstündür. Bura üçün səciyyəvi 
olan x ə z r i küləyi dəniz üzərində eni 
100 km-dən artıq olan zolağı əhatə edir.
O, ilin bütün fəsillərində havanın kəskin 
dəyişihnəsinə, dənizdə güclü dalğalan- 
maya, gətirilmə, qovulma (qovma-gətir- 
mə) hadisəsinə və sürətli axınların ya- 
ranmasına və s. səbəb olur. Bəzən qa- 
sırğa həddinə çatır və sürəti 35-40 
m/san-yədək yüksəlir. Bakı və Abşeron 
arxipelaqları akvatoriyaları üçün g i I a -
v a r da səciyyəvidir. Abşeron y-a-ndan 
c.-da şm.-ş., Lənkəran ovalığının sahil 
zonasında c.-ş. və q. küləkləri üstünlük 
təşkil edir. Sahil zonasmda dəniz suyu- 
nun və qurunun temp-r fərqindən asılı 
olaraq b r i z küləkləri əsir. İlin isti 
dövründə brizlər fəallaşaraq gecələr qu- 
rudan dənizə doğru 20 km-ədək, gün- 
düzlər isə dənizdən quruya doğru 40 
A:m-ədək irəliləyir. Havanm orta illik 
temp-ru şm.-da 12°C, qalan yerlərdə
14-15°C-dir. Orta temp-r yanvarda 
şm.-da 1°C, c.-da 3-4°C (dənizin müla- 
yimləşdirici təsirinə daha çox məruz qa- 
lan Çilov a. və Neft Daşları r-nunda 
4,5-4,8°C), iyul-avqustda isə müvafiq 
olaraq 23-24°C və 25-26°C-dir. Mütləq 
maks. temp-r 38°C, mütləq min. temp-r 
isə -15°C-dir. İllik yağıntınm miqdarı 
şm.-da 450 mm-dən Abşeron və Bakı ar- 
xipelaqları akvatoriyalarmda 130-300 
OTOT-ədək azalır. Bundan c.-da yağıntı- 
nm illik miqdarı artaraq Lənkəran ova- 
lığmın sahil zonasında 1600 mm-s çatır. 
Havanın nisbi orta illik rütubətliliyi 
70-80%-dir. Həmin göstəricinin orta ay- 
lıq qiyməti dənizin içərisinə doğru artır 
(xüsusilə yayda). Su səthindən illik bu- 
xarlanma Abşeron y-a r-nunda 1400 
mm-s çatır. Yay azbuludludur. İldə 
cəmi 10-15 gün duman olur (əsasən, 
yazda).

Xəzər dənizi Azərbaycan Respubli- 
kası ərazisinin, xüsusilə onun sahilboyu 
zonasınm iqliminə güclü təsir göstərə- 
rək, onu rütubətləndirir, dənizin üzərin- 
dən keçən soyuq və isti hava kütlələrinin 
temp-runu müəyyən dərəcədə mülayim-

ləşdirir, isti, quru və tozlu küləyin təsiri- 
ni azaldır.

Hidroloji rejimi. Azərbaycan Res- 
publikasınm sahil zonası, xüsusilə Abşe- 
ron y-a-nın ətrafı Xəzər dənizində səth 
axmlarmm ən çox inkişaf etdiyi mürək- 
kəb sahədir. Başlıca olaraq çay (əsasən, 
Volqa) axmlarınm və küləklərin təsiri 
nəticəsində əmələ gələn, dənizin q. sahi- 
li boyunca şm.-dan c.-a hərəkət edən 
əsas axm kütləsi Abşeron y-a-na çatır, 
onun şm. sahili istiqamətində ş.-ə dönə- 
rək iki qola ayrılır: bunlardan biri Abşe- 
ron astanası boyunca dənizin ş. sahilinə 
doğru yönəlir, digəri isə Neft Daşları 
r-nunda yenidən c.-a doğru hərəkət edir 
və Cənubi Xəzərdə siklonal su dövranı 
əmələ gətirir. Bakı arxipelaqı akvatori- 
yasmda antisiklonal su dövranı müşahi- 
də olunur. Axınların orta sürəti, adətən, 
20-30 sm/san-dir. Güclü şm. küləkləri 
zamam axmların sürəti bəzi yerlərdə 50 
sm/san-yə, hətta 100 sm/san-yə çatır. 
Dalğaların əmələ gəlməsi və rejimi, əsa- 
sən, küləklərin gücündən, davamiyyətin- 
dən və dənizin dərinliyindən asılıdır. 
Abşeron arxipelaqı akvatoriyasınm 
şm.-ş. və ş. hissələri Xəzər dənizində ən 
güclü dalğalanma r-nudur. Burada 
hünd. 11 m-ə, uz. isə 100-150 m-s ça- 
tan dalğalar Abşeron arxipelaqı akvato- 
riyasında müşahidə edilmişdir. Gətiril- 
mə-qovulma və qovma hadisəsi zamanı 
Abşeron y-a-nın şm. sahilində sə- 
viyyənin dəyişməsinin amplitudu 1-1,5 
m-ə çatır. Səth sularmm orta temp-ru 
yayda şm.-da 22°C və daha aşağı, c.-da 
26°C və daha yuxarı olur, iyul-avqustda 
isə bəzən 28 30°C-yədək yüksəlir. Qışda 
səth sularımn temp-ru sahildə eyni olub 
(təqr. 5°C), dənizin içərilərinə (ş.-ə) doğ- 
ru artaraq 10-ll°C-yə çatır. Çox sərt 
keçən qış aylarmda üzən buzlar güclü 
küləklər və axmlar vasitəsilə Şimali Xə- 
zərdən Abşeron y-a-nm sahillərinədək 
qovulub gətirilir (məs., 1953-54 ilin 
qışı). Nadir hallarda dayazlıqlardakı sa- 
hil suları buz qatı ilə örtülür (məs., 1950 
ilin yanvarı). Suyun duzluluğu yayda 
sahildə 12%0 (promill) və daha az, dərin 
sahələrdə l3°/00-dək, qışda isə müvafiq 
olaraq 11,50/00 və daha az və 13°/00-ə 
çatır. Çay mənsəblərində duzluluq 
xeyli az olur. Suyun şəffaflığı dərin sa- 
hələrdə təqr. 15 w-dən sahil yaxınlığm- 
da 3-5 m-ə qədər dəyişir. Lənkəran ova- 
lığmın sahil sularmda şəffaflıq qışda 2 
nı-dən də az olur. Dəniz suyunun rəngi 
sahildə çirkli qonur, yaşıl, dərin sahələr- 
də isə göy-yaşıldır.
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Təbii ehtiyatları. Xəzər dnnizinin 
A/ərbaycan sektoru zəngin təbii ehti- 
yatlara malikdir. Hövzənin həmin sər- 
vətləri, əsasən, stıateji əhəmiyyətli rek- 
reasiya, ınineraloji və bioloji ehtiyatla- 
ra ayrılır.

K u r o r t - r e k r e a s i y a  eht i-  
y a 11 a r ı. Xəzər dənizinin sahil zonası- 
nın əlverişli təbii şəraiti burada idman 
turizm, istirahət vo müalico müəssisəlori- 
nin yaradılması baxımından mühüm 
əhomiyyət kəsb edir. Bol günoş enerjisi, 
narm qumlu geniş çimərliklər, mövcud 
balneoloji amillər və s. burada kurort- 
rekreasiya infrastıukturunun inkişaf et- 
dirilməsinə geniş imkanlar yaradır. 
Bunları nəzərə alaraq hələ 1983 ildə 
SSR İ Nazirlər Kabineti “ Xəzər dənizi 
sahiWərində ümumittifaq əhəmiyyətli

rındakı neft-qaz-kondensat yataqlarımn 
istisınarına başlamlmışdır. Qazıma işləıi 
donizin dərin sahələrindo üzən platfor- 
malar-qurğular vasitosilo aparılır. Do- 
nizdə metal özüllər üzorində 1000-dən 
çox ada qurulmuş, ümumi uz. təqr. 
400 km olan estakadalar şəbokəsi yara- 
dılmışdır. Xəzərdəki neft-qaz-konden- 
sat yataqları respublikanın neft-qaz sə- 
nayesində əsas yer tutur. Burada hasil 
edilən neftin 67%-i, qazın isə 95%-i hə- 
min yataqların payına düşür. Son vaxt- 
lar Xəzorin Azərbaycan sektorunda 
100-ə yaxın neftli-qazlı strukturlar və 
perspektivli sahələr aşkar edilmişdir. 
Dünyanın nüfuzlu proqnoz in-tlarının 
məlumatına görə, Xəzor regionundakı 
neft və qaz-kondensatın ehtimal ehtiyat- 
ları 18-20 mlrd. tona yaxındır. Onların

mışdır. Burada Üçüncü Dövrün Sarmat 
və Pont əsrlorinin faunası saxlanmışdır. 
Xəzər suitisi burada yeganə moməli hey- 
vandır. Xəzərin florasında göy-yaşıl və 
diatom yosunlar üstünlük təşkil edir. 
Akvatoriyanın zəngin fauna və florası- 
nın mühafizosi məqsədilə Abşeron Milli 
Parkı, Qızılağac Dövlət Qoruğu və Gil 
adası yasaqlığı yaradılmışdır (bax Xiisıı- 
si qorwuın tahii cwazibr).

Xəzər dənizinin mühüm n ə q I i y y a t 
əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan Respubli- 
kasında yük dövriyyəsinin 21%-i dəniz 
nəql.-nın payına düşür. Daşınan yüklərin 
çoxunu neft, neft məhsulları, neft sənaye- 
si avadanlığı, taxıl, pambıq, meşə mate- 
rialları və s. təşkil edir. Xəzər dənızinin 
Volqa çayı, Volqa-Baltık su yolıı, Vol- 
qa-Don kanalı vasıtəsilə Dünya okeam

Çilov adası.

kurort bazasının yaradılması” haqqında 
qərar qəbul etmişdi. Azərbaycanın sahil 
zonasmın 680 knı-i kurort-sanatoriya 
kompleksinin yaradılması üçiin yararlı 
sayılmışdır. Sahil zonasının böyük tu- 
rizm imkanları vardır. İlk turist bazası 
Bakıda 1936 ildə, Yalamadakı “ Xozar” 
turist bazası iso 1963 ildə yaradılmışdır. 
Xəzər dənizi sahilləıi insanların əsas is- 
tirahət zonasıdır. Bu sahillərdə, xüsusən 
Abşeron y-a-nda, bağ və bağçılıq tə- 
sərrüfatları geniş yayılmışdır.

K a r b o h i d r o g e n  e h t i y a t -  
1 a r ı. Xəzər dənizinin dibi zəngin kar- 
bohidrogen ehtiyatlarına malikdir. Bu- 
rada ilk neft 20 əsrin avvəllorində Piral- 
lahı a.-nda, sualtı yataqlardan isə Bibi- 
heybət körfəzində (1923) hasil edilmiş- 
dir. Sonradan Abşeron arxipelaqı (Gür- 
gan-dəniz, Neft Daşları, Darvin sayı 
və s.) və Bakı arxıpelaqı (Duvannı-də- 
niz, Səngəçal-dəniz və s.) akvatoriyala-

10 mlrd. tommu neft ehtiyatları təşkil edir 
ki, bunun da 3 mlrd. tonu Xəzərin Azər- 
baycan sektorunun payına düşür.

Bioloji ehtivatları. Xəzər dənizi 1809 
fauna və təqr. 782 flora növləri ilə təm- 
sil olunan zəngin bioloji ehtiyata ırıalik- 
dir. Faunanın 1069 növü sərbəst, 325-i pa- 
razit həyat tərzi keçirənlərə, 415 növü isə 
onurğalılara aiddir. Xəzər nərə balıqları 
nərəkimilər növünün dünya ehtiyatı və 
genofondunun əsasım təşkil edir. Hazır- 
da Xəzər dünyada nərokimilərin məs- 
kunlaşdığı əsas daxili hövzədir vo bu 
növün ümumi hasilatının 90%-i ona 
məxsusdur. Eyni zamanda çəki, suf kimi 
qiymətli balıqların ehtiyatına görə də 
Xəzər daxili sututarlar arasında aparıcı 
yerlərdən birini tutur. Kütüm, kefal, ça- 
paq, kilkə, karp, xanı balığı, qızıl balıq, 
adi durnabalığı kimi balıqlar da xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyotlə, Xə- 
zər dənizində 101 balıq növü qeydə alın-

ilə əlaqəsi vardır. Bakı ib  Türkmənbaşı 
və Aktau limanları arasında gəmi bərə- 
ləri işloyir. İranla dəniz ticarəti, əsasən, 
Bakı limanı vasitəsilə aparılır.

Xəzər dənizinin problemləri. Xəzərin 
müasir problemləri arasında onun eko- 
loji vəziyyəti, səviyyəsinin dəyişməsi vo 
statusu məsələləri mühüm yer tutur.

E k o l o j i  p r o b l e m .  Hazırda 
Xəzərin ekoloji vəziyyəti olduqca gərgin- 
dir. Dənizin şelf zonasında ekoloji şəra- 
it daha kəskindir və artıq burada ölü zo- 
nalar yaranmışdır. Bəzi yerlərdə çirklən- 
diricilərin miqdarı normadan 10-20 də- 
fə artıqdır. Xəzərin çirklənmə mənbələri 
müxtəlifdir. Onları aşağıdakı kimi qrup- 
laşdırmaq olar: 1) Xəzərə axan çaylar 
vasitəsilə gələn çirkləndiricilər; 2) sahil 
zonasında yerləşəıı şəhərlordən vo sə- 
naye obyektlərindən gələn çiıkləndiri- 
cilər; 3) dənizdo neft hasilatı və nəqli ilə 
əlaqədar çirklənmə; 4) Xəzər dənizi sə-
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viyyəsinin qalxması noticosindo sahil zo- 
nasında su altında qalmış mənbələrdən 
çirklənmə. Bu çirkləndiıici mənbələr 
içərisində birinci yeri Xəzoro axan çay- 
lar tııtur. Belə ki, son məlumatlara görə 
çaylar vasitəsilə Xəzər dənizinə ildə 75 
mln. ton neft məhsulları gətirilir ki, bu- 
nıın da S5%-i Volqa çayının payına 
düşiir. Çirklənmənin və qanunsuz ovun 
artması, Xəzər ətrafındakı balıqartırma 
zavodlarınm əvvəlki güclə işləməməsi 
dənizdə bir çox növlərin, xüsusən nəro 
balığı ehtiyatının tükənməsi təhlükəsini 
yaratmışdır.

Səviyyonin dəyişməsi  prob- 
lemi. Xozər dənizini digər iri həcmli 
sututarlardan fərqləndirən ən səciyyəvi 
xüsusiyyət onun səviyyəsinin geniş 
diapazonda dövri olaraq dəyişməsidir. 
P?'eocoğrafı, arxeoloji və tarixi məlu- 
matlara görə son 3 min ildo Xəzorin 
səviyyəsinin dəyişmo amplitudu 15 /»-ə 
yaxın olmuşdur. Bu sahədə aparılan mü- 
şahidələrin əsasını 1837 ildə Bakıda 
E.Lents qoymuşdur. Müşahidələr döv- 
ründə qeydə alınmış ən yüksək səviyyə 
(-25,2 m) 1882 ildə, ən aşağı (-29,0 nı) 
səviyyə isə 1977 ildə qeydə alınmışdır. 
1978-95 illordə səviyyə 2,5 m qalxmışdır.

Səviyyənin dəyişməsi iqlim, geoloji və 
antropogen amillərlə əlaqələndirilir. İq- 
lim amili öz təsirini Xəzərin su balansının 
gəlir (dənizə axan çayların suları və səthə 
düşon yağıntılar) və çıxar (səthdən bu- 
xarlanma) fərqində göstərir. Balansın 
pozulması səviyyənin dəyişməsi ilə nəti- 
cəlonir, yəni çay suları və yağıntının miq- 
dan səthdən buxarlanmadan çox olduğu 
halda soviyyo qalxır vo oksino.

Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyiş- 
məsi sahil zonasında dövrü olaıaq sosi- 
al-iqtisadi və ekoloji problemlər yara- 
dır. Səviyyənin endiyi hallarda büttin 
hidrotexniki qurğularda, o cümlədən, 
limanlarda yenidonqurma işləri aparılır. 
Xəzər faunasının məskunlaşdığı və inki- 
şaf etdiyi şelf zonasının sahəsi azalır, ba- 
lıqların kürü tökmək üçün çaylara keç- 
məsinə əngəl yaıanır. Bu zonanın hidro- 
meteoroloji rejimində mənfi dəyişiklik- 
lər baş verir. Səviyyənin qalxdığı hallar- 
da da sahil zonasının sosial-iqtisadi vo- 
ziyyətinə külli miqdarda ziyan dəyir, 
ekoloji şərait pisləşir, bataqlıqlar yaranır, 
evlər və torpaqlar su altında qalır. 
1978-95 illərdo səviyyənin qalxmasından 
Azərbaycana dəyən ziyanın miqdarı 
təqr. 2 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir.

S t a t u s m ə s ə 1 ə s i. Vaxtilə Xə- 
zər dənizi SSRİ ilə İran arasında bölün-

müş və sərhəd Astara-Həsənqulu xətti 
boyunca müəyyənləşdirilmişdir. 1991 il- 
do SSRİ-nin süqutundan sonra müttəfıq 
respublikalar, o cümlədən Azərbaycan 
Respublikası müstəqillik əldə edərək öz 
ərazi suları ilo biıiikdə BMT-yə vo digər 
beynəlxalq qurumlara daxil olmuşdur.

Əı/.: Tıojib K . K .  KacnHHCKoe wope. f>., 
1956; M n p ı o c n  M . A .  MMeHa na xapxax 
KacıiHJi. B., 19X8; rHflpojıoııiü ıı nı.ıpoxıiMHM 
MopcH. T. 4. KacnııiıcKoc Mopc. Bbin. I. Tn.a- 
poMCTeopojıoi'HMecKiıc ycjıomiH. C-rieTep6ypr. 
1992;Qasımov Ə . H .  Xəzor donizi. B.. 1999; 
l l a n ı ı ı ı  r .H . ,  M aM C / ıo ıı P . M . ,  M h t -  
po(|)i inoD H . B. CoiipeMeııııoc eocTosnıııe 
KacnHHCKoro Mopn. M.,  2005.

Rami: Mamnıədov

Səth suları

Azərbaycan Respublikasımn səth su- 
ları çaylar, göllər, su anbarları, bataqlıq- 
kır, buzlaqlar, qar örtüyü və kanallarla 
təmsil olunmuşdur.

Çavlar. Azərbaycanm bütün çayları 
Xəzor dənizi hövzəsinə aid olub, üç 
qrupa ayrılır: Kür hövzəsinin çayları; 
Araz hövzəsinin çayları (sol qolları); bi- 
lavasitə Xəzər dənizinə tökülən çaylar.

Respublika ərazisindən axan 8350 
çayın çoxu (7860) uz.-u 10 /cwz-dən az 
olaıı kiçik çaylardır. Ən böyük çaylar sı- 
rasına Kür, Araz, Qanıx, Qabırrı, Sa- 
mur, Arpa, Tərtər, Həkəıi, Türyan, Qu- 
sar, Oudyal, Viləş və s. daxildir.

Relyefin, iqlimin, torpaq vo bitki 
öıtüyünün, geoloji quruluşun xüsusiy- 
yətləıindən asılı olaraq çay şəbəkəsi əra-

zi üzro qeyri-bərabər paylanmışdır. Ən 
sıx çay şəbəkosi, əsasən, orta dağlıq zo- 
nada (1000-2500 m) müşahidə cdilir. 
Bundan yııxarıda və aşağıda çay şəbəko- 
sinin sıxlığı azalır. Respublikada çay şə- 
bəkəsi sıxlığının ən yüksək göstəricisi Ta- 
lış zonasının alçaq dağlıq qurşağı (500- 
1000 m) iiçün sociyyovidir (0,84 km/km2). 
Çay şəbəkosi sıxlığınm ən kiçik göstəri- 
cisi isə Abşeron-Qobustan zonasında 
(0,20 knı/knı2), Həkəri çayından ş.-də 
Arazyanı sahələrdə (0,28 km/km2) və 
Qarabağ vulkaııik yaylasmda müşahidə 
edilir. Respublika ərazisi üçün həmin kə- 
miyyətin orta qiyməti 0,39 km /km 2-A\r.

Azərbaycanm müasir hidroqrafık şo- 
bəkəsinin və onun əsas çaylarının ya- 
ranması Üçüncü Dövrütı axırmdan baş- 
\ayaraq uzun z'Aman or/.ində m-

kişaf etmiş və xeyli doyişikliklərə uğra- 
mışdır. Hazırda homin dəyişikliklər yal- 
mz təbii amillər deyil, eləcə də insanların 
təsərriifat fəaliyyəti nəticəsində davam 
etməkdodir. Süni axarlar, kanallar və su 
anbarları respublika əıazisinin hidro- 
qrafık şəbəkəsində xeyli dəyişikliyə so- 
bəb olmuşdur.

Azərbaycanın coğrafı mövqeyi ilə 
əlaqədar olaraq burada 2 tip çay sistemi 
mövcuddur: a) yerli çaylar -■ axımları 
bütünliiklə respublika daxilində forma- 
laşır; b) tranzit çaylar - axımın osas his- 
səsi respublikadan kənarda formalaşır. 
Tranzit çayların axımı ümumi çay axı- 
mının 65%-indən çoxıınu təşkil edir. 
Yeraltı sularla qidalanmaları ilə olaqə- 
dar olaraq formalaşan axım xüsusiyyət- 
lərinə görə çaylar üç qrupa bölünür: 
daimi çaylar (yeraltı sularla daimi qida-

Arıı/ç»yı. Xuılıtfərin körpüxünün qalıqltırı.
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lanan); dayazlaşan vo yaxud suyu aza- 
lan çaylar (yeıaltı sulaıia cənıisi bir neço 
ay qidalanan); müvəqqəti çaylar (yeraltı 
sıılarla qidalanmayaıı və axımı yalmz 
güclü yağışlar zamam müşahidə olıı-

nan). Çayların qıda mənbələrıni, osason, 
qar, q'ısmən ısə daıım qariar \əbuz\aq su 
lan, yağıntılar və yeraltı sular təşkil edir. 
Təbii şəraitin müxtəlifliyi ilə əlaqədar

olaraq bunların heç biri çayların yeganə 
qida mənbəyi deyildir və onlar, əsasən. 
qarışıq monbolərdən qidalanır. Yüksək- 
likdən asılı olaraq bu mənbələrdən biri 
üstüııliik təşkil edir. Qida mənbəyinin

üstünlüytindən asılı olaraq Azərbaycan 
çay\annı 4 yerə bö\mək oVav:

I. Əsason, yeraltı suların iştirakı i)ə 
qar sularından qidalanan çaylar. Bu

qrupa Kür və sutoplayıcı sahəsi yüksək- 
do yerləşən Samur, Qusar, Tiiryan çayı- 
nın qolları, Dəmiraparan, Tikanlı və 
Gilan çayları daxildir.

2. Yeraltı sulann iştirakı ilo yağış su- 
larından qidalanan çaylar. Bura Böyük 
və Kiçik Qafqazda sutoplayıcıları 2500 
m-a qədər olan (Qobustan cayları, Ağsu 
və Girdiman) çaylar və bütünliiklə Lən- 
kəran çaylaıı aiddir. Qarsuları hesabına 
qidalanma ciizi olub 2-5% təşkil edir.

3. Əsasən, yağış sularımn iştiıakı ilo 
yeraltı sıılardan qidalanan çaylar. Bura 
Şirvan çaylarından Türyan, Ə'ican, Da- 
şagil aiddir.

4. Əsason, qar sularımn iştirakı ilə 
yeraltı sıılardan qidalanan çaylar. Bu- 
raya Araz və çox yiiksək sutoplayıcı sa- 
həsi olan Böyük və Kiçik Qafqaz çayla- 
rı aiddir.

Azərbaycanın çaylarında il ərzində, 
əsasən, 4 fəaliyyət mərhələsi müşahidə 
edilir. Mart-apreldən may, bəzən isə 
iyun ayına qədor qaıiarın əriməsi ilə əla- 
qədar yaz daşqınları baş verir. Bu dövr- 
də yağışlar qarəriməni gücləndirdiyin- 
dən daşqınlar şiddətlənir. Axımın ən 
yüksək qiyməti bu fəsil üçün səciyyəvi- 
dir. İyul-avqust ayları çayların azsulu

Kür çayı.

Azorbaycaıı Respublikasının 100 /twı-dən çox uzunluğu olan çayları

Çaylar Monsobi Uzunluğu,
km -h

Hövzəsinin sahəsi, 
/cm2-lə

Hövzəsinin orta 
hündürlüyü, 

m-lə

Mənbəyi ilə mənsəbi 
arasındakı hündürlük 

fərqi, m-\z
Kür Xəzər 1364 188000 - 2768
Araz K ür 1072 102000 - 3001
Qanıx Mingoçevir su anb. 413 16920 730 2741
Qabırrı Miııgəçevır su anb. 389 4840 610 2752
Xram Kür 220 6340 1530 2162
Samur Xəzər 216 4430 - 3628
Tərtor K ür 200 2150 1820 3117
Pirsaat Xəzər 199 2280 675 2411
Sumqayıt Xəzər 198 1751 791 2028
Türyan Kür 180 1340 819 3684
Bolqarçay M ahmudçala 168 2170 - 1727
Bərgüşad Həkəri 164 2970 2190 2670
Əyriçay Qanıx 134 1810 1168 3065
Ağstafa Kiir 133 2586 1418 2790
Həkori A raz 128 5540 1836 2812
Kürək Kür 126 2080 508 3088
Arpa A raz 126 2630 1968 2205
Girdiman Kür 121 727 1212 2900
Xaçın Kür 119 657 1558 2090
O arqar Ağgöl 115 1490 1241 2080
Göyçay Kür 115 1770 538 1981
Vibş Xəzər 115 935 984 1208
Qusar Xozər 113 694 1472 3808
Qudyal Xozor 108 799 1827 3028
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dövriıdiir (qar vo buzlaqlardan qidala- 
nan çaylar istisna olmaqla). Payızda və 
bəzən yayda yağmtılar axımın həcmini 
artıraraq giiclü daşqınlar və sellər əınə- 
lə gotirir. Lonkəran zonasında Azər-

baycamn digər bölgələrindən fərqli ola- 
raq axımm çox hissosi ilin soyuq yansı- 
nm payına diişiir.

Respublikada çay axınıınm miqdarı 
hom il orzində, hom də əıazi iizrə qeyri-

dıqca bıı kəmıyyot azalır və 0,8 llscın təş- 
kil edir.

Azəıbaycan çayları yüksək lilliliyə 
ınalikdir vo burada lillilik 50 q/m-1 ilə 
6000 q/m ' arasında dəyişir. Çay hövzələ-

Kür
Cənubi Qafqazda (Gürcüstan, 
Azərbaycan) və Türkiyədə çay. 
Qatqazın ən böyük çayı. Uz.-u 1364 
km  (bəzi məlumatlara görə, 1515 
km), hövzəsinin sah. 188 min km2- 
dir. Türkiyədə Qars yaylasından 
başlanır. Üzərində Mingəçevir, 
Şəmkir və Yenikənd su anbarları 
yaradılmışdır. Mənsəbindən 122,8 
km  məsafədə (Sabirabad ş. ya- 
xınlığında) ən böyük qolu olan 
Arazla birləşir (suqovuşan). Xəzər 
dənizinə töküldüyü yerdə delta 
(sah. 100 km2) əmələ gətirir. Əsas 
qolları: sağdan Paravani, Xram, 
Ağstafa, Şəmkir, Tərtər, soldan 
Böyük Liaxvi, Araqvi, Qabırrı, Qa- 
nıx, Türyan və s., yazda daşqın 
əmələ gətirən çaylar qrupuna da- 
xildir. Suyu lillidir. Hər il Xəzər 
dənizınə orta hesabla 18,5 mln. t lil 
gətirir. Suvarmada geniş istifadə 
edilir. Balıqla (uzunburun, bölgə, 
nərə, ilanbalığı, suf və s.) zəngindir. 
Kür-Araz ovalığı hissəsində gəmi- 
çiliyə yararlıdır.

bərabər paylanmışdır. Ən yüksək axım 
modulu 1 km2 ərazidən 45 llsan olmaq- 
la (1500 mm) Böyük Qafqazın c. yama- 
cımn q. hissəsinin yüksək dağlıq zona- 
sında müşahidə edilir. Həmin kəıniyyət 
Qanıx-Əyriçay vadisinə doğru 5 llscın-yə 
(150 mm) qədər azalır. Kiçik Qafqazda 
axım modulu 0,8-22 llsan, Naxçıvan 
MR-də 0,5-10 llsan-dir. Talış bölgəsin- 
də çayların maks. axım modulu (25 
llscın) ərazinin alçaq dağlıq və düzonlik 
sahəlori üçün səciyyəvidir. Yuxarı qalx-

Azərbaycan Respublikasmın iri gölləri

rində gedən eroziya prosesləı i nəticəsin- 
do səthi yuyulmanın miqdarı ildə 
5000 -30000 t/km2-3, bəzən isə 50000 
l/km2-s çata bilir. Ən intensiv səthi yu- 
yulma Böyük Qafqazın c. yamaclarında 
(1000-6800 t/km2), ən zəif isə Qarabağ 
vulkanik yaylasında (5-10 t/km-) müəy- 
yən edilir.

Göllər və su anbarları. Azərbaycanda 
250-yə yaxın göl vardır. Onların çoxu- 
nun sah. 0,1 km2-dən azdır. Göllər, əsa- 
sən, erozion-buzlaq (Şahdağ, Tufan,

Gölün adı Okcan səviyyəsindən 
hündürlüyü, «ı-lə

Sahəsi,
km 2-h

M aksimal dərinliyi, 
m-lə

Suyun həcmi,
/?7J-lə

Sarısu -12 65,70 3,5 60
Ağgöl -5 56,20 2,2 45
Ağzıbir -25 37,00 4 40
M ehm an -7,8 35.00 2,3 30
A cınohur 107,3 11.00 -
M asazır 7,9 11,00 1.7 7,0
Böyükşor 12 10.00 2,5 12,5
Hacıqabul -19,6 8,40 2,5 13
Böyük Alagöl 2729 5,20 9,4 24.5
K ultuk -5,0 5,20 3,0 5,2
Duzdağ -24,1 4,00 1,6 3,5
Binəqədi 12,1 4,00 1,7 2,0
Kiirdəxanı 3,0 3,30 - 3,0
İşıxlı Qaragöl 2666 1,80 10 10
Xocahəsən 13,7 1,60 3,2 3,5
Kiçik Alagöl 2739 1,20 4
Pəriçınqıl 2988 1.00 - -
Alagöllər 2961 0,95 5,4 2,5
Göygöl 1553 0.80 93 29,5
M aralgöl 1899 0,25 61 6,0
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Aznrbaycan Respublikasınııı iri su anbarları

Su anbarınııı adı Istism ara Qidalaııma mənbəyi Sahəsi, km 2-lə Həcmi, mln. /zı(-lə
verildiyi il maksimal minimal lam faydalı

Mingəçevır 1953 Kür 625 430 16070 7400
Araz qovşağı 1971 Araz 145 40 1350 1150
Şamkir 1982 Kür 116 79 2677 1425
Yenikənd 2000 Kür 78 - 158,1 136,3

Varvara 1956 Kür 22,5 - 60 10

C eyranbatan 1958 Saınur-Abşeron kanalı 13,9 0,74 186 150
Sarsang 1976 Tərtər çayı 13,85 2,70 560 500

Ağsıafaçay 1969 Ağstafa çayı 6,3 0,50 120 109

Arpaçay 1977 Arpa çayı 6,3 1,20 150 140

Mil-M uğan 1971 Araz 4,5 - 12 -
Yekoxana 1962 Dəvəbatan çayı 3,7 - 19 18,4

Viləşçay 1989 Viləş çayı 2,5 0,6 46 38
Xanbulançay 1976 Vəşəru çayı 2,46 0,33 52 45
Pirsaatçay 1964 Pirsaat çayı 2,34 0,83 16,9 11,85
Bolqarçay 1965 Bolqar çayı 2,0 1,70 12 11
Nohurqışlaq 1951 D əm iraparan və Vəndam 

çayları
1,96 1,24 16,2 10,2

Xaçınçay 1964 Xaçın çayı 1,76 0,50 23 20

Sirab 1979 Naxçıvaıı çayı 1,54 0,17 12,7 11,6
Lova 1970 Lovayşarud çayı 1,27 0,58 6,3 6,2
Uzunoba 1961 Naxçıvaıı çayı 1,2 0,1 9 8,53

Qalacıq 1986 Q usar çayı 1,2 0,23 7 6

Aşağı Köndəlonçay 1980 Köndələn çayı 0,95 0,5 9,65 6

Axıncaçay 1965 Axınca çayı 0,92 0,16 14 12
Cavanşir 1961 Ağsu çayı 0,92 0,2 4,6 4
Yeni Nchrom 1965 Əlincə çayı 0,85 6 6
Cəfərxanlı 1957 İncə çayı 0,84 0,82 2,2 1,8
Aşıq Bayramh 1951 Dəvəbatan çayı 0,8 0,1 3,6 3,4
Madagiz 1975 Tərtər çayı 0,8 - 5,5 3
İncoçay 1967 İncə çayı 0,8 0,1 2,1 1,8
Xatınlı 1961 Axınca çayı 0,72 0,25 4,3 3,85

Qapıcıq, Murovdağ, Dəlidağ və s. zirvə- 
larinin atrafında yerləşən göllər), erozi- 
on-çay (Kür vadisində yerlaşən Sarısu, 
Melıman, Ağgöl, Hacıqabul və s.), tek- 
tonik (Candar, Acınohur, Batabat 
və s.), seysmik-uçqun (Göygöl, Maral- 
göl, Ağgöl, Qaragöl, Zalxagöl və s.), kra- 
ter (Böyük və Kiçik Alagöl və s.), laqun, 
süriişmə və relikt (Abşeron yarımadasın- 
da Masazır, Böyükşor, Kürdəxanı, Mir- 
zələdi, Qanlıgöl və s.) mənşəlidir. Göllə- 
rin bəzilərini (Göygöl, Batabat gölləri, 
Caııdar) içməli su təchizatında istifadə 
etmək üçün su anbarlarına çevirmişlər.

Respublikada ümumi həcmi təqr. 
20,0 mlrd. w f və faydalı həcmi 10,0 mlrd. 
/)7(-don çox olan 60-dan artıq su anbarı 
yaradılmışdır. Onlardan 38-nin həcmi 
1 mln. w-*-dən çoxdur. Məs., Mingəçevir 
(16 mlrd. ///*), Şomkir (2,7 mlrd. /;/?), 
Araz (1,35 mlrd //;-’), Sorsəng (565 mln. 
m3 ), Arpaçay ( 150 mln. /;;-’) və s.

Buzlaqlar va çoxillik qarlar. Azər- 
baycamn səth sularınm az bir hissəsi 
buzlaqlaıda və çoxillik qar talalarında 
toplanmışdır. Bərk halda olan həmin su 
mənbələrinin əmələ gəlməsi xionosferin 
aşağı sərhədinin və ya qar xəttinin müt- 
ləq yüksəkliyi ilə əlaqədar olduğundan 
onlar çox məhdud ərazidə yayılmışdır. 
Respublikada qar xətti 3600-3900 m yiik- 
səklikdən keçdiyindən burada Böyük və 
Kiçik Qafqazın yalnız ən yüksək zirvələ- 
riııdə buzlaqlara və çoxillik qarlara 
təsadüf edilir. Böyük Qafqazda buzlaq- 
ların ümumi sah. 6,6 /c/;;--dir ki, bunun 
da 3,62 km2-\ Bazardüzü (4466 /;;), 1,0 
km:-i Bazaryurd (4126 /;;), 0,51 km2-\ 
Tufan (4191 /;ı), 1,08 km2-\ Şahdağ 
(4243 m) zirvələrinin payına düşür (20 
əsrin əvvəllərində bu bölgədə buzlaqla- 
rın sah. 10 knı2-ə çatmış və sonrakı onil- 
liklərdə iqlimin istiləşməsi nəticəsində 
onların sah. 3,4 km2 azalmışdır).

Böyük Qafqazda Qusar çayı hövzəsi 
sah.-nin 0,81%-ini, Qudyal çayı hövzəsi- 
nin isə 0,13%-ini buzlaqlar və daimi qar- 
lar təşkil edir. Bu rəqəmlərin çox kiçik 
olmasına baxmayaraq, onlar həmin çay- 
ların qidalanmasında və su rejimində 
əhamiyyətli rol oynayır.

Kiçik Qafqazda yalnız Zəngəzur sil- 
sibsinin Qapıcıq (3904 m) zirvəsində 
ümumi sah. 0,51 km2 olan buzlaq var- 
dır. Çoxillik qarlar nisbətən geniş sahə 
tutur. Hesablamalara göıə, Böyük və 
Kiçik Qafqazda 3600-3900 ;?;-dən yük- 
səkdə yerləşən zirvələrdəki çoxillik qar- 
ların ümumi sahəsi 20 km2-3 qədərdir.

Bataqlıqlar. İfrat nəmlənmə və rütu- 
bətsevən bitkibrin geniş inkişaf etdiyi 
sahələrdə əməb gəlan bataqlıqlar Azər- 
baycanda səth sularımn çox az bir hissə- 
siııi təşkil edir. Bunlar, əsasən, ovalıq- 
larda, qismən də dağlarda əlverişli şəıa- 
itdə inkişaf etmişdir. Dağlıq ərazilərdə
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SƏTH SULARI

Azərbavcan Rcspublikasının iri suvarma kwaUarı

Kanalııı adı İnşa oluııduğu il Suburaxıcı qurğunun yeri
Suburaxm a 
qabiliyyəti, 
nWsan-lə

Uzunluğu,
Ä.7H-İƏ

Suvarılaıı 
sahə, 

min ha
Sam ur-A bşeron 1955 Sam ur çayı 85 182 92
Y uxarı Qarabağ 1953 Mingəçevir su anb. 130 175 85
Y uxarı Şirvan 1953 Mingəçcvir su anb. 78 126 127
Əzizbəyov 1956 Bəhrəmtəpə su qovş. 30 123 85
Ağstafaçay 1969 Ağstafaçay su anb. 25 69 30
Tərtərçay 1974 Tərtərçay su qovş. 70 65 91
Baş-Mil 1976 Mil-M uğan qovş. 93 38 64
Baş-M uğan 1958 Bəhrəmtəpə sıı qovş. 55 37 55
Xan qızı 1929 Araz 30 30 54
Rəsularx 1960 Araz 12 28 14

Türyançay 1958 Türyançay su qovş. 30 27 17

bataqlıqlar buzlaq karlarının (sirkbri- 
nin) dihində, gölbrin kənarlarında, da- 
yaz gölləı in yerində, sürüşmələrin yayıl- 
dığı sahələrdə kiçik talalar şəklində 
müşahidə edilir. Burada ən geniş sahə 
tutan bataqlıq Kiçik Qafqazda Qarabağ 
vulkanik yaylasında Kiçik Alagöl gölü 
ətrafındadır (sah. təqr. 0,5-1 km2).

Bataqhqlar Kür-Araz, Lənkəran və 
Samur-Dəvəçi ovalıqlarında nisbətən 
geniş yayılmışdır. Onlar Kür-Araz ova- 
lığında Qarabağ düzündən Mil düzünə 
doğru uzanan Ağgöl, Mehmangöl, Sarı- 
su və Bozqobu ətıaflarında, xüsusilə 
çaylarm gətirmə konusları aralarındakı 
çökəkliklərdə yayılmışdır. Muğan dü- 
zündə Ağçala gölü ilə əlaqədar olaıaq 
iimumi salı. 500 km2-dən çox bir neçə

bataqlıq yaranmışdır. Bunlardan Yeni 
Araz (50 km-), Qaraçala (30 km2), Əbil- 
çala (11,5 km2), Ağçala (182 km:), Aqu- 
şa (%  km2), Yeni Arazın qolu (87 km2), 
Küriin deltası (42 km2) bataqlıqlarını

göstərmək olar. Lənkəran ovalığında 
bataqlıqlar sahilboyu qum tirələrinin 
arxasında və Ərkivan k.-nin kənarında 
(meşəli bataqlıq) inkişaf etmişdir.

Samur-Dəvəçi ovalığında bataqlıq- 
lar sahilboyu sahədə yayılmışdır. Bun- 
lardan on böyükləri Ağzıbirçala (16,5 
km2), Qusarçay (16 kııı2), Xaçmaz (13 
km2) baıaqhqlarıdır.

Kür-Araz ovalığında kollektor-dre- 
naj sisteminin yaradılması nəticəsində 
bataqlıqların sahəsi kəskin azalmışdır. 
Lakin Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan 
magistral kanallanmn çəkilməsi onların 
boyunca yeni bataqlıqların yaranması- 
na səbob olmuşdur.

Kanallar. Respublikada səth sulan 
şəbəkəsinin müəyyən hissəsini suvarma

və kollektor-drenaj sistemi yaratmaq 
məqsədilə inşa edilmiş kanallar təşkil 
edir. Burada kanalların iimumi uz. 92 
min Ar/H-dən çoxdur. Ən böyük magist- 
ral kanallar Samur-Abşeron (182 km),

Yuxarı Qarabağ (172 kııı), Yuxarı Şir- 
van (122 km). Əzizbəyov (123 km), Baş 
Mil (38 km), Baş Muğaıı (37 km), Tər- 
tərçay (65 krn), Ağstafaçay (69 km) və s. 
suvarma kanallarıdır. Böyük kanalların 
suötürmə imkanı 676,8 mVsaıı, suvar- 
dığı ərazilərin ümumi sah. 670 min ha- 
dan çoxdur.

Qrunt sularının səviyyəsinin qalxma- 
sı ilə əlaqədar torpaqların şoranlaşması- 
nın qarşısım almaq məqsədilə respubli- 
kada geniş kollektor-drenaj sistemi ya- 
radılmışdır. Ümumi uz. 440 km olan bu 
sistem Şirvan, Mil və Qarabağ düzbrin- 
də 300 min lıcı torpağın meliorasiya və- 
ziyyətini yaxşılaşdırmağa xidmət edir. 
Kollektorlardan ən mühümü uz. 216 
km, suburaxma qabiliyyəti 37 mVscın 
olan Baş Şirvan kollektorudur. Bu kol- 
lektora Aşağı Şirvan (70 km) və Mil- 
Qarabağ (152 km) kollektorları birbşir.

Suvarma və kollektor-drenaj siste- 
minin kanalları düzənlikbrin hidroqra- 
fıya şəbəkəsində ciddi dəyişikliklərə sə- 
bəb olmuş və bəzi sahələrdə onun sıxlı- 
ğmı 2-4 km/km2 və ondan da yüksək 
qiymətə çatdırmışdır.

Əıl.: R ü s l a m o v  S .H.  A/ərbuycan Rcs- 
publikasının çayları və onlann hidıoloji xüsusiy- 
yətlori. B „ 1960; B u d a q o v B . Ə. Azorhaycanııı 
Böyiik Qafqaz hissnsinin müasir vo qodinı buzlaş- 
ması. B.. 1965; Axy H/ ıoB  C .A .  CroK ııaııocoB 
ropııijix peK A3ep6aiijı>KaHCKOH Pecny6jınKiı. £>.. 
1978; Py cT aM OB  C . T., Ka ı ı iK aü  P . M .  
Bo/jHbiM 6ajıaH C  A )ep5aii.ı>KaHCKOİi Pecnyö.ıHKH. 
t>., 1978; X a j ı n j ı o B  IL I . B. BoaoxpaHHjiHiııa 
A'jcpbaiinttaHa n hx iKOJiorımcCKHC ııpoÖJiCMi.ı. 
r>„ 2003.

liutliK/ Hudaqov

Yuxarı Qarabağ 
suvarına 
kaııalı.

47



TƏBİƏT. TƏBİİ EHTİYATLAR. EKOLOGİYA

Goranboy

cQ4 v\ Agcabədi 
Ağflam !

%
>Xocavənd.^vləqal

iabirabad

Salyan
Bilasuvaı

Neftçala

Ordubaıl

FİZ İK İ-CO Ğ RAFİ 
RA YO N LAŞD IRM A  X Ə R İT Ə SK

Miqyas 1:3 150 000 B»|8ken
RUSİYA FED ERA SİYA SI

Miqyas
Xüsus! məzmunun müelliflərı: B.Ə.Budaqov, 
M.A.Müseyibov
© Dövlət Torpaq və Xərıtəçəkmə Komitəsinin 

Bakı Kartoqrafiya Fabriki 2005-ci rt

7/iqat»lÄv D A Ğ IS T A N

Tovuz Şwnkır

 ̂ Nəbiağalı

,v  GƏNCƏ 
s j ç '  Gədəbəy i  \

Xnnl:
'' tl 12 Daskəsso

> k ı
' Oüuz

Qusaı 
Quba
/  Ä  

<9

<açmaz

% Dəvəçi 

Sıyəzən'

\
- w Xff ı 1

> 'N G Ə Ç EV Ik
: Ağdaç^ G.öyçay 

Vevlax

'f Ç ' Kəlbəcər 

~96y aİ<9>V
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FİZİKİ-COĞRAFİ VllAYƏTLƏR VƏ RAYONLAR 
Bovük Qafaazın cənub-§erq vilayəti 

I ] Vilayet Xezer denizi seviyyəsinden 4466 m. 
mütleq hündürluye qedər yükselir. Dağetəyi 
və alçaq dağlıgın sahalərinda quru-çöl, 
arid-meşə. orla dağlıqda, əsasən,dağ-meşə, 
vüksek dağlıqda ise dağ-çemen ve qayalıq 
landşaftları inkişaf etmişdir.
1. Samur-Devəçi rayonu
2. Qonaqkənd rayonu
3. Zaqalala-Lahıc rayonu
4. Qanıx-Əyriçay rayonu
5. Şamaxı rayonu
6 . Qobustan-Abşeron rayonu 
Kür dəğarası çökəklivi vilavəti

jT“j| Vilayət dağarası depressiya olub. əsasən 
“  [ varımsehra landşaftı iiə örtüimüşdür. Ovalı- 

gın bataqlıqlaşmış sahalarində çəmən. qıs- 
msn çəmən-bataqiıq landşaftlan inkişafet* 
mişdir. Kür və Araz çayları boyu seyrek tu- 
qay meşələrinə rast gəlinir
7. Ceyrançöl-Acınohur rayonu

SUMQAYIT <3
Pirallahı ®

Xırdalan BAKI Çilov a.

i Neft Daşları

" \ j»  \  
r * *  16

"Vardımlı ’
\ . Ləhkəran

Lerik \ ı 

\  IV ^

8 . Qazax-Qarabağ rayonu
9. Küdrü-Şirvan rayonu

10. Arazboyu rayonu
11. Mərkəzı Aran rayonu 
Kiçik Qafqaz vilavəti
Vilayet 300 m-dən, 3724 m mütləq hün- 
dürlüyə qədər yüksəlır. Quru-çöl, arid 
meşə, dağ-məşə, dağ-çemən və qayalıq 
lanasaftiarı yayılmışdtr.
12. Gəncə rayonu
13. Qarabağ rayonu
14. Qarabag vulkanik yaylası rayonu
15. Həkəri rayonu ‘
Lənkəran viiayəti
Vilayət Xəzər dənizi seviyyəsindən 2493 
m mütləq hündürlüyə qədər vükselir. 
Ovalıqda meşə-çəmən subtropİK  alçaq 
dağlıada və qısmən orta dağlıqda meşə, 
orla aağlıqda dağ-çöl landşaftları inkişaf 
etmişdir.
16. Lenkeran rayonu
17. Talış rayonu 
Orta Araz vilavəti

v/ Viiayət 600 m-dən, 3904 m mütləq hün- 
dürlüyə qədər yüksəlir. Arazboyu maiii 
düzənlikdə yarımsəhra, alçaq daQİıqda 
və orta dağlıqda dağ-çöl, yüksək dağlıq- 
da isə alp çəmənlerı və qayalıq landşaft- 
lar müşanidə oiunur.
18. Şərur-Ordubad rayonu
19. Günnüt-Qapıcıq rayonu

----  Vilayətlərin sərhədləri
----Rayonların sərhədləri__________________

3

Fiziki-coğrafi rayonlar

Azərbaycan Respublikasımn ərazisi 
5 tobii vilayətə (Böyük Qafqazın c.-ş. 
hissəsi, Kiçik Qafqaz, Kür dağarası çö- 
kəkliyi, Lənkəran, Orta Araz və yaxtıd 
Naxçıvan) və IQ rayona [Samur-Dəvəçi, 
Qonaqkənd, Zaqatala-Lahıc, Qanıx- 
Əyriçay, Şamaxı (Dağlıq Şirvan), Oo- 
bustan-Abşeron, Gəncə, Qarabağ, Qa- 
rabağ vulkanik yaylası, Həkəri, Ceyran- 
çöl-Acınohur, Qazax-Qarabağ, Küdrü- 
Şirvan, Ara/boyu, Mərkəzi Aran, Lən- 
kəran, Talış, Şərur-Ordubad. Günııüt- 
Qapıcıq] bölünür.

Böyük Qafqa/.ın c.-ş. hissəsi vilayəti 
respublikanın şm.-q.-ində, Gürcustan ilə 
sərhəddən başlayaraq c.-ş. istiqamətində 
Xəzər dənizi sahilinə qədər uzanır. C.- 
dan Acınohur ön dağlığı, Şirvan və Cə- 
nub-Şərqi Şirvan düzləri, şm.-dan Rusi- 
ya Fedeıasiyası ilə əhatələnir. Ərazinin 
hünd. 4466 /»-dən (Bazardüzü d.) - 27 
/?;-ədək (Xəzər dənizi səviyyəsi) dəyişir. 
Nıval, dağ-çəməıı, dağ-meşə, dağ-çöl,

meşə-çəmən və yarımsəhra landşaftı in- 
kişaf etmişdir. Vilayət təbii şəraitin 
müxtəlifliyinə görə 6 fiziki-coğrafi rayo- 
na bölünür: 1) S a m u r - D ə v ə ç i  ra- 
yonu.  Böyük Qafqaz d-rının şm.-ş. 
ətəkləri ilə Xəzər dənizi arasında yerləşir. 
Bu rayonda hünd. 300 -500 m (dağətəyi 
sahədə) ilə -27 m arasıııda dəyişir. Səthi, 
əsasən, Antropogen çöküntüləri ilə 
örtülmüşdür. Zəngin yeraltı su ehtiyatla-

Ağsu aşırımı
Ağsu və Şamaxı r-nları arasında 
Ləngəbiz silsiləsində aşırım. Meşə 
və kolluqlar var. Bakı-Qazax şose 
yolu A.a.-ndan keçir.

nna malikdir. Buradan Bakıya Şollar su 
kəməri çəkilmisdir. Az miqdarda neft çı- 
xarılır. Əsasən, yayı quraq keçən müla- 
yim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi 
hakimdir. Orta temp-r yanvarda 0-3°C, 
iyulda 20-25°C-dir. İllik yağıntı 200- 
400 mm-dir. Mühüm çayları: Samur,

Qusar, Qudyal, Vəlvələ, Gilgil, Ataçay. 
Ərazi boyu Samur-Abşeron kanalı uza- 
nır. Çəmən-meşə, bataqlıq-çəmən, boz- 
çəmən, çəmən-boz, şorakətvarı boz-qo- 
nur, şabalıdı, açıq şabalıdı, qəhvəyi dağ- 
meşə torpaqları yayılmışdır. Bitkiləri ya- 
rımsəhra tiplidir. Meşələr (palıd, vələs 
və s.) var. Heyvanları: ayı, çöldonuzu, 
meşə dələsi, canavar, çaqqal, tülkü, boz 
dovşan və s. Quşlardan kəklik, qaz, cül- 
lüt, ördək, qaşqaldaq, gürnüşü qağayı 
və s. rast gəlinir. Qusar yasaqlığı yaradıl- 
mışdır; 2) Q o n a q k ə n d  rayonu.  
Baş Qafqaz silsiləsinin suayırıcısı ilə Sa- 
mur-Dəvəçi fiziki-coğrafı rayonu ara- 
sındakı ərazini əhatə edir. Hünd. 200 
300 /H-dən 4466 ///-ədəkdir. Respublika- 
nın ən yüksək nöqtələri (Bazardüzü d. - 
4466 ııı, Şahdağ -- 4243 m, Tufan d. - 
4191 m, Bazaryurd d. - 4116 m) burada- 
dır. Sürüşmələr yayılmışdır. Yura, Ta- 
başir, Paleogen və Neogen çöküntülə- 
rindən təşkil olunmuşdur. Çay dərələ- 
rində Antropogen çöküntüləri yayılmış- 
dır. Mineral bulaqlar və müxtəlif növ ti-
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kinti materialları yataqlan var. Ərazidə 
dağlıq tundra, qışı quraq keçən soyuq, 
yağınftları il boyu təqr. bərabər payla- 
nan mülayim-isti, yayı quraq keçən 
miilayim-isti və qışı quraq keçən miila- 
yim-isti iqlim səciyyəvidir. Orta temp-r 
yanvarda -14°C-dən 0°C-yədək, iyulda 
5°C-dən 25°C-yədəkdir. İllik yağıntı 
300 nuıı-lə (alçaq dağlıqda) 900 mm 
(yüksək dağlıqda) arasında dəyişir. Ba- 
zardüzü, Bazaryurd, Şahdağ və Tufan 
d-rında buzlaqlar var. Mühüm çayları: 
Qusar, Qudyal, Vəlvələ və s. Torpaq və 
bitki örtüyii şaquli zonallıq üzro dəyişir. 
Əsasəıı, torflu dağ-çəmən, çimli dağ-çə- 
mon, qonurdağ-meşə, qəhvəyi dağ-meşə, 
dağ-tünd şabalıdı, şabahdı və açıq şaba- 
lıdı torpaqlar yayılmışdır. Alçaq və orta 
dağlıqda meşəlor, yüksək dağlıqda subalp 
və alp çəmənloıi geniş sahə tulur. R-n 
üçün qayakeçisi, meşə pişiyi, çöldonuzu, 
vaşaq, ayı, daşlıq dələsi, cüyür, Qafqaz 
uları kəklik və s. səciyyəvidir. Altıağac 
Milli Parkı yaradılmısdır; 3) Zaqa- 
t a l a - L a h ı c  r a y onu  q.-dən Ma- 
zım, ş.-dən Ağsu çayları, c.-dan Qanıx- 
Əyriçay vadisi ilə hüdudlanan ərazini 
əhatəedir. R-n təqr. Böyük Qafqazd-rı- 
nın c. yamacına uyğun gəlir. Ərazinin 
hünd. 500 600 /w-lə 4466 m arasmda də- 
yişir. Baş Qafqaz silsiləsinin yamaclan 
dik və sıldırımdır. Ərazi dərin və sıx dorə 
şəbəkəsi ilə parçalanmışdır. Əsasən, Yu- 
ra və Tabaşir çöküntülərindən təşkil 
olunmuşdur. Polimetal filiz yataqları və 
mineral su bulaqları ilə zəngindir. Ya-

mac boyıı yuxarı qalxdıqca yağıntıLrrı il 
boyıı təqr. bərabər paylanan mülayim- 
isti, qışı rülubətli-soyuq və dağlıq tund- 
ra iql ırıi bir-birini əvəz edir. Orta aylıq 
temp-r yanvarda -l4°C-dən 0°C-yədək 
və daha aşağı, iyulda 5°C-don 20°C-

yədəkdir. İllik yağıntı 600-1600 /ı»/ı-dir. 
Çayları: Balakən, Tala, Kiş, Əlican, 
TLiryan, Göyçay, Girdiman, Ağsu. Tor- 
paqlan, əsasən, tortlu dağ-çəmən, çimli 
dağ-çəmən, qonur və qəhvəyi dağ-meşə 
tiplidir. Respublikanın ən geniş meşə

(palıd, fıstıq və s.) sahələri Zaqatala-La- 
lııc zonasındadır. Meşo qıırşağından 
yuxarıda subalp və alp çəmənləri, daha 
yuxarıda qayalıqlar yayılmışdır. Ayı, 
sincab, köpgər, cüyür, qayakeçisi, 
Qafqaz maralı, meşə pişiyi, vaşaq, 
yenot, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları vo s. 
məskunlaşmışdır. Ərazisində Zaqatala, 
İlisu, İsmayıllı qoruqları, Şəki, İs- 
mayıllı, Qəbələ yasaqlıqları yaradılmış- 
dır; 4) Q a n ı x - Ə y r i ç a y  r ayonu

Baş Qafqaz silsiləsinin c. ətəkləri boyu 
şm.-q.-də Gürcüstanla sərhəddən c.-ş.- 
də Giıdiman çavınadək uzanır. C.-dan 
Acınohur ön dağlığı ilə əhatəlnnir. 
Dördüncü Dövrün allüvial-prolüvial çö- 
küntiilənndon təşkil olunmuşdur. İqlimi

qışı quraq keçən nlülayim-isüdir. Orta 
aylıq temp-r yanvarda 3°C-dən 3°C- 
yədək, iyulda 20-25°C-dir. İllik yağıntı 
400 900 ////;;-dir. Baş Qafqaz silsiləsin- 
dən başlayan Qanıx, Balakon, Katex, 
Kürmiik, Əlican, Tiiryan, Göyçay, Əyri-

çay və s. çaylar buradan keçir. Əsasən, 
çəmən-nıeşə və qəhvəyi dağ-meşo tor- 
paqları yayılmışdır. Bitki örtiiyündə kol 
və çəmən bitkiləıi üsıündür. Aran ıneşə- 
ləri (qızılağac, yalanqoz, söyiid, qovaq 
və s.) var. Çöldonuzu, yenot, daşlıq 
dələsi. qara lcylək, qırqovul, kəklik, ilan 
vo s. rast gəlir; 5) Şama x ı  (Dağlıq 
Şirvan) r a y o n u Ağsu çayı dərəsindən 
ş.-də, Qobustan alçaq dağlıq sahəsindən 
şm.-q.-də yerləşir. Ərazinin şm.-ını Baş 
Qafqaz silsiləsinin c.-ş. hissəsi tutur. 
Ondan c.-da xırda plato və silsilələr yer- 
ləşir. Pirsaat çayından q.-do şm.-q.-dən 
c.-ş.-ə doğru Ləngəbiz silsiləsi uzanır. 
R-nun maks. hünd. 2500 nı-ə yaxındır. 
Ağsu aşırmn buradadır. Əsasən, Taba- 
şir, Paleogen və Neogen çöküııtüləri 
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları bitum, 
gil, əhəngdaşı və s.-dir, mineral bulaqlar 
var. Əsasən, qışı quraq keçən mülayim- 
soyuq və yayı qııraq keçən mülayim-isti 
iqlim tipləri hakimdir. Oıta temp-r 
yanvarda -4°C-dən 0°C-yədək, iyulda 
15-20°C-dir. İllik yağıntı 300 800 mm- 
dir. Ərazidən Ağsu. Pirsaat və digər 
çaylar başlanır. Kiçik göllər var. Q-",h 
vəvi dağ-meşə, dağ-qara, dağ-tünd şa- 
balıdı, şabalıdı və açıq şabalıdı torpaq- 
lar geniş yayılnnşdır. Meşələrin (palıd. 
vələs, aıdıc, saqqızağacı və s.) ümumi 
sah. 12 ıııin lıu-yd qədərdir. Yüksək dağ- 
lıqda subalp və alp çəınənləri var. Dağ- 
çöl bitkiləri yayılmışdır. Canavar, tülkü, 
boz dovşan, meşə pişiyi, nıaral, daşlıq

A£su aşırımı.

BtVyQk QııfqaAin yimal-fərq yanıacı.
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dəbsi, kəklik, qırqovul, göyərçiıı və s. 
moskunlaşmışdır. Ərazisindo Pirqulıı 
qoruğu yerləşir; 6) Qobus ta ı ı -  
A b ş e r o ıı r a y o n u Qobustan alçaq 
dağlıq sahəsini, Abşeron y-a-ııı və Abşe- 
ron y-a-ndan ş.-də və c.-da yerbşən bir 
sııa adaları (Pirallahı, Çilov, Böyük Ta- 
va, Kiçik Tava, Böyiik Zirə, Qıım, Daş 
Zirə və s.) əhatə edir. Böyük Qafqa/ın 
c.-ş. qurtaracağındadır. Şm.-da Baş 
Qafqaz silsiləsinin c. yamacı, q.-ds Pir- 
saat çayı, c.-da Hənnıi və Mişovdağ 
yüksəklikləri, ş.-də Xəzər dənizi ilə sər- 
hədlənir. Relyefi mürəkkəbdir. Şm.-q,- 
də Baş Qafqaz silsiləsinin qolları (Ala- 
daş, Kəmçi və s.), q.-də bir çox silsilə,

plato və tirələr (Sündii, Nabur, Mərəzə, 
Atyal, Süngül və s.) var. Mərkəzi hissə- 
də Ceyıankeçməz depressiyası, Yasamal 
dərəsi, Çalayeri və Ceyranbatan çökək- 
likləri yerləşir. Ceyrankeçməz depressi- 
yasından c.-da Ələt tirəsi uzanır. R-nun 
ş. yarısının (Abşeron y-a) səthi geniş 
düzənlikdən, bir-birindən dərə və çökək- 
liklərlə ayıılan tirə, plato və təpəliklər- 
dən ibarətdir. Tirə və platoların dik c. 
yamacları sıx erozion dərə və yarğan şə- 
bəkəsi ilə kəsildiyindən bedlend relyefə 
malikdir. Gilli psevdokarst formaları 
geniş yayılmışdır. Çoxlu palçıq vıılkan- 
ları (xüsusilə Qnbustanda) var. Tabaşir, 
Paleogen, Neogen və Antropogen çö- 
küntüləri yayılmışdır. Faydalı qazıntıla- 
rı neft, qaz, miixtəlif növ tikinti matc-

riallarıdır (əhəngdaşılan, gil, qum və s.). 
Mineral sular (Suraxanı, Şıx və s.) çıxır. 
Yayı quraq keçən yanmsəhra və quru 
çöl iqlimi hakimdir. Orta teıııp-r yan- 
varda - l,5°C-yədək, iyulda 24-27°C- 
dir. İllik yağıntı şm.-q.-də təqr. 500 /;;///, 
c.-ş.-ə getdikcə 150 /;;/»-ədək azalır. Ş. 
yarısında tez-tez güclii şimtıl (xəzri) və 
cənub (gilavar) küləkləri əsir. Şiırıal 
küləyinin sürəti bəzən 35-40 m/san-yə 
çatır. Rayon respublikanın əıı seyrək 
çay şəbəkəsi olan ərazilərindəndir. Bu- 
rada daimi axarlı çay yoxdur. Əsas çay- 
ları Sumqayıt və Ceyrankeçırıəzdir. Bir 
neçə kiçik şor göl var. Ərazisində Cey- 
ranbatan su anbarı və Abşeron kanalı

kimi mühüm hidrotexniki obyektlər yer- 
ləşir. Şabalıdı, açıq şabalıdı. boz-qonur, 
şorakətvarı boz-qonur torpaqlar yayıl- 
mışdır. Sahil boyunda dənizkənarı boz- 
qırlar və qum təpələri var. Dağ kserofit- 
ləri, yarıınsəhra və quru çöl bitkiləri ge- 
niş yer tutur. Tülkü, canavar, boz dov- 
şan, çölsiçanı, kəklik, göyərçin, sahil su- 
larında balıq. suiti və s. var. Burada Qo- 
bustan qorıığu, Abşeron Milli Parkı və 
Gil adası yasaqlığı yaradılmışdır.

Kiçik Qafqaz vilayəti c.-q.-də Ermə- 
nistan Respııblikası, şm.-q.-də Gürcüs- 
tan, şm.-ş.-də Gəncə-Qazax və Qarabağ 
dıizləıi ilə sərhədlənir. Vilayətin c.-ş. 
və ş. sərhədlərini Arazboyu r-nu toşkil 
edir. Burada alçaq dağlıqda dağ-çöl, 
meşə-kol, orta dağlıqda enliyarpaqlı

meşələr, yüksək dağlıqda dağ-çəmən 
landşaftları inkişaf etmişdir. Vilayət 4 
fiziki-coğrafi r-na ayrılır: 1) Gəncə  
r a y onu  Kiçik Qafqazın şm.-ş. yama- 
cını əhatə edir. Şm.-ş.-də Gəncə-Qazax 
düzənliyi, c.-da və c.-q.-də Şahdağ və 
Murovdağ silsilələrinin suayırıcısı ilə 
sərhodlənir. Relyefində dalğalı-təpəli 
orta dağlıq yayla, silsilə və tirələr əsas 
yer tutur. Q.-də Axınca çayının yuxarı- 
larından ş.-də Gəncə çayının dərəsinə- 
dək uzanan Başkənd-Dəstəfur çökəkliyi 
r-nun mərkəzi hissəsində yerloşir. Ərazi- 
nin ən yüksək nöqtəsi Murovdağ silsilə- 
sindəki Gamış zirvəsidir (3724///). Buıa- 
da buzlaq relyef formaları (kar, troq) 
yayılmışdır. Ərazinin geoloji quruluşun- 
da, əsasən, Yura, Tabaşif və Paleogen 
sistemlərinin vulkanogen, çökmə və in- 
truziv süxurları iştirak edir. Faydalı qa- 
zıntıları: dəmir filizi, alunit, qızıl, mis, 
koball, bentonit, seolit, tikinti material- 
ları və s. Qışı quraq keçən mülayim-isti, 
soyuq və dağlıq tundra iqlimi rnövcud- 
dur. Orta aylıq teınp-r -IO°C-dən 0°C- 
yədək, iyulda isə 10-25°C-dir. İllik ya- 
ğıntı 400-900 /«w-dir. Mühüm çayları: 
Ağstafa, Axınca, Zəyəm, Şəmkir, Qoş- 
qar, Gəncə və Kürəkdir. Kəpəz d.-nın 
şm. ətəklərində uçqun mənşəli kiçik göl- 
lər (Göygöl, Maralgöl və s.) vardır. Al- 
çaq dftğUqda tünd şabal\d\, qəhvəyi dağ- 
meşə, orta dağlıqda qonur dağ-meşə, 
dağ-qara, yüksək dağhqda dağ-çəmən 
və çimli dağ-çəmən torpaqları nisbətən 
geniş sahə lutur. Daha yüksək yerlər 
qayalıqdır. Alçaq dağlıqda müxtəlif çöl 
bitkiləri və kolluqlar, bəzi yerlərdə me- 
şələr, orta dağlıqda palıd, vələs, fıstıq 
meşələri, yüksək dağlıqda subalp və alp 
çəməııləri yayılınışdır. Qayakeçisi, ayı, 
vaşaq, cüyür, daşlıq dələsi və s. var. 
Göygöl qoruğu, Qızılca, Şəmkir yasaq- 
lıqları yaradılmışdır; 2) Q a r a b a ğ  
r a y o n u, əsasən, Murovdağ silsiləsiııin 
c. və Qarabağ silsiləsinin ş. yamaclarını 
əhato edir. Silsilələr r-nun şm.-ş. sərhədi 
boyu uzanan Qarabağ və Mil düzlərinə 
tərəf alçalan bir neçə yan qola ayrılmış- 
dır. Ərazinin çaylarla parçalanması nə- 
ticəsində dərin və sıldırım yamaclı dərə- 
lər əmolə gəlmişdir. Çay dərələrinin ge- 
nişləndiyi sahələrdə dağarası çökokliklər 
yaranmışdır. Oıta Yuramn vulkanik, 
Üst Yuıanın əhəngdaşı, Tabaşirin vul- 
kanogen və çökmə süxurları geniş yayıl- 
mışdır. Faydalı qazmtıları: polimetal fi- 
lizlər, mərmər, gips, əhəngdaşı və s. 
Çoxlu mineral bulaq (Turşsu, Şırlan 
və s.) var. İqlimi alçaq və orta dağlıqda.
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əsasən, qışı quraq keçəıı mülayim-isti, 
yüksək dağhqda qışı quraq keçən so- 
yuqdur. Orta aylıq temp-r yanvarda 

13°C-dən 2°C-yədək, iyulda 14 26°C- 
dir. İllik yağıntı 400-700 /77/77-dir. Çayla- 
rı Kiir (Tərtər, Xaçın, Qarqar və s.) və

dir. İllik yağıntı 500- 800 »///;-dir. Tər- 
tər, Hoçazsu, Şəlvə və s. çaylar buradan 
başlanır. Çoxlu kiçik göl (Böyük Alagöl, 
Kiçik Alagöl, Çilligöl, Dikpilləkən, Qa- 
ragöl və s.) var. Torpaqları, əsason, qo- 
nur dağ-meşə, çimli və torfiu dağ-çomən

Murovdag silsilssinın conub əukbri.

az (Köndələnçay, Quruçay və s.) höv- 
ərinə aiddir. Kiçik göllər var. Tərtər 
yında su anbarı yaradılmışdır. Tor- 

...qları, əsasən, şabalıdı, aç\q şabalıdı, 
lağ-tünd şabalıdı, qəhvəyi dağ-meşə, 

qonur dağ-meşə, çimli dağ-çəmən tipli- 
.ir. Ərazidə meşələr (fıstıq, vələs, palıd 

və s.) geniş yer tutur. 2000-2300 /7;-dən 
yüksəkdə subalp və alp çəmənləri 
ayılmışdır. Canavar, tülkii, boz dov- 
m, cüyür, ayı, vaşaq, meşə pişiyi, oxlu 

1 irpi, sincab, daşlıq dələsi, kəklik, 
öyərçin və s. var. Daşaltı yasaqlığı bu 
-ııun ərazisindədir; 3) Q a r a b a ğ  
ı ı l kan i k  y a y l a s ı  r ay o nu  Er- 
■ nistan Respublikası ilə Həkəri çayı- 

:•. sağ sahili arasındakı ərazini tutur. 
hi dalğavarıdır, çay dorələri ilə zəif 

'K'alanmışdır. İri sönmüş vulkan ko- 
iarı (Qızılboğaz - 3581 /?;, üöyük 
jlı 3550 /7;, Ala Göllər - 3175/?; 
s.) və mağaralar var. Üst Pliosen və 

ntropogeniıı bazalt vo andezitlərindəıı 
roşkil olunmuşdur. Dərin dərələrin bozi 

rlərindo Tabaşir, Paleogen və Neogen 
■ısıemlərinin vulkanogen-çökmə süxur- 
ları iizo çıxmışdır. Müxtəlif növ tikinti 
materialı, civə, qızıl və s. yataqları, mi- 
neral bulaqlar (İstisu və s.) var. Qışı qu- 
raq keçəıı soyuq və dağlıq tundra iqlimi 
hakimdir. Orta aylıq temp-r yanvarda 

10°C-don 0°C-yədək, iyulda 10-22°C-

tiplidir. Alp və subalp çəmənləri geniş 
yayılmışdır. Fıstıq, vələs və palıd meşə- 
ləri var. Heyvanları: canavar, tülkü, ayı, 
qayakeçisi, daşlıq dələsi, sincab, süley-

şad silsiləsiııin ş. (Süsən d. - 1304 m) his- 
soləri, Qarabağ silsiləsinin Həkəri çayı- 
na tərəf alçalan yamacları (Topağac d. - 
2010/», Piıdağ- 1316 nı), Ağoyuq mai- 
li düzü (400 600 /;;) daxildir. Səthində 
maili akkumulyativ-denudasion yayla- 
lar geniş yayılrnışdır. Yura, Tabaşir və 
Neogen çöküntiilərindən təşkil olun- 
muşdur. Faydalı qazıntıları: oqiq, tikin- 
ti daşı, əhəng xaınmalı və s. Qışı quraq 
keçən miilaynn iqlim hakimdir. Orta ay- 
lıq temp-r yanvarda -3°C-dən 0°C-yə- 
dək, iyulda 15-20°C-dir. İllik yağıntı 
300-600 /»//;-dir. Çayları (Həkəri, Bər- 
güşad, Oxçu və s.) Araz hövzəsinə aid- 
dir. Oəhvəyi dağ-meşə torpaqları geniş 
yayılmışdır. Bitki örtüyü kolluq və sey- 
rək meşəli çomənliklərdən, enliyarpaqlı 
dağ meşələrindən (palıd, vələs) və dağ 
çöllərindən ibarətdir. Bəsitçayın dərə- 
sində dünyada yeganə təbii çinar meşəsi 
(Bəsitçay qoruğıı) mövcuddur. Heyvan- 
lan: canavar, tülkii, boz dovşan, süley- 
sin, oxlu kirpi, qumsiçanı və s. Quşları: 
kəklik, turac, qırqovul, göyərçin və s. 
Laçın və Qubadlı yasaqlıqları bu r-nun 
ərazisindodir.

Kür dağarası çökəkliyi vilayəti şm,- 
ş.-dən Böyiik Qafqazın c.-ş. hissəsi vi- 
layəti, şm.-q.-dən Güıcüstan, c.-q.-dən 
Kiçik Qafqaz və Lənkəran vilayətləri, 
c.-dan İraıı /slam Rcspublikası, ş.-dən

Şiihdii^ üilsilMii.

sin və s. Quşlardan ular, göyərçin vo 
kokliyə rast golinir. Qaragöl qoruğu ya- 
radılmışdır; 4) Ho k ə r i  r ayonu .  
əsasən Həkəri çayı hövzəsiııi əhatə edir. 
Ərazisinə Qarabağ vulkanik yaylasmın 
c.-ş. (Qurbanlopo d. - 1075 /;;), Bərgü-

Xəzər dənizi ilə əhatələnir. Yarıınsəhra 
laııdşaftı geııiş yayılmışdır. Ovalığın ba- 
taqlıqlaşmış sahobrində çəmən, qisrnən 
çomon-bataqhq landşaftları inkişaf elmiş- 
dir. Kiir və Araz çayları boyunca seyrək 
tuqay meşolorinə rast gəlinir. Əraziııin
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hünd. q.-don ş.-o doğru azalır. 5 tiziki- 
coğrafi rayona ayrılır: 1) Cey ran-  
çö 1 - A c ı  ııo h ıı r r ayonu,  osasoıı, 
Qarayazı diizü, Ceyrançöl və Acınohur

şamı qoruğu) var. Kür çayı sahilində tu- 
qay meşolori (ağyarpaq qovaq. söyüd, 
qarağac vo s.) nıövcuddur. Heyvanları: 
canavar, tiilkü, boz dovşan, siileysin,

\ j  • V r K / '  • •

r. (.-• rtak.V V. i  " \
Şirvaıı düzü.

ön dağlığı ora/.ilərini ohato edir. Şm.-da 
Qanıx-Əyriçay çökokliyino. c.-ş.-do Şir- 
van düzünə qovuşur. Cənub sorhodi 
boyu axan Kür çayı onu Gəncə-Qazax 
düzənliyindən ayırır. Hüıul 1100 ///-o 
qədərdir. Bir ııcçə silsilə və tırədən (Ço- 
bandağ, Palantökən, Bozdağ, Daşüz, 
Qocaşen və s.), düzoıılik və dərələrdən 
(Eldar, Savıca, Acınohur, Turut, Ərəş, 
Qarayazı vo s.) ibarotdir. Əsasən, Neo- 
gen vo Antropogen çöküntülərindən təş- 
kil olunmuşdur. Faydalı qazıntıları: 
ııeft, qaz, tikinti materialları. Qısı quraq 
keçəıı miilayim-isti yarımsəhra və quru 
çöl iqlimi var. Oıta temp-r yanvaıda 
0-3°C-yədok, iyulda 25-27°C və dalıa 
çoxdur. İllik yağıntı 200 400 mnı-dir. 
Ərazisindən Qabırrı, Qanıx, Əlican, 
Tiiryan, Göyçay və s. çaylar axır. Göl- 
lori: Candar, Acınohur və s. Respub- 
likanın ən böyiik su anbarı (Mingoçevir) 
buradadır. Torpaqları, osasən, dağ- 
meşo, şabalıdı, şoıakotvarı boz-qonur, 
boz-çəmon, çomon-boz, dağ-qara, dağ- 
tiind şabalıdıdır. Quru çöl vo yarınısoh- 
ra bitkiləri, kserofit kolluqlar yayılmış- 
dır. Acınohur ön dağhğında ardıc (ar- 
çan) və saqqız ağaclarından ibarət sey- 
rok arid nıcşolori (Tiiryançay qoruğu), 
Ceyrançöldə Eldar şamı meşosi (Eldar

ceyran, çöldonuzu. Quşları: koklik, 
qırqovul, turac, bozgək. dovdaq, göyər- 
çin vo s. Qarayazı qoruğu yaradılmışdır;
2) Qaza  x -Qa r a bağ rayonu ,

doroləri, qobu vo yarğanlarla parçalan- 
mışdır. Kiir çayına torof meyillidir. Go- 
tirmo konusları geniş yayılmışdır. Əsa- 
sən, Antropogen çöküntüləıindon təşkil 
olunmuşdur. Faydalı qazıntılardan 
tikinti materialları, neft və s. var. İqlimi 
mülayim-isti yarımsəhra vo quru-çöl tip- 
lidir. Orta aylıq lemp-r yanvarda -3°C- 
dən 3°C-yədək, iyulda 20-27HC-dir. İllik 
yağınıı 200 -400 //;»;-dir. Ərazisindon 
İncəsu, Ağstafa, Həsənsu, Axınca, Zə- 
yom, Şəmkir, Qoşqar, Gəncə. İııcəçay, 
Tərtər, Xaçın, Qarqar və b. çaylar axır. 
Şomkir və Kür çaylarınm qovuşdıığu 
yerdə Şomkir, bir qədər aşağıda isə Ye- 
nikənd su anbarları yaradılmışdır. Şa- 
balıdı və açıq-şabalıdı torpaqlar geniş 
yayılmışdır. Allüvial-çəmən, boz-çəmən, 
çəmən, çəmən-boz torpaqlaıa rast gəli- 
nir. Yovşanlı və yovşanlı-şoranotulu ya- 
rımsohra bitkiləri üstiiıılük toşkil edir. 
Kür çayı sahilində seyrək tuqay meşəlo- 
ri nıövcuddur. Canavar, tülkü, boz dov- 
şan, maral, bataqlıq qunduzu, çöldonu- 
zu, qumsiçanı, göyorçin, koklik, turac, 
bozgok, dovdaq və s. var. Şəmkir, Kor- 
çay və Bordo yasaqlıqları yaradılıınşdır;
3) K i i d r ü- Ş i r v a n  r ay o nu  Şir- 
van düzünüıı hünd. 0-dan 200 ///-ədok 
olan orazisir.’ ohatə edir. Şm.-dan Acı- 
nohur ön dağlığı, Oaraməryom tirosi, 
şm.-ş.-don Ləngəbiz silsiləsi və s. ilə 
hüdudlanır. Sothi Kiir çayına doğru 
meyillidir. Gətiımə konuslarına rast gə-

Arazboyıı diiğətəyi düzoıılikbr.

osason, Gonco-Qazax düzonliyini. Qaıa- 
bağ və Mil diizlorinin dağətəyi Iıissələri- 
ni əhato edir. Hünd. 550 m-ə qədəıdir. 
Səthi zəif dalğavarı vo terraslıdır; çay

linir. Antropogen çöküntülərindən təş- 
kil olunmuşdur. Faydalı qazıntılardan 
müxtəlif növ tikinti materialları var. 
Yayı quraq keçon mülayim-isti yarım-
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sohra və quru çöl iqlimi hakimdir. Orta 
aylıq temp-r yanvarda 0-3°C, iyulda 
25-27°C-dir. İllik yağıntı toqr. 300-400 
/wr/-dir. Ərazisindən Əlican, Tiiryan,

5) M o r k o z i A r a n (Kür-Aıaz ova- 
lığı) r a y o n u Kür vo Araz çaylarının 
aşağı axınları boyundakı orazini tutur. 
Təıkibino Şirvan düzünün -27 /;;-dən

Ijnkaıan ovalıjı

Göyçay, Giıdiman, Ağsu çayları axır. 
Yuxarı Şirvan kanalı çokilmişdir. Tor- 
aqları, əsasən, şabalıdı. açıq şabalıdı, 

i)o/-çəmon və çəmən-boz tiplidir. Bitki 
ırtüyündə yovşanlı və yovşanlı-şoran- 
otulu yarımsəhra bitkiləri üstündür. 
Canavar, tülkü, çöldonuzu, boz dovşan, 
bozgok, dovdaq, kəklik, ilan vo s. var. 
şirvan M illi Parkı yaradılmışdır;
4) A r a z b o y u  rayonu,  əsasən, Ki- 
çik Qafqazın alçaq dağlıq hissəsi ilo 
Araz çayı arasındakı ərazini əhatə edir. 
Şm.-ş.-də Mil düzünə qovuşur. Relyefı 
dalğavarı, topoli-ıirəlidir. Araz çayına 
meyillidir, hünd. 200-500 »/-dir. Sothi 
ay dərələri və yarğanlarla parça- 

ianmışdır. Neogen və Antropogen 
öküntülorindon toşkil olunmuşdur. 

Müxtalif növ tikinti materialı (çınqıl. 
".ını tikinti daşı və s.) yataqları var. İq- 
ni mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl 

iplidir. Orta temp-r yaııvarda 0-3°C,
v ılda 25-27°C-dir. İllik yağıntı 200-
00 /?///7-dir. Ərazisindon Oxçu, Həkori, 
ırgiişad, İncəçay, Qozluçay. Ouruçay, 

s.öııdolon və s. çaylar axır. Dağ-tünd 
-abalıdı, şabalıdı, açıq şabalıdı və boz- 
lonur torpaqlar yayılmışdır. Bitki ör- 

tüyündə dağ-kserofıt, yovşanlı vo yov- 
şanlı-şoraııotulu yarımsəhra bitkilori 
üstiindür. Canavar, tülkü, çöldonuzu, 
oxlu kirpi, boz dovşan, süleysin, daşlıq 
dələsi, qumsiçanı, çölsiçanı, koklik, 
tuıac, qırqovul, göyərçin və s. var. Araz- 
boyu yasaqlığı bıı r-ııun ərazisindədir;

0 /»-ədok olan hissəsi, Qarabağ vo Mil 
düzbrinin toqr. 100/»-don aşağı hissolə- 
ri, Conub-Şərqi Şirvan, Muğan vo Sal- 
yan düzlori daxildir. Ş.-dən Xəzər dənizi 
ilə hüdudlamr. Səthi hamardır. Relyefi, 
əsasən, Kür və Araz çavlarının qədim 
yataqları, Qarasu dərəsi, alçaq tirolər vo 
s. mikroformalardan ibarotdir. Cənub- 
Şərqi Şirvan düzündə palçıq vulkanları-

qazıntıları: ııeft, tikinti materialları (gil. 
çınqıl, qum və s.). İqlinıi çox yerdə yayı 
quıaq keçən mülayim-isti yarınısəhra və 
qııru çöl iıplidir. Orta aylıq temp-r yaıı- 
varda 0-3°C, iyulda 25-27°C-dir. İllik 
yağıntı 200-400 /;////-dir. Çayları, əsa- 
son, Kiir hövzəsinə (Türyan, Göyçay, 
Girdinıan, Ağsu, İncəçay, Tərtər, Xa- 
çın, Qarqar və s.) aiddir. Suvarmada ge- 
niş istifadə olunduğundan, bəzi çayhırın 
suyu yayda mənsəbo çaımır. Sıx suvar- 
ma kanalları (Yuxarı Şirvan, Yuxarı 
Qarabağ, Baş Muğan) şəbəkosi yaradıl- 
mışdır. Kollektorlar (Baş Şirvan, Mil- 
Qarabağ, Muğan-Salyan, Əzizbəyov 
ad. və s.) çəkilmişdir. Gölləri: Hacıqa- 
bul, Sarısu, Ağgöl və s. Əsasən, boz- 
çərnon, çomən-boz və allüvial-çəmən, 
bataqlıq-çəmən, şoran vo s. torpaqlar 
yayılmışdır. Bitki örliiyündo yarımsohra 
və quru çöl bilkilori üstünlük təşkil edir. 
Kür və Araz çaylarınm sahillərində tu- 
qay meşələrino (ağyarpaq qovaq, söyiid, 
qarağac və s.), Qarabağ düzündə aran 
meşolərinə (uzunsaplaq palıd, qarağac 
və s.) rast golinir. Heyvanları: tülkü, 
canavar, çöldonuzıı, ceyran, safsar, 
porsuq, qumsiçanı; quşları: qırqovul, 
turac, bəzgək, dovdaq, qaz, ördək, 
qutan, vağ və s. Çaylar. göllor vo sahil 
sularında nərə, qızılbalıq, sıyənək, kilkə, 
kefal, sıf, kütüm, xəşorn və s. var. Ərazi- 
sində milli parklar (Ağgöl, Şirvan), 
qoruqlar (Türyaııçay, Qızılağac) və ya-

Talıij dağları.

na rast gəlinir. Ş.-də doniz çökünttiləri, 
Kür və Araz çayları boyunca allüvial, 
bir qədor yiiksok sahəlordə allüvial-pro- 
lüvial çöküntiilor yayılmışdır. Faydalı

saqhqlar (Bondovan, Kiçik Qızılağac) 
yaradılmışdır.

Lənkəran vilayəti respublikanm c.- 
ş.-ində yerləşərok, Lonkəran ovalığı və
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N Neogen çöküntüləri
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M EZO ZO Y ER A S I 
K Tabaşirçökünlüləri
J  Yura çöküntüləri
T Trias çöküntüləri
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ffiSB  Daş kömür çöküntüləri
P  1 Devon çöküntüleri
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| Intruziv süxurlar
^ yV  Effuziv süxurlar

Palçıq vufkanları 
Patçıq vufkanların brekçiyaları

— 41

qumdaşıların və mergellərin (150- 
300 /??), Eosen boz və açıq-yaşıl gilbrin, 
qumdaşılann vcı mergelbrin növbəbşmə- 
sindən (70-200 ///) təşkil olunmuşdıır. 
Oliqosen, Neogen və Antropogen 
çökünliiləri Kür və Aıaz depressiyala- 
rında, Qusar maili düzənliyində, Acıno- 
hıırda, Qobustanda, Abşeron y-a-nda, 
Talışda, Kiçik və Böyük Qafqazın bir sı- 
ra çökəkliklərində geniş yayılmışdır. 
Oliqosen-Miosen çöküntübrinin qalın- 
lığı bozən 3000 /?/-ə, Neogen, adətən, 
2000 //7-ə, Qobustanda 5500 nt-s çatır. 
Antropogen çöküntüləri dəniz, konti- 
nental və vulkanogen fasiyalıdır, Aşağı 
Kiir depressiyası ərazisində ən böyük 
qalınlığa (1500 ///-dən çox) çatır.

Ə ı l . : l ’co .noı nn A jc p 6 aHa>Kai[a. B  8 -mii r. T .  1. 

C rp a T H i pa(|)HH. f>., 1996-1997; h. I 2.

Mdcid Buğnıımov

Tektonik quruluş. Azərbayean Res- 
pııblikası ərazisinin tektonik qurulıışu 
xeyli mtirəkkəbdir. Başlıca tektonik ele- 
mentlər Böyiik Qafqaz, Kiçik Qafqaz, 
Talış tektonik zonaları, onlann arasın- 
dakı Kiir depressiyası, şm.-ş.-də Ön 
Qafqaz çökəkliyi, ş.-də Cənubi və Oı ta 
Xozər çökəklikbri meqastrukturlarıdır. 
Bunların hər biri öz növbəsində regional 
tektonik zonalara və bloklara bölünür. 
Meqastrukturlar, bir qayda olaraq, də- 
rinlik çatlaı ı boyunca təmas edirlər. Be- 
b ki, Böyük Qafqaz şm.-ş.-do Qusar- 
Dəvəçi kənar çökəkliyi ib Siyəzən, c.-da 
Kür çökəkliyi ilə Qanıx-Əyriçay-Ələt 
tektonik çatları, Kiçik Qafqaz isə həmiıı 
çökəkliklə Ön Kiçik Qafqaz tektonik 
çatı ib sərhədbnir. Geofiziki məlumat- 
lara görə, tektonik çatların bəzisi dərin- 
lik çatları olub, Yer qabığının dabanına, 
yəni Mohoroviçiç sərhədinə qədər da- 
vam edir. Çatların çoxu ümumqafqaz 
(şm.-q. c.-ş.), bir lıissəsi köndələn
(şm.-ş. -c.-q.), bəziləri isə meridional is-

tiqamətdə uzanır. Bunun nətieəsində 
Yer qabığı miixtalif ölçiilü tektonik 
bloklara bölünmüşdiir.

Ön Qafqaz çökəkliyi meqastrukturu 
Azərbaycan daxilində Qusar-Dəvəçi 
çökəkliyi ilo təmsil olunmuşdur. Qusar 
dərinlik qalxınası ilə mürəkkəbləşmiş 
həınin strııktur burada Neogen-Dör- 
düncü Dövr kontinental çöküntülorin- 
dən təşkil olunmuşdur.

Böyiik Qafqaz meqastrukturuna 
Təngi-Beşbarmaq, Sudur, Şahdağ-Xızı, 
Tufan, Zaqatala-Qovdağ və Vəndam 
tektonik zonaları daxildir. Bu zonalar, 
əsasən, Mezozoy yaşlı və müxtəlif tər- 
kibli çökmə süxurlardan təşkil olunmıış- 
dur və maqmauk siixurlar Vəndam tek- 
toııik zonasında intişar tapmışdır.

Kür depressiyası, əsasən, Orta Kiir, 
Aşağı Kür və Qanıx-Əyriçay çökəkliklə- 
ri, Acınohurqırışıqlığı qurşağından və ya 
tektonik zonalarından ibarotdir. Meqa- 
struktur Pliosen-Dördüncü Dövr terri- 
gen-molass çöküntiibri ilə doldurulmuş-
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ıur. Bu çöküntiilərdən altda Mezozoyun 
çökmə, vulkanogen-çökmə və vulka- 
ııogen süxurlarından təşkil olunmuş bir 

a gömülmüş tektonik strukturlar möv- 
uddur.

Kiçik Qafqaz meqasırukturu daha 
ürəkkəb quruluşa malikdir. Burada 
'inkir, Murovdağ, Ağdam,’Qaıabağ, 
)ərəkond, Laçın, Köhnətağlar, Qafan. 
ıngəzur. Şərur antikliııal quruluşlu 
rukturlar və Qazax, Daşkəsən, Ağca- 
ctnd, Ağdərə, Toıağay, Xocavənd, Sa- 
baba, Naxçıvan, Ordubad sinklinal 

ıııruluşlu strukturlar inkişaf etnıişdir. 
i əmin strukturlar şm.-ş. dən c.-q.-ə 
•ioğru uzanan Lök-Qarabağ, Göyçə-Hə- 
kəri, Misxana-Qafan və Orta Araz 
struktur-formasiya zonalarını təşkil 
edirlər. Meqastıukturun əsas tektonik- 
maqmatik xiisusiyyətlərindən biri də 
okean tipli Yer qabığımn (ofıolit kom- 
pleksi siixurları) mövcudluğudur.

Talış aşağı dərəcəli meqastrukturu, 
əsasən, Paleogen və Neogenin vulkano-

gen və vulkanogen-çökmə siixurların- 
dan təşkil olunmuş Colilabad və Yar- 
dıınlı-Lerik sinklinal, Burovar və Astara 
antiklinal quruluşlu tektonik bloklar- 
dan ibarətdir.

Dəlidağ
Kiçik Qafqazda maqmatik mənşəli 
dağ. Mıxtökən silsiləsinin ən yüksək 
zirvəsi (3616 m). Alp və subalp 
çəmənlikləri var. Yamaclarında 
qədim buzlaq izləri qalmışdır. 
Kəlbəcər və Laçın r-nları sərhə- 
dindədir.

Azərbaycan ərazisinin tektonik 
strukturu Alp geotektonik mərhəbsindo 
baş verıniş geoloji proseslərlə əlaqədar- 
dır. Bu prosesbr iiçün litosferdə və man- 
tiyada gcodinamik şəıaitin (rejimin), 
eləcə də Yer qabığında gərginliyin zaman 
və məkanca dəyişilməsi səciyyəvidir.

"Litosfer plitələri tektonikası" fər-

ziyyəsi baxımından aparılmış tədqiqat- 
lar göstər'r ki, Azərbaycan ərazisinin 
tektonik quruluşu və başqa geoloji 
xüsusiyyətləri Ərəbistan və Skif litosfer 
plitələrinin bir-birinə doğru hərəkətləri 
və onların toqquşınası ib əkıqədar ola- 
raq yaranmışdır.

Azərbaycan ərazisinin ınüasir tekto- 
nik planı neotektonik mərhələdə forma- 
laşmışdır. Geoloji zaman baxımından 
həmin mərhələ Son Miosen-Dördiincü 
Dövrii əhatə edir. Məhz bu mərhələdə 
ərazinin əsas tektonik strııkturları və 
geomorfoloji vahidbri ıniiasir qurulu- 
şıınu almışdır.

Ə t l . :  LLl h x a j ı  ı ı  6  c ii jı ıı Ə . l l i .  I Io k o to -
p b ic  ı ıp o ö jıe M iib ie  B o n p o c u  r e o j ıo r ı iM c c K o r o  
c rp o c ıı ıiH  ıı r e K T o ıiH K iı A 'ic p ö a ii.T A 'a ııa . B .,  1 9 % ;  
r c o j ıo n ıa  A ıe p 6 aü ;ıvKaH a (b  8 -mh t . ) .  T. 4. T ck -  
T o ııı iK a .  B ..  2005.

Kırluul Ohııı.Mİh.jyli
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V laqm atik  sü x ıırla r. Azərbaycan 
Respublikası ərazisinin geoloji inkişaf 
tarixinin və tektonik quruluşunun mü- 
rəkkabliyi və rəııgarəngliyi burada maq- 
matizmin müxtəlifliyini şərtləndirən 
başlıca amillərdir. Azərbaycanda Paleo- 
zoydan Kaynozoya qədər, Dördüncü 
Dövr do daxil olmaqla, müxtəlif səciy- 
yəli maqmatik proseslər baş vermişdir.

Pa 1 eo zo y  m a q m a t i z m i n i n  
izlərinə Azərbaycanda yalmz Naxçıvan 
MR əıazisində rast gəlinir. Burada 
qabbro-dolerit tərkibli maqmanın sillə- 
ri Devon-Karbon yaşlı süxıırlarda ge- 
niş yayılmışdır.

M e z o z o y m a q m a t i z m i Azər-

baycan orazisində Yura və Tabaşir 
dövrlər'iıdə baş vermjşdir. Böyük Qaf- 
qazda homin eranın maqmatizmi onun 
yalnız c. yamacında, əsasən, Tufan və 
qismon Vondam antiklinor zonalarında 
tozahür etmişdir. Maqmatik fəaliyyət 
nəticəsində burada toleu və əhəng-qələ-
vi tərkibli vıılkanik və intruziv kiitlələr 
omələ gəlmişdir.

Mezozoy maqmatizmi Kiçik Qaf- 
qazda miirəkkəbliyi və intensivliyi ilə 
lərqlənir. Y ura dövrünün əvvollorində 
Naxçıvan M R ərazisindo Ordııbad sin- 
klinoriumuııda vulkan püskürmələri 
baş vermiş və bazalt tərkibli lava örtük 
və axınları əməlo gəlmişdir. Böyük Qal'- 
qazda Alt Yura vulkanizminin bazalt 
örtüklori yüksək dağlıq hissodo müoy- 
yən edilınişdir. Yuramn ortalarında

Kiçik Qafqazın Lök-Qarabağ və Kiır 
çökokliyinin Kürdəmir-Saatlı zonala- 
rında baş vermiş intensiv maqmatizm 
noticəsində bazalt-riolit, bazalt-ande- 
zit-dasit-riolit tərkibli vulkanogen, pla- 
gioqranit tərkibli intruziv siixurlar 
əmələ gəlmişdir. Kiçik Qafqazda (Şəm- 
kir, Qarabağ, Qafan antiklinoriumları) 
və Kür çökəkliyindo (Kürdəmir-Saatlı 
zonası) Üst Yura maqmatizmi intensiv- 
liyi ııo sociyyələnir. Burada maqmatiz- 
min fəaliyyoti nəticəsində, əsason, ba- 
zalt, andezit, dasit, riolit tərkibli vulka- 
nitlər və qabbro-tonalit, qabbro-qranit 
tərkibli kütləlor əmolo golmişdir.

Üst Tabaşirdo maqmatizm güclü vul-

kan piiskürınələri ilə müşayiət olun- 
muşdur. O, Kiçik Qafqazın Lök-Qara- 
bağ və Göyçə-Həkori zonalaıında, Kiir 
çökəkliyindo və Böyük Qafqazın Vən- 
dam zonasında fəaliyyət göstərmişdir. 
Kiçik Qafqazda vulkanizm bazalt- 
andezit-dasit-riolit tərkibli, Böyük Qaf- 
qazın Vəndam zonasında vo Kür çö- 
kəkliyində bazalt-andezit, traxibazalt 
tərkibli olmuşdur.

Mezozoy maqmatizminin əsas xü- 
susiyyəti Kiçik Qafqazda ultraosasi, 
əsasi tərkibli intruzivlərdən və vulka- 
nogen-çökmə süxuıiardan ibarot və 
okean tipli Yer qabığı iiçiin səciyyəvi 
olan ofiolit assosiasiyasının əməlo 
gəlməsidir. İntruzivlər, osason, ultıa- 
bazitlordon (dunit, peıidotit, qabbro 
və s.), vulkanitlor toleit-bazaltlardan.

çökmə süxuıiar iso radiolyarilərdon 
ibarətdir.

K a y n o z o y m a q m a t i z m i 
Kiçik Qafqazda vo Talışda bazalt-ande- 
zit-dasit və subqəlovi tərkibli vulkanit- 
lor, qranit tiplı uırş və subqələvi torkibli 
intruzivlərlə səciyyəlonir. Kiçik Qafqa- 
zın c. hissəsində Ordubad batoliti, mər- 
kəzi hissəsində iso Dəlidağ intruzivi və 
bir sıra başqa intruziv kütləlor Kayno- 
zoy maqmatizminin məhsuludur. Btı 
dövrdə Böyük Qafqazın c. yamacında 
da zoif maqmatizm prosesləri baş ver- 
mişdir. Burada Buynuz intruziviııin hə- 
ınin vaxtda əmələ gəldiyi güman edilir. 
Kaynozoy maqmatizminin olaıııotdar 
cəhətlərindən biıi də Dördüncü Dövıdə 
Kiçik Qafqazın mərkozi hissssində vul- 
kanizmin aktivləşməsi vo bazalı lavala- 
rının geniş yayılmasıdır.

O c l. :  O c ı ı o n ı ı ı . ı c  ' i e p T H  M a r M U T W M a  n  M e r a -  
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Seysmiklik. Azərbaycan Respubli- 
kasının ərazisi seysmiklik cəhətdən 
A!p qırışıqlıq qtırşağının on aktiv re- 
gioıılarından biridir. Tarixi məlumat- 
lara görə, burada dofələrlo güclü vo 
dağıdıcı zəlzoləlor olmuşdur. 427 ildə 
baş vermiş zəlzələ bütün orazini alt-üst 
etmiş, şəhərloıi və kəndlori viran qoy- 
ınuşdur. 1139 ildə 9 ballıq zəlzələ qə- 
diın Gəncə şəhorini tamam dağıtmış, 
çoxlu sayda insan tələfatına səbəb ol- 
muşdur. Nadir tobiət incisi Göygölün 
yaranması da ınəhz bu zolzolo ib ola- 
qəlondirilir.

Şamaxı zonası seysmik cəhətdon xeyli 
aktivdir. Belo ki, 1667, 1828, 1872, 1902 
illərin 8-9 bal güciindo zəlzələləıi Şa- 
maxı şəhərinin dağılması və çoxlu insan 
təlofatı ilə nəticələnmişdir. Güclü zəlzə- 
ləlor müasir dövrdə də baş verir, zəil'zəl- 
zəlolorin sayı isə olduqca çoxdıır.

Zəlzələlər haqqında məluınatlar 
seysmik st.-larda loplanır. Azərbaycan- 
da ilk seysmik st. 1902 ildə baş vermiş 
məlum Şamaxı zolzələsindən sonra 
Şamaxı ş.-ndə yaradılmışdır. Seysınik- 
liyin cihazlar vasitəsilə todqiqi iso mütə- 
madi olaraq 20 əsrin 50-ci illərindən 
aparılır. İlk vaxtlar bu cür tədqiqatlarda 
fotoqrafık sıstemlərdon istifadə olun- 
maqla aııaloq cihazlar işlənilirdi. Hazır- 
da Azərbaycanda zəlzələlərin qeydiyyatı 
respublikamn orazisini bütünliiklə əhatə
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edən Respublika Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzinin 14 analoqltı cihazları ilo ya- 
naşı peyk rabitəli 14 telemetı ik rəqəmli 
Kinemetriks və s. monitorinq sistemləri 
ilə aparılır. Kinemetriks monitorinq 
sistemino, həmçinin episentral zonalar- 
da tədqiqatlar aparmaq iiçün 3 mobil 
stansiya da daxildir.

2000 ildə Bakıda baş verıniş 6,6 bal 
gücündə zəlzələdən sonra 2003 ildə aktiv 
tektonik proseslərin öyronilməsi məqsə- 
dilə AM EA  Geologiya İnstitutunda 
Seysmik Monitorinq və Geodinamik 
Todqiqatlar Mərkozi yaradılmışdır. 
Mərkəz 8 mobil rəqəmli st.-dan ibarət 
olan İSS sistemin yeni modifıkasiyası ilə 
təchiz olunmuşdur.

Azərbaycan ərazisində Quba-Xaç- 
maz, Şamaxı-İsmayıllı, Qəbələ, Şəki-Za- 
qatala, Talış, Naxçıvan kimi seysmik cə- 
lıətdən aktiv zonalar ayrıhr və vaxtaşırı 
baş verən güclü zəlzələlər həmin zonala-

Çigil a d a sı
Xəzər dənizində, Bakı arxipelaqında 
ada. Palçıq vulkanı mənşəlidir. Sa- 
hilləri hündür, demək olar ki, uçu- 
rum şəklindədir və yalnız c.-ş. 
tərəfdən ensiz sahil zolağı ilə əhatə 
olunmuşdur. Adanın uz. 585 m, eni 
425 m-dir. Sonuncu püskürmə tarixi 
haqqında məlumat yoxdur. Güman 
edilir ki, bu püskürmə 1932 ildə 
olmuşdur.

rın müasir tektonik və gcodinamik mo- 
billiyi ilə əlaqodar öyrənilir.

Seysmoloji todqiqatlarda mühüm 
ınəsələlərdən biri seysmik rayonlaşdır- 
ına xəritəlorinin tərtib edilməsidir. Belə 
vəritələrin əsasını seysmik st.-larda 
qeydə alınmış zəlzələlərin kəmiyyət 
löstəriciləri və tektonik strukturların 
əalhğmın birgo təhlili təşkil edir. Azər- 
baycan üçün seysmik rayonlaşdırma 
xəritələı i 1963, 1967, 1979 və 1989 illər- 
lə tərtib edilmişdir. Respublika ərazisi 
ı'on seysmik intensivliyi 8 bal, onun 
Böyük və Kiçik Qafqaz hissəsi, əsasən,
9 bal gücündo baş verə biləcək zəlzələ 
zonası kimi ayrılmışdır.

O c l.:  reo.’iornfl A 3 c p 6 a ü ,u > K a n a  (b .  8 -m h  t . ) .  

T .  5 .  ı l H n ı iK a  3 e M j ıu ,  R „  2 0 0 2 ;  T a c a n o B  A . T .  

O m y T i iM b ie  i e M J i c T p n c e ı ı ı ı a  A j c p ö a w w a ı ı a .  l i . ,  
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Palçıq vulkaııları. Azoıbaycan Res- 
publikası palçıq vulkanlarımn dünyada 
ən geniş yayıldığı region olmaqla onla- 
rın sayına, ölçülərinə, morfoloji xüsu- 
siyyətlərinə, fəallığına, püskürmə mate- 
riallarının müxtolifliyinə və başqa əla- 
motlorinə göro də diinyada birincidir. 
Respublikanın ş.-ində - quruda və Xə- 
zərdə palçıq vulkanlarımn bülün növlo- 
rini (fəaliyyətdə olan, sönmüş, gömiil- 
müş, neft çıxaran, ada vo sualtı vulkan- 
laı) əhatə edəıı 300-don çox vıılkan 
mövcuddur.

Palçıq vulkanları başlıca ohıraq 
Abşeron y-a-ııda, Şamaxı-Qobustan 
rayonunda, Cənub-Şərqi Şirvaııda,

Abşeron və Bakı arxipelaqlarında ya- 
yılmışdır. Təkcə Qobustanda 100-ə qə- 
dər palçıq vulkanı vardır. Quruda 190 
palçıq vulkam vo vulkan tozahürləri 
məlumdur. Onların on böyüklori Ot- 
man Bozdağı, Güzdək Bozdağı, Tora- 
ğay, Böyük Kənizədağ, Qalmas və s. 
vulkanlardır. Morfoloji cohətdən kosik 
konus, günbəz, yayla, dağdöşü palçıq 
vulkanı formaları mövcuddur. Onların 
boziloıinin nisbi hünd. 400 »;-ə çatır, 
kıaterinin vo əsasımn diametn müvafiq 
olaraq 500 m, 3000 nı və daha artıq 
olur. 40-a yaxın palçıq vulkanı Yer sot- 
hino qaz, su, palçıqla bərabor ııeft çıxa- 
rır (Modrəsə, Qııiıq, Paşalı Axtarması, 
Şorbulaq, Ayrantökon vəs.).

Cənubi Xəzərdo 200-dən çox sualtı 
palçıq vulkanı aşkar edilmişdir. Bakı ar-

xipelaqında səkkiz ada (Xərə-Zirə, Zən- 
bil, Qarasıı, Gil. Səngi-Muğan və s.) pal- 
çıq vulkanı mənşəlidir. Gömülmüş vul- 
kanlar quyularla aşkar olunmuşdur. Pal- 
çıq vulkanlarının fəaliyyoti 30-35 mln. il 
əvvəl (Alt Miosen dövründən) başlanmış- 
dır və indi də davam edir. Hər il Azər- 
baycanda vulkan püskürmələri baş verir. 
Son 200 il (1810-2002) ərzində 80 vulkan- 
da 295 püskünnə qeydə alınınışdır.

Palçıq vulkanları, osason, neft-qaz 
yataqlarının axtarışı məqsədilə öyrəni- 
lir. Belə ki, vulkanların Yer səthinə çı- 
xardığı qazların və StÜarın kimyəvi tər- 
kibi neft-qaz yataqlarının qazları və su- 
ları ilə eynidir. Vulkanlar təbii dərin

*

koşt’ıyyat quyusu rolunu oynayır və on- 
lardan əldə olunan məlumatlar neft-qaz 
yataqlarının axtarışında və eləcə də Yer 
qabığının dərinlik quruluşunun öyrə- 
nilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Bununla yanaşı vulkan gili inşaatda 
geniş istifado olunur. Vulkan suları 
bor, brom və yodla, brekçiyası isə bir 
sıra mikroelementlərlə (bor, manqan, 
litium və s.) zəngindir və onların böyiik 
miialicəvi əhəmiyyəti vardır. Palçıq vul- 
kanlarının fəaliyyəti ilə seysmotektonik 
horəkotlor vo zolzəlolor arasında sıx əla- 
qənin mövcudluğu aşkar edilmişdir.
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A d il Ə liycv

Fııydalı qa/ıııtılar. Azərbaycan Res- 
publikası ərazisində Yer qabığının geo- 
loji-tektonik quruluşıınun və geodina- 
nıik ləkamülünüıı son dərəcə ırıürəkkəb- 
liyi və müxtəliiliyi burada, demək olar 
ki, məlum biitün növ faydalı qazıntıların 
əmələ gəlməsiııə səbəb olmuşdur. Odur 
ki, respublikada istər endogen, istərsə 
də ekzogen mənşəli faydalı qazıntıların 
çox geniş spektri məlumdur. Onları şor-

ti olaraq metal (filiz), qeyri-metal və ya- 
nar faydalı qazıntılara bölürlər.

M e t a 1 f a y d a 11 q a z ı n 11 1 a r . 
Azərbaycan bir sıra qara, əlvan, nəcib 
metallar, eləcə də nadir elementləıiə 
təmsil olunmuş fıliz faydalı qazıntılaıia 
zəngindir. Burada dəmir, alüminium, 
civə, qızıl, mis, qurğuşun, sink, kobalt, 
molibden və s. meıal yataqları mə- 
Iumdur.

Azərbaycan Respublikasında skarn 
mənşəli dəmir filizləri (əsas mineralları - 
maqnetit, hematit və s.) sənaye əhəıniy- 
yətli yataqlar əınələ gətirir. Oıılardan ən 
mülıümü bütün Qafqazda ən böyük he- 
sab olunan Daşkəsən yatağıdır. O, Üst 
Yura yaşlı vulkanogen, piroklastik, çök- 
mə-vulkanogen, əhəngdaşı süxuıiarı və 
onları yaran qranitoid intruzivi ilə əlaqə- 
dardır. Rustavi (Gürcüstan) metallur- 
giya /ı-du həıniıı yataq əsasında işləmiş- 
dir. Hematit tərkibli dəmir filizi tozahiirü

Alabaşlı qəs. (Samux r-nıı) yaxınlığında 
məlumdur.

Kobalt filizinin (kobaltin, qlauko- 
dot) sənaye əhəmiyyətli yataqları Daşkə- 
sən r-nunda aşkar edilmişdir. Yataq əsa- 
si tərkibli daykalarla əlaqədardır, bun- 
dan əhıvə kobalt filizi skarn-maqnetit 
dəmir filizi ilə paragenezis təşkil edir. 
Kobalt təzahürləri Naxçıvan MR-də də 
məlumdur.

Xrom fılizləri (xromşpinelidlər və s.) 
Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində. Kəl- 
bəcər (Göydərə və s.) və Laçııı (İpək 
və s.) r-nlarında aşkar edilmişdir. Gene- 
tik olaraq ııltraəsasi süxuıiarla (dunit və 
peridotit) əlaqədardır.

Manqan filizi (pirolüzit, psilomelan, 
manqanit və s.) təzahürləri Kiçik Qafqa- 
zın şm.-ş. yamacında (Mollacəlilli, Daş 
Salahlı və s.) və Naxçıvan MR-də (Ricə- 
nək, Ələhi) məlumdur. Filiz vulkano- 
gen-çökmə mənşəlidir.

Mis filizi (xalkopirit, bornit, xalkozin 
və s.) yataqlan Azərbaycan Respublika- 
sında mis-kolçedan və mis-porfir forına- 
siyalarım əmələ gətirir. Kiçik Qafqazda 
Gədəbəy, Böyük Qafqazda Cixix-Saqa- 
tor, Mazıınçay mis-kolçedan yataqlarını 
göstərmək olar. Filizlərin ınineral tərki- 
bi, əsasəıı, xalkopirit, sfaleıit və qalenit- 
dən ibarətdir və qızılın kifayət qodər 
yüksək miqdarı ilə səciyyələnir. Mineral 
tərkibindən asılı olaraq həmin forınasi- 
yada ınıs-qızıl-kolçedan, kolçedan-poli- 
metal və s. yataqlar ayrılır. Mis-porfır 
fılialarinin təıkibində molibdeıı və az 
miqdarda basqa qiymətli metallara da 
rast gəlinir. Mis-porfir yataqları Kiçik

Qafqazda (Qaradağ, Xarxar və s.), rnis- 
molibden-porfır yataqları isə Naxçıvan 
MR-dəgeniş yayılmışdır (Diaxçay, Göy- 
göl, Göydağ və s.).

Qızıl yataqları respublika ərazisindo 
Kiçik Qafqazda daha geniş yayılmışdır. 
Müxtəlif mənşəli sənaye əhəmiyyətli 
Qoşa, Qızılbulaq, Çovdar, Gədəbəy və s. 
yataqlar mis-kolçedan tipinə aid oldu- 
ğundan kompleks fıliz yataqları əmələ 
gətirir. Vejnəli, Piyazbaşı və s. qızıl ya- 
taqları kvars-qızıl tipli olduğuna görə 
sırf qızıl yatağı sayılır. Zod, Söyüdlü qızıl 
yataqları hiperbazit və onlardan cavan 
qranit süxuıiarının qarşılıqlı təsiri nəti- 
cəsində yaranmışdır. Qızıl yataqlarının 
eroziyaya uğıayaraq aşınması nəticəsin- 
də çaylar boyu səpinti qızti təzahiiıiəri 
Ibrmalaşmışdır.

Qurğuşun-sink filizlərinin sənaye 
əhəmiyyətli yataqları Kiçik Qafqazda 
(Mehmana, Gümüşlü) və Böyiik Qafqaz- 
da (Filizçay. Katex, Kasdağ və s.) aşkar 
cdilınişdir. Filizçay yataqları qrupu Orta 
Yura yaşlı gil şistləri və qumdaşıları ilə 
əlaqədə olaraq, kolçedan-polimetal və 
mis-piırotin filiz formasiyalarmı əmələ 
gətirir. Əsas metallardan - mis, qurğu- 
şun, sink və giimüşdən əlavə, burada, 
həmçinin başqa qiymətli metallar da (qı- 
zıl, vismut, kadmium, kobalt və s.) işti- 
rak edir.

Molibden filizinin respublikada ınis- 
porfir və damar tipli yataqları və tə- 
zahürləri məlumdur. Dəlidağ filiz r-nun- 
da eyniadlı imruziv massivlə əlaqəli 
ınolibden filizi təzahiirləri (Teymur- 
uçandağ, Bağırsaq və s.), Ordubad fı- 
Iiz r-nunda eyniadlı qranitoid batoliti ilə 
əlaqəli Parağaçay nıolibden yatağı möv- 
cuddur.

Alüminium filizi ölkədə, əsasən, alu- 
nit və boksitləıiə təmsil olunmuşdur. 
Daşkəsən r-nunda aşkar edilmiş Zəylik 
alunit yatağı (ehtiyatı 130 mln. I) Avro- 
pada ən böyük yataqdır. Naxçıvan MR- 
də Perın çöküntülərinin yayıldığı sahələr- 
də boksit filizinin təzahürləri məlumdur.

Civə filizi (əsasən, kinovar) Kiçik 
Qafqazın mərkəzi hissəsində- Kəlbəcər- 
Laçın zonasında geniş yayılmışdır. Ən 
böyük yaıaqları Ağyataq, Şorbulaq, 
Levçay, Çilgəzçay və Narzanlı hesab 
olunur. Genetik olaraq hiperbazitlərlə 
əlaqədardır.

Sürmə filizinin (əsas mineralı antimo- 
nitdir) Azəı baycanda müstəqil yataqları 
məlum deyil. Levçay civə yatağında filiz 
kütləsi səklində yığınıılar əmələ gətirir. 
Darıdağ mərgmüş yatağında (Naxçıvan

Gümiiislü polimclal yalağı.
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MR-in Culfa r-nu) fıliz kütlələri müəy- 
yən edilmişdir.

Mərgmüş fılizinin Naxçıvan MR-in 
Culfa r-nuııda Darıdağ (auripiqment-re- 
alqar) və Gədəbəy r-nunda Bittibulaq 
(enargit) yataqları məlumdur. Yataqlar 
hidrotermal mənşəlidir.

Volframın fılizəmələgətirici şeelit mi- 
neralınm təzahürləri Ordubad (Naxçıvan 
M R) və Kəlbəcər r-nlarında, Ordııbad və 
Dəlidağ qranitoid plutonlarımn ətraf 
süxurlarla təmasında aşkaredilmişdir.

Q e y r i - m e t a l  f a y d a l ı  qa- 
z ı n 11 1 a r. Azərbaycan Respublikası 
qeyri-metal faydalı qazıntı (silikatlar, 
aliimosilikatlar, xloridlər, sulfatlar və s.) 
yataqları ilə də zənginüır. Onlar, adətəıı, 
kiınyəvi xammal, odadavamlı və inşaat 
materialları, qiymətli daşlar və s. sahələr 
üzrə qruplaşdırılır. Həmin faydalı qazın- 
tıların respublika ərazisində bir sıra ya- 
taqları və tozahürləri məlumdur.

Daşduz yataqları Naxçıvan MR-də 
(Nehrəm, Duzdağ, Püsyan) Mioseıı yaş- 
lı qumdaşı, gil, əhəngdaşı, mergel çö-

küntiiləri ilə əlaqədardır. Bunlardan 
təkcə Nehrəm yatağının balans ehtiyatı 
736 ınln. t, ehtimal ehtiyatı isə 2-2,5 
mlrd. t hesablanınışdır. Daşduzla yanaşı 
Abşeronda göl duz yataqları da (Masa- 
zır, Böyükşor və s.) mövcuddur.

Seolitin ən mühüm yataqları Tovuz 
və Qazax r-nlarında məluındur. Onların 
kiçik təzahüıiərinə respublikanın başqa 
regionlarında da rast gəlinir. Seolit səna- 
yenin və kənd təsərrüfatının müxtəlif sa- 
hələrində, içınəli suyun saflaşdırılmasın- 
da və s. geniş tətbiq olunur. Sənaye əhə- 
miyyətli yataqları genetik olaraq Üst Ta- 
başir yaşlı vulkan tulları və külləri ilə 
əlaqədardır. Hidrotermal-metasomatik 
mənşəli seolitlər, adətən, təzahürlər əmo- 
lə gətirir.

Bentonit gillərinin Qazax r-ınında bir 
neçə yatağı (Daş Salalıh, Qaymaxlı, As- 
lanbəyli və s.) məlumdur. Ən böyük Daş 
Salahlı yatağımn sənaye ehtiyatı 84,5 
mln. /-dur. Neft və qara metallurgiya sə- 
nayesində geniş istifadə olunur.

Baritin Çovdar (Daşkəsən r-nu) və

Başqışlaq (Goranboy r-nu) yataqlarından 
əlavə 20-yə yaxın təzahürü məlumdur. Ya- 
taqları damar tiplidir və genetik cəhətdən 
Orta Yura vulkanitləıı ilə əlaqədardır.

Tikinti materialları Azərbaycan Res- 
publikasında böyük ehtiyata malikdir. 
Bunlaıdan əhəngdaşı yataqlarmın 
(Güzdək, Dövlətyarlı, Dilağarda, Şah- 
bulaq, Naftalan, Mərdəkan, Daş Salah- 
lı, Zoyəm və s.) müəyyən edilmiş sənaye 
ehtiyatı 300 mln. t ,  üzlıik daşının (Gül- 
bəxt, Daşkəsən, Şahtaxtı, Gülablı və s.) 
isə 24 mln. r-dur.

Gips və gəc yataqları Goranboy 
r-nunda, Gəncə ş. ətrafında və Naxçı- 
vaıı MR-də məlumdur. Yataqların sə- 
naye ehtiyatı 40,6 mln. f-dur.

Peılit və obsidian (vulkaıı şüşəsi) ya- 
taqları Kəlbəcər r-nunda (Keçəldağ, Də- 
vəgözü və s.) məlumdıır. Dördüncü 
Dövrün vulkanları ilə əlaqədar olan bu 
süxurlardan tikinti vo xırda məmulatlar 
hazırlanması ilə yanaşı aqrokimyəvi ma- 
terial kimi də istifadə oluna bilər.

Respublika ərazisində dolomitbrin

61



TƏBİƏT. TƏBİİ EHTİYATLAR. EKOLOGİYA

və qıımlarm şəft'af şüşə islehsalına ya- 
rayan yataqları aşkar edilmişdir. Bəzak 
və zərgərlik məmulatları hazırlamaq 
üçün yararlı mineıajlar Daşkəsən və 
Oıdubad r-nlarında (qranat, vezuvian, 
ametist), Gədəbəydə (lurmalin, fıruzə),

Xanlar və Qazax r-nlannda (xalsedon, 
əqiq, heliotrop) və s. ınüoyyən edilmiş- 
dir. Burada onların zərgərlik və texniki 
növlərinə rast gəlinir. Hacıkənd oqiq 
yataqları qrupunun sənaye ehtiyatı
286,8 t-dur. Bunun 65,8 t -u  zərgərlik 
iiçiin yararlıdır.

İslandiya şpatının (Qarabağ silsiləsi 
vo s.) təzahürləri və litoqrafiya daşının 
(Mirikənd yatağı və s.) böyük ehtiyatı, 
mineral boyaların (Şamaxı, Kəlbəcər 
və Xanlar) təzahürləri miiəyyən edil- 
mişdir.

Əd.: r e o j ı o r n H  Aiep6;ıii;ı*ai[a ( b  8-mh r.). 
T.6. riojıejH bie HCKorıaeMMC. [>., 2003.

H.vnid Mustafayev

Yanar faydalı qazıntılar. Azərbay- 
can Respublikası ərazisindo yanar fay- 
dalı qazıntılardan neft və qazın zəngin 
yataqları mövcuddur. Burada yanar 
şistlərin və bitumların da ohəmiyyətli 
yataqları və təzahürləri molumdur. 
Başqa növ yanar faydalı qazıntılar (daş 
və qonur kömür, torf və s.) elmı əhə- 
miyyət daşıyır.

N e f t -qa z  y a t a q l a r ı .  Azər- 
baycan Respublikası ərazisi, xiisusilo

Abşeron y-a dünyanın neft vo qazla on 
zəngin və ən qodımlərdən neft hasil edi- 
lən bölgələrindən biridir. Burada təbii 
neft vo qaz çıxışları həlo beş min il bun- 
dan əvvəl məlum idi. Abşeronda 1594 il- 
do 35 m  dərinliyində ilk neft quyusu qa-

zılnnşdır. Bibiheybət sahosində 1847 il- 
də dünyada mexaniki üsulla ilk neft 
quyusu qazılmış, 1871 ildə isə Balaxam 
yatağında qazılmış 64 nı dəriııliyindo 
quyudan neft foııtan vurmuş və sənaye 
olıomiyyətli nel't çıxarılmışdır. Odur ki,

Azərbaycan diinya neft sənayesinin vo- 
təni hesab olunur və o, 19 əsrdo və 20 
əsrin əvvəllərində neft hasilatına görə 
dünyada biıinci yerdə olmuşdur. Bəzi 
yataqlarda (Balaxam, Atəşgah-Şubanı, 
Lökbatan) neftın debiti sutkada 16-20 
min t -a çatmışdır. 1904 ildə Suraxam 
yatağında məşhur 1 saylı quyu 35 t ağ 
neft vermişdir. Eləco də Azərbaycanın 
Gəncə bölgəsində dünyada analoqu ol- 
mayan Naftalan müalicə nefti çıxarılır.
1923 ildə Bibiheybət yatağında sahil- 
don 18-30 ııı aralıda əllə qazılmış quyu- 
lardan diinyada ilk olaraq dəııizdən 
neft çıxarılmışdır. Sonralar isə, 1949 il- 
də Xəzərdə məşhur Neft Daşları neft- 
qaz yatağı kəşf olunmuşduı.

Beləliklo, Azarbaycanda hom quru- 
da, həm də donizdə qədimdən məlum 
olan çoxlu neft-qaz yataqları mövcud- 
dur. Hazırda isə neft hasilatının 80- 
85%-ıni dəniz yataqları verir.

Azərbaycanda osas neftli-qazlı r-n- 
larda neftlilik-qazlılıq Mezokaynozoy 
çöküntüləri ilə əlaqodardır. Lakin əsas 
neft və qaz yataqları (Abşeron, Bakı ar- 
xipelaqı, Aşağı Kür və s.) qalınlığı 1200 
3000 m, bəzi sahəlordə isə 4000 /h-ə ça- 
tan Mohsuldar qat çöküniıilormdodir. 
Hazırda respublikamn neft-qaz hasilatı-

nın 90%-i Məhsul<{ar qatın payına 
düsür.

Abşe r on  n e f t l i -qaz l ı  r-nu. 
Abşeron y-a-nda Balaxanı-Sabunçu Ra- 
mana, Bibiheybot, Sııraxanj, Qala, Lök- 
batan və s. qədim ııeft yataqlarında

Daijkosoıı clomir filizi yatağı.

Duzdağ daşduz yalağı.
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Məhsuldar qat bütüıı kəsiliş boyu neftli- 
qazlıdır. Binoqədi yatağıııda neft Mio- 
sen çöküntülərindən alımr. Quruda Qa- 
radağ və Zirə qaz-kondensat yataqları, 
Abşeron arxipelaqında Pirallahı, Çilov 
adası, Neft Daşları vo s. neft yataqları 
mövcuddur. Bir neço yataqda (Balaxanı- 
Sabunçu-Ramana, Sııraxam, Qala) Orta 
Abşeron yaşlı çöküntülor do neftlidir.

B a k ı a r x i p e I a q ı n e f 11 i - 
qaz l ı  r-nu. Neft-qazlılıq bıırada 
Mohsuldar qatm üst şöbəsilə əlaqodar- 
dır. Hazırda Səngəçal-doniz, Duvannı- 
dəniz, Xəro-Zirə adası (qaz-konden- 
sat-neft), Xorə-Zirə-dəniz (qaz-kon- 
densat), Əlot-dəniz vo Qarasu adası 
yataqları istismar olunur.

Aşağı  Kür  neftl i-qazl ı  r-nu. 
Neft-qaz yataqları orazido Mohsuldar 
qatla əlaqodardır. Qatın kəsilişində 20 
nefllı horizont aynlır. Burada 10-aqodər 
yataq açılmışdır. Onlardaıı neft və qazın 
ehtiyatına görə ən böyüyü Gürovdağ, 
Kürsəngi, Mişovdağyataqlarıdır. O biri- 
lori - Qarabağlı, Qalmas, Pirsaat, Neft- 
çala, X ıllı və Kəlamoddin nisbətən kiçik 
yataqlardır. Burada Ağcagil və Orta Ab- 
şeron çöküntüləri də neftlidir.

Ş a m a x ı - Q o b u s t a n  nef t l i -  
q a z 11 r - n u. Duvannı, Daşgil, Kəni- 
zədağ neft-qaz-kondensat yataqları bu- 
rada Məhsuldar qatla, Uınbakı neft ya- 
tağı isə Miosen çökiintüləri ilə əlaqodar- 
dır. Çoxlu perspektivli sahələr (Torağay, 
Anart, Miacik, Ütəlgi, Şıxıqaya vo s.) aş- 
kar edilmişdir.

Xəzəryanı-Quba neftl i-qaz- 
lı r-nu. Ərazido neft-qazlıhq Paleo- 
gen-Miosen və Üst Tabaşir çöküntüləri 
ilə əlaqədardır. Siyəzən monoklinalı 
boyu Çandahar-Zarat, Siyəzon-Naıda- 
an, Saadan, Əmirxanlı, Zağlı və Zeyvo 
yataqları istismar edilir.

G o n c ə  n e f1 1 i -q az i ı r-ııu . 
Meft-qaz yataqları əsas etibarilə Paleo- 
gen çökiintülori ilo əlaqədardır (Nafta- 
lan. Qazanbulaq, Acıdəro vo s.). R-nun 
osas səciyyəvi xüsusiyyəti burada ınüa- 
licə əhəmiyyətli nadir neft yatağımn 
(Naftalan) olınasıdır.

Y e v l a x - A ğ c a b ə d i  nef t l i -  
q a z 11 r - n u. Yataqlar burada, əsasoıı, 
Paleogeıı-Miosen yaşlı terrigeıı vo kar- 
bonatlı çöküntülorlo olaqodaıdır. Bııra- 
dakı Muradxanlı yatağıııda Azorbay- 
canda ilk dofo olaraq Üst Tabaşir yaşlı 
vulkanogen çöküııtülordə sonaye əho- 
miyyətli neft aşkar edilmişdir.

Kür-Qab ı r r ı  çayarası  neft-
l i-qazl ı  r-nu. Burada Tərsdəllor,

Gürzündağ və s. yataqlar Orta Eosen 
yaşlı çöküntülərdə açılmışdır. Ərazidə 
Üst Tabaşir çöküntüləri də perspektivli 
lıesab olunur.

Conubi Xəzərdə Abşeron astanasının 
ınərkəzi hissosində böyük ehtiyata malik 
Günəşli, Azəri, Çıraq neft-qaz, Bakı arxi- 
pelaqında Bahar, Şahdəniz qaz-konden- 
sat yataqları kəşf olunmuş vo istismara 
verilmişdir. Azərbaycan yataqlarının 
neftlori miıxtolif tərkiblidir. Metan, me- 
tan-naften, naften-metan və naften gene- 
tik tipli neftlərə rast gəlinir. Neftlərin 
sıxlığı 0,82-0,97 kq/m-'- arasında dəyişir.

Qcyri-ənənovi yanar favdalı qa/.ıntı-
lar. Azərbaycanda zəngin neft-qaz ya- 
taqları ilə yanaşı, çoxsaylı qeyri-ənənəvi 
yanacaq faydalı qazıntıları da mövcud- 
öıır (təbii bitum, yanar şistlər, daş və qo- 
nur kömür və s.). Bunlardan ən 
mühümləri böyük ehtiyata malik olan 
tobii bitumlar və yanar şistlərdir. Bir 
çox ölkələrdə onlardan yalnız yanacaq- 
enerji mənbəyi kimi deyil, həm də 
miixtəlif nefl mohsullarının alınmasın- 
da, kinıyəvi və tibbi preparatlar hazır- 
lanmasında, inşaatda vo k.t.-nda geniş 
istifadə olunur.

T ə b i i  b i t u m l a r  Abşeron 
y-a-nda, Oobustanda və Aşağı Kiir r-n- 
larında 50-dən çox təbii bitum yataqları 
və təzahiirləri (Yer səthində olan neftli 
qumlar, palçıq vulkanlarının çıxardığı 
neft vo s.) mövcuddur. Bitum yığımları 
müxtəlif yaşlı çökiintülordo (Eosen-Alt 
Pliosen və s.) toplanmışdır. Onlar mik-

roeleınentlorlə (Mn, Ni, Cu, Mo, /n 
və s.) zongindir. Respublikada təbii bi- 
tumıııı ehlıyatları 200 mln. /-dan artıq- 
dır. Təkco Abşerondakı Qırmaki yata- 
ğında 50 ınln. t bitumlu qum-ağır neft 
ehtiyatı vardır. Bozi bitum təzahürləri 
palçıq vulkanları (Ayrantökon, Qırlıq, 
Axtarma-Paşalı, Şorbulaq, Xıdırziııdi 
vo s.) ilə olaqədardır.

Abşeron y-a-nda qodim ncft yataqla- 
rı ərazilorində(Balaxam, Binəqədi, Lök- 
batan və s.) neft hopınuş torpaq sahələri 
vardır. Hesablamalar göstərir ki, təqr.
10 mədən sahəsindoki homin torpaqlar-

dan 63 mln. t neft emal etınək müm- 
kündür.

Bitumlu qumlardan alınan asfalt 
yol örtüyü üçün istifadə olunur. Onlar- 
dan müxtolif neft məhsulları - benzin, 
liqroin, sürtgü yağları vo digər yanacaq 
mohsulları alınır; ağır fraksiya olan 
mazutdan elektrik st.-larmda istifadə 
edilir.

Y a n a r ş i s 11 ə r. Azərbaycan Res- 
publikasında yanacağın bu növü geniş 
yayılmışdır. Onların, əsasən, İsmayıllı, 
Quba, Şamaxı-Qobustan r-nlarında və 
Abşeron y-a-nda 70-doıı çox yataq vo tə- 
zahüflori aşkar edilmişdir.

Yaııar şistlər müxtəlif yaşlı çöküntü- 
lərlə (Tabaşir-Miosen) əlaqodardır. 
AM FA  Geologiya İn-tıında yanar şistlə- 
rin keyfiyyətiııin qiymotləndirilmosi 
moqsədilo onların geokimyəvi, tiziki- 
kimyəvi xassəlori (iizvi maddəlorin, qat- 
ranların və kükürdün ıniqdarı, nomliliyi,

l'jbıi qa/ çıxmı (Atxtcron. M.''nıın.')dli k.ı.
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sıxlığı, istilikverınə qabiliyyəti vo s.) ət- 
raflı öyronilmişdir.

Bozi siixurlarda ü/vi maddənin miq- 
darı 29%-o, istilikvermə qabiliyyəti isə 12 
MC/kcj-n çatır. Quba, Diallı, Cəngiçay, 
Pirokoşkül yataqlarında geoloji-koşfiy- 
yat işləri aparıimışdır. Hesablamalara 
görə, respublikada yanar şistlərin koşf 
olıınmuş ehtiyatı 450 mln. ı-a. yaxındır 
vo onların xarici ölkolordoki analoqları- 
na nisbətən yüksok keyiiyyotə ınalik ol- 
duğu müoyyon edilmişdir (codvəl).

maddanin miqdarı 29-55%, kükürdünkii 
0,2-0.4%, istilikvermo qabiliyyəti isə 14 
MC/kıı-a qodərdir.

Əı/.: Boııpocbi reojıonııı ıı p<i3pa6o iK iı ııa|)- 
raıibix ıı ra'30Bbix MCCTopoA'acıııni AjcpfiaH/ıiKa- 
ııa. [>., 1987; rcojıorııa Ajep6aiifl)Kamı (n 8-mh t.). 
T.6. I lojıciiıuc ncKorıaeMi.ıc. B.. 2003.

Aılil Əliyev

Yeraltı sular. Azərbaycan Respubli- 
kası ərazisindo faydalı qazıntıların mü- 
hüm növii olan şiıin, mineral, terınal və

Mincral sıı fontaıu.

Yanar şistlordən nelt və qaz emal 
olunduqda onlardan müxtolif kimyəvi 
məhsullar (benzol, fenol, naftalin və s.) 
və tibbi preparatlar alınır. Onların 
külündən inşaatda (sement, kərpic vo s.)

sənaye suları geniş yayılmışdır. Hidro- 
geoloji tədqiqatlar nəticosində çay dorə- 
lərində, dağətəyi şleyflərdə və çayların 
gətirmə konuslarında, artezian hövzəlo- 
rində, dağlıq bölgələrdə, mohdud struk-

YaUıqlar və 
ləzahürbr

Üzvi 
maddə, %-/a

Kükürd,
%-fe

Kiilliilük,
% -h

Q atran 
çıxışı, %-fo

İstilikvermə
qabiliyyəli.
M C /kq-h t

Azərbaycan 

Diinya yataqları

14,7-28,7

11,5-28,2

0 ,37- 1,2 

0 ,7 - 6,0

68,4-84,5

51,0-79,0

3.5-11,2

4 .6 - 12,0

6.0 12,3 

3,9-10,5

və k.t.-nda gübrə kimi istifadə olunur. 
Təbii bitum və yanar şistlərin 1:500000 
miqyasında xəritosi tərtib edilmişdir.

D a ş k ö m ii r v ə q o n u r k ö - 
m ii r. Əvvəllor respublikada daş kömür 
təzahürləri Kiçik Qafqazda Torağaçay 
sinklinoriumu (Təıtər r-nu) vo Böyük 
Qafqazda Vəndam (Qobolo r-nu) zona- 
larında məlum idi. 2002 ildo iso Qanıx- 
Əyriçay qırışıq zonasının Çayqaraqo- 
yunlu antiklinal strukturunun şnv. qana- 
dında (Şoki r-nunun eyniadlı kəndi əra- 
zisindo) yeni qonur kömür tozahiirii aş- 
kar cdilmişdir. Kömürıın torkibində üzvi

turlarda və ya massivlərdə, karst boşluq- 
larında, tektonik pozulına zonalarında 
yeraltı sıı yataqları aşkar edilınişdir.

Şirin və az ıninerallaşmış (1-3 q/l) 
yeraltı sular miixtəlif litoloji toı kibli Me- 
zokaynozoy, Dördüncü Dövr vo müasir 
kontinental mənşəli çöküntüləıdə Yer 
səthindən mıixtəlif, əsason, 350-750 nı 
dorinlikləıxlədir. Onların potcnsial proq- 
noz ehtiyatı 23365 min mf/gün, təsdiq 
edilmiş istismar ehtiyatı isə 12079,4 min 
nı-Vş'iin hocmindədir. Dağlıq bölgodə şi- 
rin suların istismar ehtiyatı Kıcik Qafqa- 
zın Batabat sahəsində 24,3, Xankondidə

iso 9 min mVgiin hocmində müəyyon 
edilmişdir. Çay yataqlarının alliivial 
çöküntülorində bu kəmiyyot 126,5 min 
nıVgiin, o ciiınlədən. Qarqarçayda 39,3, 
Gorançayda 2,5, Zoyoınçayda 23,8, Gir- 
dimançayda 20,1, Pirsaatçayda 9,8, Gil- 
gilçayda 1,0, Qudyalçayda 16,8, Qusar- 
çayda 13,2 min m-Vgün-dür. Şirin suların 
istismar ehtiyatınm 98%-i dağotəyi dii- 
zənliklərdə Dördiincü Dövriin allüvial- 
proliivial çökiintülərindo və çayların gə- 
tirmə konuslarında müoyyən edilmişdir. 
Bu regional istismar ehtiyatları qrunt vo 
təzyiqli-sulu horizontlar kompleksini 
əhato cdir. Şirvan vo Mil düzənliklorinin 
60 70%-ində, Cənub-Şərq; Şirvanda, 
Muğan-Salyan düzonliyirtin bütün ərazi- 
sindo, Abseron y-a-nın 70-80%-ində və 
Naxçıvan MR-in Böyükdüz sahəsində 
yeraltı qrunt və təzyiqli suhır yüksək mi- 
nerallaşmaya nıalikdir. Ceyrançöl, Acı- 
nohur və Qobustanda çox az ehtiyatı 
olan yeraltı sular sporadik (təsadiilı) xa- 
rakter daşıyır. Abşeron y-a-nın q.-ində 
qrunt vo təzyiqli suların sporadik, ş.-in- 
də isə hor yeıdə olduğu aşkar edilsə də 
(241 ınin mVgün), çox kiçik sahələrdə az 
(1 3 q/I), qalan saholərdə iso yüksok mi- 
nerallaşmaya malikdir.

Yeraltı sulardan əhalinin içməli su ilə 
təchizatında, suvarmada və texniki moq- 
sədlər üçün kəhrizlərin ( 1000-dən çox), əl 
quyuları və ovdanların (35-40 min), bu- 
laqların, artezian və subartezian quyula- 
rının (15 minə qədər) vasitəsilə istismar 
ehtiyatlarınm yalnız 50-80%-indən isti- 
fadə edilmişdir. Hazııda bu göstərici 
45-50% təşkil edir.

Müalicə əhəmiyyətli miııeral sularııı 
(müxtəlif kimyəvi və qaz tərkibli, mine- 
rallaşmış vo termal) 1000-dən çox təbii 
çıxışları ilə yanaşı, onların quyularla da 
2500-3500 m dərinliklərdə müxtəlif yaşlı 
və mənşəli süxurlarda yataqları aşkar 
edilınişdir. Karbonlu və kükürdlü, qis- 
mən də azotlu, metanlı sular üstünlük 
toşkil edir. Bu sularm 21 yataq üzrə təs- 
diq edilmiş istismar ehtiyatı 19,8 min 
m/gün müəyyən edilmişdir. Onun 10,13 
min mVgiin ehtiyatı içməli-miialicə 
(ürok-damar, böyrək, mədə-bağırsaq), 
9,67 min mVgün ehtiyatı isə dəri-zöhrə- 
vi, ginekoloji, dayaq-hərəkot orqanları 
xəstəlikləri və s. müalicəsi üçün yararlı- 
dır. Mineral su yataqlarından Badamlı 
süfro suyu, İstisu, Vayxır, Sirab, Şirlan, 
Nohəcır, Turşsu. Minkənd, Qalaaltı vo 
s. içməli-müalicə suları vo fəaliyyət gös- 
tərən İstisu, Qalaallı, Buzovna, Mərdə- 
kan, Sııraxanı, Pirşağı, Əıkivan, Meşə-
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su və s. sanatoriya və kurortları qeyd et- 
mok olar. Bu suların temp-ru 16- I8°C- 
dən 45-80°C-yə qədər və daha yük- 
səkdir.

Termomineral miialico suları ilə ya- 
naşı respublika orazisində istilik enerjisi 
monboyi kimi istifadəyə yaıarlı, temp-ru 
35-52°C-dən 65 97°C-yə qodor və daha 
yüksək olan termal sular aşkar edilmiş-

Mineral ehtiyatlar

Öz ııefti ilo diinyada məşhur olan 
Azərbaycan Respublikası həm də müxtə- 
lif metal (dəmir, alüminium, mis, sink, 
qurğuşun, qızıl və s.), qeyri-metal (mə- 
dən-kimyəvi, aqrokimyəvi xammallar 
və s.) və tikinti materialları kimi faydalı 
qazıntı yataqları ilə də çox zəngindir. Eh- 
tiyatları təsdiq olunmaqla öyrənilmiş və 
kəşfiyyat işləı i aparılmış belə yataqların 
sayı bir neçə yüzdür.

Respublikanın modən-filiz r-nları 
arasında Daşkəson filiz r-nu böyiik do- 
mir, alunit vo kobalt ehtiyatlarına ma- 
likdir. Daşkəsən dəmir fılizi yatağı vaxti- 
lə Gürcüstanın Rustavi metallurgiya 
kombinatım domir konsentratı ilə tam 
təmin etmişdir. 90 illik ehtiyata malik 
dəmir filizinin təıkibində kobalt filizi də 
sənaye əhəmiyyoti kəsb edir.

Böyük ehtiyatı ilə dünya miqyasında 
tanınmış Zəylik yatağında alunitdən 
honı alüminium sənayesi iiçün alümini- 
um oksidi, hom də xeyli miqdarda 
kiikürd turşusu, natrium-sulfat şorası və 
bir sıra gübrolər alımr. Alunitin işlənmə- 
sindon qalan tullantılardan iso ildə 200 
min I yüngiil bcton doldurucusu-aqlopo- 
rit hazırlamaq mümkündür. Zoylik- 
alunit yatağı əsasında Gəncə alüminium 
z-du yaradılmışdır.

Böyük Qafqazın c. yamacındakı Bala- 
kəıı-Zaqatala filiz r-nu müstouil minera- 
genik oyalət olmaqla müxtəlif metalların 
zəngin ehtiyatına malikdir. Burada Filiz- 
çay kolçedan-polimetal, Kasdağ, Katex 
qurğuşun-sink, Cixix, Mazımçay mis və 
başqa filiz yataqları aşkar edilmişdir. Bu 
yataqların tərkibindo külli miqdarda qiy- 
ınotli metallar, o cümlədən, qızıl, gümiiş, 
bismut və s. vardır ki, onları da fılizlorin 
kompleks işlonmosi zamanı oldə etmok 
ınümkündür. Biitiin hunlar homin yataq-

dir. Bu suların minerallaşma dorəcəsi 
1-3 q/l-dən 197 c///-ədokdir.

Kimyovi tərkibində faydalı element- 
lərlə yanaşı (xiisusən, yod, brorn, bor, 
qismən kalium, litiurn, stronsiuın vo s.), 
müxtəlif mineral duzlar olan sənaye su- 
ları, əsason, respublikanın neft və qaz 
yataqlannın intişar tapdığı ərazilərdə 
böyiik istismar ehtiyatına (276 min

TƏBİİ EHTİYATLAR

ların doyərini xeyli artırır və respublika- 
nın bu bölgəsində yeni əlvan metallurgiya 
sonayesinin inkişafına şərait yaradır.

Azərbaycan Respublikası ərazisində 
bir sıra qızıl yataqları da mövcuddur. Bu 
baxımdan Kiçik Qafqazın müxtəlif genc- 
tik tipli yataqları mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Hazırda buradakı Söyiidlü, 
Qızılbukıq (Kolbəcər r-ıııı), Vejnəli (Zən- 
gilan r-nu), Qoşa (Tovuz r-ııu), Godə-

ınVgiiıı) malikdir. Onlarm osasında 
Bakının Sabıınçıı r-nunda və Neltçalada 
yod zavodları inşa edilmişdir.

Oci: rıupoıeojıoı ıiii CCCP (ıı 5 0 - t h  t . ) .  T.
12. A.')cpf>aii/ı>K;ıi!CKa>ı l’ccııyöjııiKa. IQftQ: Ə 1 i - 
y c v  I-.Ş. A/.orbaycaıı Rcspııblikasının yeraltı 
suları, chtiyallanndaıı istiladə vo gcoekoloji prob- 
lcnıləri. U.. 2 0 0 0 .

i'ininvsi Əliyev

bəy, Piyazbaşı (Naxçıvan M R Oıdııbad 
r-ııu), Dağ Kəsəmon (Qazax r-nu) yataq- 
larının ehtiyatları lıesablanmışdır. Bu- 
nunla yanaşı, Böyük Qafqazın c. yama- 
cında geniş yayılmış üzvi maddələrlə 
zongin şistlər də qızılın yüksək konsen- 
trasiyası ilə xarakterizə olıınur.

Naxçıvan M R orazisindo Parağaçay 
molibden yatağı (Oıdubad r-nu) uzun 
müddətdir istismar olunur. Bu yataqda

METAL VƏ QEYRİ-METAL FAYDALI QAZINTILAR (xə r İtə  sxem)

O

\Sumcjayıt

O Qızıl • Xromit
• Mis • Mis - molibden
3 Qızıl - mis Qurğuşun - sink
• Kobalt O Mərgmüş
O Alunit ■ Dəmir
O Civə 0 Daş duz

w Seolit 
•  Bentonit 
m Yanar şistlar 
■ Daş kömür
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İslandiya şpatı. Qaleniı. Alunit.

.  s ı

Gıp.s

Kinovur.

Maqnetil. Dolomit.

Amelisl. A ınipiqm ent. Firuzə.
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A ndradit. Barit.

A ntim onit.
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Kiılçə qızıl. Kvars druzu. Kalsil.
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tükənməkdo olan molibden filiz ehtiyatı- 
nı onıııı yaxınlığında aşkar edilmiş mis- 
molibden-porfir tipli yataqların hesabı- 
na artırmaq mümkündür. Kiçik Qafqa- 
zm şm.-ş. hissəsində Gədəboy filiz ı-nun- 
da da molibden-mis-porfir yataqları 
(Xarxar, Qaradağ) məlumdur.

Azərbaycanda civə yataqları Kiçik 
Qafqazm mərkəzi hissəsində, Göyça-Hə- 
kəri zonasında geniş yayılmışdır. Onlar- 
dan Ağyataq, Şorbulaq, Ağqaya və s.-ni 
göstərmok olar. Levçay civə filizi yata- 
ğında civə ilə birlikdə sürmə və mər- 
gmüşo do rast golinir. Naxçıvan MR-də 
Daııdağ mərgmüş yatağı (Culfa r-nıı) 
mühüm əhomıyyətə malikdir.

Azərbaycanda qeyri-metal faydalı 
qazıntıların müxtəlif növləri - modən- 
kimyovi, aqıokimyəvi (daşduz, seolitlər, 
dolomitlor vo s.), qara metallurgiya iiçün 
xammal (fiiis əhəngdaşıları, kaolin, oda- 
davamlı və bentonit gillər və s.), tikinti 
materialları (divar və üzlük daşları, se- 
ment xammalı, gips, gillər vo s.) geniş 
yayılmısdır. Naxçıvan MR-də Nehrom, 
Naxçıvan, Püsyan kimi möhtəşəm daş- 
duz yataqlannın hesablanmış və təsdiq 
olunmuş ehtiyatları yüzlərlo ıııln. t, 
proqııozlara göro isə holta 2-2,5 mlrd. 
/-dur. Soda istehsalı iiçiin lazım olan 
daşdu/ yataqlarının ehtiyatı 730 mln. 
/-dur, istehsalat üçün toləb olunan dolo- 
mitin miqdarı da göstorilən roqomlor ət- 
rafmdadır. Seolitləriıı mi'ıhüm yataqları 
(Ayıdağ, Yuxan Öysüzlii, Tatlı və s.) To- 
vuz-Qazax zonasında molumdur. Bura- 
da çökıno-vulkanogen süxurlarda seolit- 
lərin sənaye əhəmiyyotli zongin ehtiyat- 
ları aşkar edwpjşdir.

Azərbaycanda yanar şist yataqları və 
daş kömür tozahiirləri do molumdur ki, 
onlardan altcrnativ enerji mənboyi kimi 
istifadə etmok olar.

OcL: Pcojıoı n a  A:!ep6aii;w<aııa (b  8-mm t . ) .  
T.6. nojıcüiıı.ıc' ııcKonacMbic. t>„ 2003.

Iljıııitl Mustafayev

Torpaq ehtiyatları*

Azərbaycan Respublikasının torpaq 
ehtiyatları müxtolif torpaq tipləri, ya- 
rımtipləri və növlorindən ibarot dağ- 
tundra, dağ-çomən, dağ-nıeşo, sarı vo 
qleyli-podzollu qaratorpaq, şabalıdı, 
boz vo qonur torpaq komplekslori ilə

* Moqab Azorbaycaıı Rcspııhlikası Dövlol 
Torpaq və X.ırİLıçokmo Konıiləsinin rohbərliyi 
torəfinılon loqdim olunmuşdıır.

təmsil olunmuşdur. Onların 55,4%-i, ya- 
xud 4790000 ha-1 Böyiik və Kiçik Qafqa- 
zın və Talışın dağlıq vilayətlorinin, 
44,6%-i, yaxud 3350000 lıa-ı isə Kür- 
Araz ovalığımn, Gənco-Qazax, L.ənkə- 
ran, Quba-Xaçmaz düzənliklərinin və 
Abşeron y-a-nın payına düşür.

Ölkənin 8641506 luı ümıımi torpaq 
ehtiyatlarmın 8416252 ha-\ (95,4%-i) in- 
zibati r-nların, 225254 lıa-1 (2,6%-i) şə- 
hor ərazi vahidlərinin (Bakı, Naxçıvan, 
Sumqavıt, Goncə, Mingəçevir, Xankon- 
di, Əli Bayramlt, Naftalan) payına dü- 
şür. Cmıuıni torpaq fondunun 1683824 
lıa-1 okin vo dincə qoyulmuş, 163313 ha-\ 
çoxillik əkmələr, 110484 ha-\ biçonəklər, 
2572050 lıa-1 yaraıiı örüş və otlaqlar, 
1037770 lıa-ı meşəaltı, 2850(ı76 ha-\ isə 
k.t.-nda istifadə olunmayan azyararlı vo 
şərti yararsız torpaqlardır. K.t.-na ya- 
rarlı (4754513 ha) torpaq ehtiyatlarının 
1422952 ka-1 suvarılan torpaqlardır; bu- 
nun 1122477 lıa-1 əkin və dincə qoyul- 
muş, 137308 luı-\ həyotyanı və 116563 
lıa-ı çoxillik əkmələro aid torpaqlardır. 
Respublikanın ümumi örüş və otlaq sa- 
holorinin yalnız 2572050 ha-1 otlaq üçün 
yararlıdır. Bunun da 1355113 ha-\ qış, 
177421 Itorı yay və 1039516 lıa-1 kondət- 
rafı örüş və otlaq saholəri toşkil cdir ki, 
onların da yalnız 40308 ha-\ suvdrılır.

K.t. dövriyyəsindo olan əkin və dincə 
qoyulmuş torpaaların 1 f>9866 ha-1 1-ci, 
585428 lıa-1 2-ci, 811096 ha-1 3-ci, yalnız 
89403 ha-\ 4-ci vo 2801 ha-\ 5-ci keyfiy- 
yət qrupuna aiddir. Hazırda ölkədə 
adambaşına 0,59 ha yararlı torpaq, 0,21 
hcı əkin sahəsi düşür.

Mülkiyyət formaları üzro bölgüyo 
əsasən (01.01.2004) torpaq ehtiyatları- 
nın 4919423 luı-1 dövlot, 205093 lıa-\ bə- 
lodiyyo vo 1670990 ha-\ xüsusi mülkiyyə- 
tin istifadəsindədir. Dövlət ıniilkiyyəlinə 
moxsus yararlı turpaq ehtiyatlarının 
309755 lıa-1 əkin və dincə qoyulınuş sa- 
hələr, 62521 ha-\ çoxillik əkmolər, 29047 
ha-\ biçoııoklordir. Yararlı yay vo qış ot- 
laqları 1532534 /;«-dır. Suvarılan əkin vo 
diııcə qoyulmıış dövlot torpaqları 127386 
lıa, çoxillik okməlor iso 45489 /;«-dır.

Bolədiyyo mülkiyyotindəki toı paq eh- 
tiyatlarının 94235 lıa-\ əkin və dincə qo- 
yulmuş torpaqlardır ki, onların da 59033 
lıa-1 suvarılandır. 5003 ha çox'llik əkıııo- 
lərin ancaq 2766 lıa-1 suvarılır. Yalmz 
26044 ha-\ (1,7%) suvarılan kəndətrafı 
öıüş və otlaq sahələrinin 1034900 lıa-ı
3-cü, 4-cü vo 5-ci keyfiyyot qruplarına 
aiddir. Belo torpaqlann geniş sahədo ya- 
yılmasınm səbəblərindən biri də onların

miixtəlif dorocədə şoranlaşma vo şorakot- 
ləşnıəyə məruz qalmasıdır. Hazırda hə- 
min torpaqların 152898 lıa-\ zəif, 146235 
ha-1 orta, 223838 ha-1 şiddətli şorakətləş- 
miş vo 4250 lıa-\ şoran toıpaqlardır.

Özolloşdiıilmiş torpaqların iimumı sa- 
həsinin bəlodiyyo və dövlot ıniilkiyyotinə 
ayrılmış torpaq salıələrino nisbəton 1,2-
2,9 dəfə az olmasına baxmayaraq əkin, 
çoxillik əkmolor vo biçənokləriıı birlikdo 
sahəsi onlardan 3,5-13,8 dəfə çoxdur. 
Hazırda əkin sahələrinin 75,5%-i, çoxillik 
əkmolərin 58,6%-i, bıçonəklərin isə 70%-i 
xüsusi mülkiyyotçilərin istifadəsindədir.

Respublikanın iimumi torpaq ehti- 
yatlarımn 254401 lıa-1 (ləqr. 30%-i) ya- 
şayış montəqələrino ayrılmış sahəlordir. 
Bunun 7665 ha-\ şəhər ərazi vahidlorinin, 
246736 lıa-1 iso digər şəhər, qəsəbə və 
kənd yaşayış ınəntəqələrinin istifadəsin- 
dədir. Onların yalnız 29559 ha-1 yaşayış 
evlori və müxtəlif tikililər altındadır. Qa- 
lan 224842 ha-1 becərilir ki, onların da 
137308 lıa-1 suvarılır. Həyətyanı torpaq 
ehtiyatlarının 10300 ha-1 (5823 lıa-\ suva- 
rılan) dövlət mülkiyyətində saxlanmış, 
12411 ha-\ (6653 lıa suvarılan) bələdiyyə 
və 202131 ha-1 (124832 ha-1 suvarılan) 
xiisusi mülkiyyətə verilmişdir.

Meşə fondu torpaqları respublikanın 
ümumi toıpaq ehtiyatlarımn 12,0%-ini 
(1037770 ha) təşkil edir. Bunun yalııız 
2682 lıa-1 (0,26%-i) Naxçıvan MR-dədir. 
Dövlot mülkiyyətində saxlanmış həmin 
torpaqların 90%-i Böyük və Kiçik Qaf- 
qaz və Talış d-rı meşolərinin payına 
düşiir. Qalan rneşə fondu torpaq elıtiyat- 
larına Kür çayı və onun hövzəsindəki 
çayların dorəloı ində, eləcə də Quba-Xaç- 
ıııaz və Lənkoran düzənliklərində yayıl- 
mış tuqay meşələri daxildir.

Xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları 
da ümumi torpaq ehtiyatlarma aid edilir. 
Belə torpaqların ümumi sah. 501549 lıa- 
dır. Burada qoruqlar 226529 ha, yasaq- 
lıqlar 159740 ha milli parklar iso 115280 
ha torpaq sahəsini əlıato edir.

Tobii-təsərrüfat xiisusiyyətlərinə göro 
torpaq ehoyatlarımn istifadəsi 10 iqtisa- 
di-coğrafi bölgədə mərkəzləşınişdir: Ab- 
şeron, Gənco-Qazax, Şoki-Zaqatala, 
L.onkoran, Quba-Xaçmaz, Aran, Yuxarı 
Qarabağ, Kəlbəcor-Laçın, Dağlıq Şirvan 
vo Naxçıvan (codvəl).

Otl: Ə l i y e v  H .Ə. Böyıik Qafqazın şinıal- 
şorq hissəsiniıı mcşo vo mcşo-hozqır torpaqları. B„
I‘>64; Ca j ı acü  M .3. rio'inı.ı Majıoro KaıiKaıa 
(b npencjıax A ıcpöaiiflÄaHCKOn CCP). B.. I%6; 
M o m m əd o v Q . Ş. Azorhaycanın lorpaq clıti- 
yatları. B.. 2002.
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A/ərbaycaıı Rcspublikasıııııı torpaq thtiyatlarıııın iqtisadi-coğrafi bölfjolər vo 
miilkiyyət formaları üzrə pavlanması və is.iladosi (01.01.2004)

S/s
Bölgolor 

(sahosi lıa 
vo %-lo)

Mülkiyyot
forması

Koııd tosərriilalına yararlı torpaqlar, Iki
Meşə

torpaqları,
lııı

Yararsız 
torpaq- 
lar, haÜnıuıııi

Əkin və 
ılinco 

qoyulınuş

Çoxillik
əkmolor Biçə-

nəklor

Örıiş vo otlaqlar
Həyətyam Cəmikənd-

ətral'ı qış yay

1
Abşcron
336635

3,9%

Dövlot
Bolodiyyo

Xüsusi
C'Vni

224914
97028
14693

33663*'

8969
5726
8662

23357

2539
657
1960
5156

502
46
188
736

56700

56700

83771

83771

8133

8133

348
103

1965
2416

104262
63232
12775

180269

11337
232

11569

109315
33564

142879

2
Gəııcə-
Qazax

1245542
14,4%

Dövlət
Bolodiyyo

Xiisusi
Cəmi

673302
326764
245476
1245542

14790 
11108 

167927 
193825

777
635

2973
4385

2920
1244

30510
34674

287468

243302

15951

159151

38828

38821

372
1221

40886
42479

290729
257510
242296
790535

118912 
316

119228

263661
68938

332599

3

Şəki-
Z aqatala
987689
11,4%

Dövlot
Bələdiyyə

Xiisusi
C tV iıi

634987
149428
203274
9X7689

17992
14925

147984
180901

5456
655

35294
41405

297
10

1 129 
1436

97629

97629

36533

36533

20703

20703

90
1638

17196
18924

81071
114857
201603
397531

272476
202

272678

281440
34369

315809

4
Loııkoraıı
6^5741

7,4%

Dövlot
Bolodiyyo

Xüsusi
C.vni

363872
121381
150488
635741

22377
8085

105992
136454

611
711

8206
9528

4459
367

10361
15187

63912

63912

23154

23154

31065

31065

60
980

23927
24967

81726
74055
148486
304266

146256
1026

147282

135890
46300

182190

5

Quba-
Xaçmaz
798404
9.2%

Dövlot
Bələdiyyə

Xüsusi
Cənn

387508
231283
179613
798404

8905
7174

111421
127500

1141 
744 

26301 
28186

1932
1042

26220
29194

131935

131935

78617

78617

33736

33736

56
1229

14052
15337

124387 
142124 
177994 
444505

122766
177

122943

140355
88982

229337

6
A ran

1865114
21,6%

Dövlət
Bolodiyyo

Xiisusi
Cənıi

690305 
559147 
615662 
1865114

43173
34135

522267
599575

1216
1881
9611
12708

569
147

269)
3376

247105

247105

319210

319210
-

262
5195

73917
79374

364430
288463
608455
1261348

33064
599

33663

292811
270085

562896

7

Y uxarı 
Q arabağ 
930688 
10,8%

Dövlot
Bələdiyyə

Xüsusi
Caıııi

857532
23160
49996
930688

147649
2337

42149
192065

43786
51

1891
45728

4663

4663

7352

7352

246092

246092

10565

10565

6712
1088
5594
13394

459467
10828
49634
528899

153967
22

153967

244098
12310

256408

8
Knlbocnr- 

Laçın 
5,0 % Dövlət 430079 44125 3767 6274 93335 19477 11466 2339 180783 92083 111637

9

Dağlıq- 
Şirvan 
682590 
7,9 %

Dövlət
Bolodiyyo

Xüsusi
Cənıi

312006
220408
150176
682590

6385
7566

127362
141313

621
32

7409
8062

103
438
4361
4361

143161

143161

85960

88739

22925

22925

508
8683
9191

118773
148648

1478
415236

81596

81596

11637
71760

183397

10
Naxçıvan 

536300 
6,2 %

Dövlət
Bəlodiyyo

Xiisıısi
Cəıni

177801
302213
56286

536300

627
2733

38711
42071

35
3

761
799

525
19

2796
3340

74986

74986

41344

41344
-

15
421

12610
13046

42546
78162
54878
175586

2392
290

2682

132863
223761

356624

Bitki ehtiyatları

Azorbaycan Respublikası müxtolif 
təıkibli yabanı-faydalı bitkilorlə zongin- 
dir. Ölkədə 1300-don artıq dorman (o 
cümlədən 315 növ alkoloidli 150 növ 
kumarinli, 1000 növ efiryağlı) bitkisi aş- 
kar edilınişdir. Onların 230-dan çoxu tə- 
babətdə sınaqdan keçirilmiş, 55 növiin 
sənaye ohomiyyətli nldıığu müoyyonləş- 
dirilmişdir. 100-don çox alkoloid, kuma- 
riıı, aromatik, teıpcn birloşməlori, saskvi- 
terpen laktonları vo tekorin, salosodin,

efedrin, melliktin, berberin, tauremi- 
zin, santonin, seslozid. radiotinin, ra- 
diotinol, plümbagin, şafranol, koçoti- 
ınol kiıni qiymotli dərman ınaddəlori- 
niıı yeni manboləri aşkar edjknişdir. 
Alınan maddələr vo dorman preparat- 
ları patentləşdirilınişdir. Ən qiyınətli vo 
hərtorəfii öyrənilon efiryağlı bitkilərdon 
pişiknanosi, kəklikotu, morzə, dağna- 
ııosi, yovşan, birgöz, boymadorən vo 
korovizkimilor fəsiləsiııın nümayəndələ- 
rindən qıammoskiadium, baldırğan, 
yalançı ciro, cacıq, ziro, cirə, dağkeşnişi

növləri vo s. Azərbaycanın miixtəlif 
bölgələrindo geniş yayılmışdır.

Respublikada 10 ıninlərlo ton biyan 
köki'ı, 50-60 I kitıo (astraqal ııövü), 12 / 
zirinc kökii, 27 ı yemişan meyvəsi və 3,5 l 
çiçəyi, 400 l çaytikanı meyvosi, 301 aııdız 
knkii, 14 l baldırğan, 136 t dazıotu, 7 l 
murdarça meyvəsi, 6 ı cökə çiçəyi, 23 l 
boyaqotu, 54 / sııınax, 15 t vəlgo yarpağı, 
500 t itbuı nu meyvəsi, 8,3 t solmazçiçok,
10 t boymadoron vəs. qiymotli bitkilərin 
elıtiyatı müəyyən edilmiş, onların yayıl- 
ına xoritələri tərtib olunmuşdur.
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Bioloji və ekoloji tədqiqatlar nəticə- 
sində 350 növ aromatik bitkinin iqliınə 
uyğunlaşdırılmasmın mümkünlüyü aşkar 
edilmişdir. Becəribn bitkilordon zəfəran, 
nərgiz, qrindeliya, ətirşah, qızılgül növlə- 
ri, akasiya, baidırğan və birgözün efır 
yağının kimyəvi tərkibi, aromatik xassə- 
ləri və s. tədqiq edilərək, istehsal üçün 
tövsiyə olunmuşdur. Qızılgülün ınəhsul- 
dar növləri (Qazanlıq, Qırmızı, Krım, 
Raduqa) Zaqatala efıryağlı bitkiçilik tə- 
sərrülatında 10 hektarlarla əkilmiş, on- 
lardan qiymətli efir yağı atınaraq, xeyli 
iqtisadi səmərə əldə edilmişdir.

Kəklikotu, mərzə, dağnanəsi, yalançı 
cirə, cacıq, baldırğan növlərindən alınan 
efir yağları həm tək, lıəm də konıpozisi-

Çaytikanı
iydə fəsiləsindən bitki cinsi. Azərbay- 
canda 1 növü - adi Ç. var. Mey- 
vəsində (100 q-ında) 10-12 mq% 
karotin, 273 mq%-ə qədər C vita- 
mini, 0,79 mq% fol turşusu, B ,̂ P 
vitaminləri və s. olur. Ondan mürəb- 
bə, şərbət, şirə, cem, jele və s. hazır- 
lanır. Ç. yağı bəzi yaraların, dərinin 
şüa zədələnmələrinin, eKzema, 
yataq yarası xəstəliklərinin müalicə- 
sində istifadə edilir. Ç. yarpağından 
boyaq və aşı maddəsi alınır.

yalar şəklində yeni kolbasa növlərinin is- 
tehsalında, alkoqolsuz içkilər, şirniyyat, 
konserv və marinadların hazırlanmasın- 
da ətirləyici vasitə kimi istehsalatda sı- 
naqdan keçirilmişdir.

Aşılayıcı xassəli bir çox bitkilərin bö- 
yük ehtiyatı onlardan göıı-Jəıi sənaye- 
sində istifadə edilınəsinə imkan yaradır. 
Rəvənd, dəvəayağı (süpüriiın) və s. bitki 
ekstraktları istehsal üçün tövsiyo edilmiş- 
dir, nar qabığından alınan ekstrakt isə 
sənayedə istifadə olunur.

Gülxətmi, sabahgülü, maldili, zirinc, 
gəndalaş, murdarça, dazıotu, üzərlik və 
eləcə də tərəvəz (pomidor, badımcan, 
çuğundur və s.), həmçinin pambıq ema- 
lı tullantılarından xalçaçılıqda, boyaqçı- 
lıqda tətbiq olunur. Bir çox becorilən 
boyaq bitkilərindən (yalançı zəfəran, 
həna, basma və s.) alınaıı ekstraktlar is- 
tehsalatda istifado edilir.

i)d.: A/ərhaycanın faytlalı bilkilari B., 1971; 
T a A x ı ı e ı ı  B. PacTHTcjıı>»u,ııj ııoıcpon A icp- 
6afiii>KaHa. B. 1976; İ b a d u l l a y c v a  S. C Azor- 
baycaıı llorasının karəvi/kimilnri. 2004.

Vııhul Ilacıyer, NtıiMİclin Ismayılov, 
i'a.xrjthlin Qasımm, Ssyyars İbaılııllayeva

Heyvan ehtiyatları

Azərbaycan Respublikası zəngin hey- 
vanlar aləmi ehtiyatlarına malikdir. Bun- 
ların əsasını çoxlu sayda heyvan növləri - 
məməlilər, balıqlar, quşlar, sürünənlər 
(rept.liyalar), xərçongkimilər, suda-quru- 
da yaşayanlar (amfibiyalar) və s. toşkil 
edir. Xəz tədarükündə istifadə olunan 
heyvanlardan (bataqlıq qunduzu, tülkii, 
yenot, dovşan, dələ, porsuq, meşəpişiyi, 
ayı, canavar, çaqqal və s.) ən çox bataq- 
lıq qunduzu (72%), tülkü (13%) və yenot 
(5,2%) ovlanır. Bunlardan bataqlıq qun- 
duzu vo yenot respublikada iqlimə uy- 
ğunlaşdırılmışdır.

Heyvan ehtiyatlan içərisində ov quş-

Yovşan
Azərbaycan Respublikasında 16 
(bəzi məlumatlara görə 42) növü 
yayılmış, tərxun adlanan bir növü 
isə becərilir. Bəzi növlərində efir 
yağları, turşular və s. maddələr 
var. Acı Y. (A. absinthium), adi Y. 
(A. vulqaris) və b. növləri dərman 
bitkisidir. Yarpağından və göv- 
dəsinin çiçəklənmiş uc hissəsin- 
dən hazırlanan dəmləmə, tinktura 
və ekstraktı iştahartıran vasitə 
kimi işlədilir.

ları (qaz, ördək. qaşqaldaq, boz kəklik, 
bildirçin və s.) mühüm yer tutur. Ovçu- 
luq haqqında Azərbaycan Respııblika- 
sının Qanununa uyğun olaraq ölkə əra- 
zisindo ovla və ovçuluqla əlaqədar 
bütün proseslərin hüquqi bazası yara- 
dılmışdır.

Respublikanın şirin sularında və Xə- 
zərdə 30 növ balıq ovlanır. Bu balıqlann 
xeyli hissəsi Kür çayında, Kürün ətrafın- 
dakı göl və axmazlarda, həmçinin Min- 
gəçevir və Şəmkir su anbarlarında tutu- 
lur. Ovlanan balıqlarııı əksəriyyəti keçici 
və yarımkeçicidir (donizdə böyüyür, ço- 
xalmaq üçiin çaylara keçir). Keçici balıq- 
ların ən qiymotlisi qızılbalıq, nərə, uzun- 
burun. bölgə, kələmo. xəşəm, şamayı, 
poru, ilanbalığıdır. Onların oti vo kürüsü 
yüksək qiymətbndirilir.

Ovlanan nərəkimilər içərisində miq- 
darca birinci yeri uzunburun, ikinci yeri 
noro tutur. Bunlardan başqa, Azərbay- 
can Respublikasının sıılarında sənaye 
əhomiyyətli çapaq, çəki, sıf, naxa, külmə, 
ziyad (kütiim) və s. yarımkeçici balıqlar, 
çoxlu siyənək və k'lkə tutulur. 20 əsrin 
ikinci yarısından başlayaraq Kür çayın-

da müxtəlif hidrotexniki qurğuların tikil- 
məsi, Xəzər dənizi suyunun çirklənməsi, 
qanunsuz ov və s. nəticəsində sənaye əhə- 
miyyətli balıqların miqdarı xeyli azalmış- 
dır. Balıq ehtiyatını borpa etmək və artır- 
maq məqsədilə respublikada genişmiq- 
yaslı tədbirlər görülür. Balıqyetişdirmə 
müəssisələri (Kürağzı, Əli Bayramlı, Xıl- 
lı, Kür və Dəniz təcrübə z-dları) fəaliyyət 
göstərir. Çapaq, çoki, ziyad və sıf balıq- 
larını artırmaq iiçün Kiçik Qızılağac, 
X ıllı və Kürağzı balıqartırma təsər- 
rüfatları yaradılmışdır. Respublikada 
ildə ınilyonlarla nərə balığı, qızılbalıq, 
çapaq, çəki, külmə və sıf körposi yetiş- 
dirilir. Bunlardan olavə, 1980 ildən Ki- 
çik Qızılağac təsərrüfatında fəaliyyət 
göstərən inkubasiya sexində üdə min- 
ləıiə ziyad balığı körpəsi yetişdirilib 
dənizə buraxılır. 2000 ildə Xıllıda 20 
mln. nərəkiınilər körpəsi yetişdirmoyə 
imkan verən müasir z-d istifadəyo veril- 
mişdir.

Respublikada 2003 ildə 6453,7 t balıq 
ovlanmışdır ki, onun 6058,3 M ı  doniz- 
dən, 393,38 t - u daxili su monbələrindən 
(o cümbdən, 82 /-u Mingəçevir və Şəm- 
kir su anbarlarından) tutulmuşdur. Ov- 
lanan balıqların 94,48 /-unu nərəkiınilər 
təşkil etmişdir.

Əıl.: MaTcpHajibi no 3K0J10I H» * h b o th i . ix  b 
Ajcpöai'W/K'aııe. B„ 1989; )K h b o t h i , ih  Mnp A3cp- 
6aiia)Kaııa. B., T. I 3, 1995 2000; 20 əsrin sonıın- 
da hcyvanlar alominin öyr.nıilməsi vo qorunitıası. 
(Rctl. M i k a y ı t o v  T. K . ) . B „ 2001.

Musu Musayev

Su ehtiyatları

Azərbaycan Respublikası coğrafi 
mövqeyi və təbii şəraitinin xüsusiyyətləri 
ilə əlaqədar olaraq su ehtiyatlarının ki- 
fayət qədor olmaması vo orazi üzrə qeyri- 
bərabər paylanması ilə səciyyələnir. Bu- 
nunla yanaşı həmin ehtiyatların əsas his- 
səsi qonşu dövlətlərin ərazilərində for- 
malaşır və tranzit çaylar (Kür, Araz və 
onların qolları, Saınur, Astara və Bol- 
qarçay) vasitəsib respublikanın ərazisi- 
no daxil olur; ondan kəııara isə axım 
yoxdur.

Kür çayı axıınının respublikanın ora- 
zisino daxil olduğu yerdə orta illik həcmi 
8,84 l<m\ yaxud su sərfi 280,1 nı-Vscın, 
Araz çayının mənsəbi yaxınlığında isə 
ınüvafiq olaraq 17,8 k m 1, 564 mVxaıı təş- 
kil edir. Onun axımının sonıakı artıını 
(8,96 km-\ 2830 m-Vsan) respublikanın 
daxili çayları və qismən də qonşu dövlət-
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T uran poləngi

Vaşaq.

Bobir.

M anul pisivi.

Qarapaça. Çöl pişiyi.
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Dağ qoyunu.

Cauub nalburunu.

Ceyran.

Bezoar keçisi

Safsar.

Acli uzunqanad.

Bükükdodaq enliqulaq.

Kaftar.
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Ərsiııdimdik.

Xəzor uları.

A ğboğaz biilbül.

Ağquyruq dəniz qarlalı.

Dovdaq.

Turac.

H irkan arıqıışu.

Qızıl qaz.

İri qırğı.

Fısıldayan qu.

Q araqarın bağrıqara. Mormər cürə.

Ağquyruq çökükburun.

Türküstan tüvüyü.

Bcrkut.Toğlugötüron. Çohrayı qutan.
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Çay qaraquşu. Qafqaz tetrası. Q afqaz uları.

Q afqaz şahini. Q ara leylək.İlanyeyən.

Qırıldayan cüllüt. Qırmızıdöş qaz. Kiçik qu.

İZ

Bəzgək

Qoşəııg dovdaq. Sultan toyuğu. Ülalgi.

Göl haçaquyruq cüllütii. Talış qırqovulu.
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Cökə- Atli kilkə. İrigöz kilkə.

Durnabalığı. Ağ qızılbalıq. Doniz sıfı.

Nərə. Külma. Ziyad (kütüm).

Kür umnbıırunu. Qızılı kefal.

Xoşəm. Xa/Jir qızılbalığı. Xozor ̂ irbiti.
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lərin ərazisindən axan tranzit çayların 
(Xraırı, Ağstafa, Tovuz, Qanıx, Qabırrı 
və s.) hesabına baş verir.

Araz çayının Naxçıvan M R sərho- 
dinə qodərki axım həcmi 4.8 k m \  ya- 
xud su sərfi 152,1 m-Vsaıı təşkil edir. 
Xudafərin körpüsünə qədərki axım 
lıəcmi onıın həm sağ (İran) və ham do 
sol (Ermonistan, Azorbaycan) qolları- 
nın hesabına artır və mənsəbdə 9,16 
km-'-ə, yaxııd 290 m-Vsan-yş çatır. Belə- 
liklə, qonşu ölkəlordon gəlan qollarını 
nəzərə almaqla Kür və Araz çaylarının

çoxillik qiyməti miivafiq olaraq 1,6 km} 
(50,2 m-Vsım) və 1,5 km-' (49,0 nıVsaıı) 
təşkil edir. Bcloliklə, orta sulu il üçiin 
Azərbaycan çaylarının ümumi su ehti- 
yatı 30,9 km 3-z> (980 m-Vsan) borabordir. 
Bıı həcmin yalnız 10,3 A'wMni (326 
m-Vsan) bilavasito respublika orazisi da- 
xilində formalaşan axım təşkil edir ki, 
bu da tranzit axımın lıəcmindən (20.6 
k m \  yaxud ö53 m-Vsun) 2 dəlo azdır. 
Respublika ərazisinin sahosinə diişən 
su ehtiyatı yerli axım üzro 119 nwı. 
ümumi axım üzrə isə 359 mm toşkil edir

A/.orbaycaıı Respublikası təbii vilayotbriniıı su ehtiyatları (mln. ınJ)

Bölgələr Sahə, Yağıntı Axım Buxar- Axım
k m - üınumi sotlıi yeraltı lanma əmsalı

1. Böyiik Qafqazın c.-ş. 
hissəsi 40603 13220 5459 3280 2179 10761 0,34

a) Şm.-ş. yamacı vo c.-ş. 
qurlaracağı; 17300 5428 1586 1027 559 3842 0,29
o cümbdaıı: 
Şm.-ş. yamacı 6610 2668 1164 713 451 1504 0.44
Qobustan və 
Abşeron y-a 10690 2760 422 314 108 2338 0,15

o) C. yamacı; 23303 10792 3873 2253 1620 6919 0.36
o cümlədən:
Qanıx çayı hövzosi 2764 2327 1447 821 626 880 0,62
Əyriçay hövzosi 1810 1244 682 389 293 562 0,55
Acmohur vo 
Ccyrançöl 6910 2082 153 130 23 1929 0,07
Şirvan çayları 11819 5139 1591 913 678 3548 0,31

II Kiçik Qafqaz 37749 15969 3621 1787 1834 12348 0.23
Şm.-ş. yamacı 9013 4055 1173 530 643 2882 0,29
Ş. yamacı 10373 4453 1032 481 551 3421 0,23
Qarabağ yaylası və 
c.-q. yamacı 13000 5141 776 445 331 4365 0,15
Zongozur silsilosinin 
c.-q. yamacı (Nax. MR) 5363 2320 640 331 309 1680 0,28

[II. Talış 8248 4776 1229 888 341 3547 0.26
C,W1İ 86600 36965 10309 5955 4354 26656 0.28

ıta sulu il üçiin ehtiyatı müvafiq ola- 
aq 26,9 km3 (su sərfi 854 m-Vsan) vo 
4,0 km3 (su sərfi 442,1 m3/san) təşkil 
dir. Azərbaycanın su ehtiyatlarına, 

həmçinin Samur-Abşeron kanalı vasi- 
tosilə Samur çayından götürülən və or- 
la illik həcmi 0,85 km3 (su sərfi 27 
m3/san) olan (Samur çayı həcminin 1/3 
hissəsi) sular da daxildir.

Azərbaycan çaylarınm ümumi su eh- 
tiyatlarma yuxarıda göstərilən iiç çay şo- 
bokəsindən başqa bilavasilo Xəzor doni- 
zinə tökülən çayların da suları daxildir. 
Ruspublikamn şm.-ş. (Quba-Ousar, Do- 
vəçi-Xaçmaz, Abşeron-Qobustan hidro- 
loji r-nları) və c.-ş. (Lənkəran hidrolo- 
ji r-nu) çaylarında bu ehtiyatların orta

(orta çoxillik axım modulu 3,78 
l/san/km2). Yerli çay suları ehtiyatının 
58%-i çay axımının formalaşmasında 
iştirak edən səth axımmın, 42%-i isə 
yeraltı suların payına düşür. Respub- 
lika çaylarının sıı balansı və yaxud su 
chtiyatları Böyük Qafqaz, Kiçik Qaf- 
qaz vo Talış təbii vilayətləri üzrə hesab- 
lanmışdır (codvəl).

Əd.: P y c t  a m o ii C . T . , K a iu k ıı ii
P. M . BoÄiibiii Sajıaııc A ıcp6aii;ı>KaııcKoii C('P. 
K . 1978; Bo/ıııı.ıc pecŷ cfa A ıcp6aii,rı>KaııcKoii 
CCP. [>.. 1989; Xaj ınj ıoı ı  III. B. Boaoxpaıın- 
jıııııuı Aıcp6aHa*ana ıı ııx 'jKOJioı ıi'iecKiıc ııpo6- 
jıcMbi. B., 2003; Kiir lıöuaasinin su anbarları (lilırıi 
rcd. M u s l a f a y c v I.). R„ 2003.

R .v ı t ı  Q a ş q a y

İqlim ehtiyatları

Azərbaycan Respublikası olverişli 
fiziki-coğrafi şoraitino göro zəngin iq- 
lim ehtiyatlarına malikdir. Bunlardan 
günəş və külək enerjisi, istilik, rütubot 
və kuıori-iqlim ehtiyatları mühüm əhə- 
miyyət kəsb edir.

Günəş enerjisi ehtiyatları. Azərbay- 
can Respublikasınm ərazisi kiilli miq- 
darda günəş enerjisi alır. Günəş parıltılı 
saatlarmın illik miqdarı burada 1900- 
2200 saatla 2600 2800 saat arasında 
dəyişir. Ümuıni günəş radiasiyasıııın il- 
lik miqdarı 120-124 kkııl/sm2- dən 
152-160 kkal/sm2-dək təşkil edir.

Kür-Araz ovalığında fəal fotosintez 
radiasiyasımn (bitki yarpaqlarınm uda 
bildiyi və fotosintez prosesində iştirak 
edon radiasiya) illik miydarı 62-64 
kkal/sm2-d\r. Orta dağlıq zonada hünd. 
artdıqca fəal fotosintez radiasiyasının 
qiyməti artır və 3000 «?-dən yüksəklikdo 
70 kkal/sm2 və daha çox olıır. Naxçıvan 
M R -in ərazisində foal fotosintez radia- 
siyasımn illik nıiqdarı 70-72 kkal/mn2 və 
daha çoxdur. Bitkilərin vegetasiyası 
dövriində (aprel oktyabr) ölkənin dü- 
zonlik və Böyük Qafqazın yüksək dağlıq 
hissəsində fəal fotosintez cadiasiyasımn 
miqdarı, əsasən, 48 50 kkal/sm2, orta 
dağhq hissəsində isə 45-46 kkal/sm2 
təşkil edir. Naxçıvan MR-in bütün əra- 
zisindo vegetasiya dövriindo fəal foto- 
sintez radiasiyasının miqdarı 53-59 
kkal/sm2-don aşağı olmur.

Külək enerjisi ehtiyatları. Ölkənin 
dənizsahili ərazilərindo yerli olıali qo- 
dimdən külok eneıjisindən istifadə edir. 
Sado quruluşlu kiilək mühərrikləri (yel 
dəyirmanları) 20 əsrin 30-40-cı illərinə- 
dək daha geniş miqyasda tətbiq olun- 
ınuşdur. Sonralar elektrik enerjisi is- 
tehsalının artması və ümumi enerji şə- 
bəkəsindon istifadə ilə əlaqədar olaraq 
bu cür külək mühərriklərinin sayı xeyli 
azalmışdır. Hazırda sado kiilok mühər- 
riklori Abşeron y-a-nın bozi sahilboyu 
və Kürün aşağı axarı sahələıiudə qal- 
mışdır.

Azərbaycan Respublikası orazisində 
küləyin orta illik sürətinin 3 m/san-dm 
çox olması və həmin sürotin külək 
miihərriklərinin somorəliliyi tələblərini 
tam tomiıı etməsi, bu tükənməz ucuz və 
ekoloji təmiz enerji mənboyiııin respub- 
likada mühüm ehtiyata malik olmasım 
göstərir. Belə ki. küloyin orta illik sürəti- 
nin kəmiyyoli Abşeroıı y-a-nda 6 -8, di 
gər donizsahili əraziləıdə vo adalarda
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3 6. Kür-Aiiiz ovalığının bozi yerlorində
3 -4, yiiksək dağlıq sahəbrdo isə 4-6 
m/sıın təşkil edir. Abşeroıı y-a-nda sürə- 
Iİ6-I0 m/saıı olaıı küləklər dalıa tcz-tez 
təkrarlanır, digər r-nlarda isc sürati 2-5 
m/saıı olan küləklər üstünlük təşkil edir. 
Giiclii küləkli (>15 m/saıı) giinlərin sayı 
Abşeron y-a-nın q. ində 30-40'%, mər- 
kəzində 17-27%, ş. qurtaracağında isə 
20 30'/ı təşkil edir. Digər dənizsahili 
ərazilərdə bıı göstərici 10-20% arasında 
doyişir, Kür dərəsində isə 7-8%-dan ar- 
tıq olmur. Göstərilən ərazilərin bəzi 
məntəqalərində yerli şəraitdən asılı ola- 
raq küləyin həm orta illik siiroti, hom də 
güclü küləklərin təkrarlanması daha 
yüksək ola bilər.

İsti ehtnatları. Azərbaycan Respub- 
likasının ərazisi isti ehtiyatlarını səciyyə- 
ləndirən və bitkilərdə vegetasiya proses- 
lərinin sürətlə getməsini təmin edən fəal 
temp-r cəminin yüksək olması (>10°C) 
ilə fərqləndiyindən mühüm isti ehtıyat- 
larıııa malikdir. Ərazinin yarıdan çoxu 
fəal temp-r cəminin 38O0°C-dən artıq 
olduğu isti qurşaqda yerləşir. Kiir-Araz 
ovalığında və Naxçıvan MR-in Araz- 
boyu düzənliklərində fəal temo-r cəmi 
daha yüksəkdir (4000-4800°C). Onun 
qiyməti hünd. 800 /»-dən yüksək ol- 
mayan arazilərdə 3()00°C-dən, Nax- 
çıvan MR-də isə 4500°C-dən az olmur. 
Havanın temp-runun 10°C-dən yuxarı 
qalxması ən tez (maıtın sonu) Kur- 
Araz ovalığının q. hissələrındə ■ Zət'- 
dab-Mingəçevir-Hərdə bölgəsində və 
Aıazyam dar zolaqda baş verir. Orta 
temp-ru 10°C-dən yuxarı olan dövr 229 
gündən (Astara) 100 giinə (dəniz səviy- 
yəsindən 2000 m yüksəklikdə) qədər 
davam edir.

Ölkənin mövcud isti ehtiyallaıı 
oıuın xeyli hissəsində ildə iki, bəzi yer- 
ləıdə isə hətta üç dəfə məhsul götür- 
məyə imkan verir. Hünd. 600/»-ə qədar 
olan düzən və dağətəyi ərazilərin oksə-

riyyətində fəal temp-r cəmi payızlıq 
buğdanın istiyə olan tələbatından 2 də- 
fədən də artıqdır. Bu isə əlverişli sııvar- 
ma şəraitində vegetasiya dövrü qısa olan 
bir sıra dənli bitkilər (qarğıdalı) və əkilən 
otlardan əlavə məhsul almağa kifayət qə- 
dər isti ehtiyatı olduğunu göstərir.

Rütubət ehtiv atları. Azərbaycan 
Respublikası ərazisində ən az orta illik 
yağıntı (150-200 nım və az) Qobustanın 
c.-ş.-ində və Abşeron y-a-nın c. sahilin- 
də müşahidə edilir. Kür-Araz ovalığının 
mərkəzi və ş., Samur-Dəvəçi ovalığımn 
c.-ş. hissələrində, Naxçıvan MR-in 
Arazboyu diizənliklərində, Qobustanın 
və Abşeron y-a-nın çox hissəsində ya- 
ğıntıların miqdarı 300 /;;/)/-dən azdır. 
Xəzər dənizi sahilindən q.-ə, düzənlik- 
lərdən dağlara doğru yağıntıların miq- 
daıı tədricən artır. Onların ən çoxillik 
miqdart Böyiik Qafqazın c. (1400-1600 
/77/?/) və şm.-ş. (800 /)////) yamaclarında, 
Kiçik Qafqazda və Naxçıvan MR-in 
yüksək dağlıq hissəsində (800-900 mm) 
və Talışda (1700-1800 mm) qeyd edilir. 
Yağıntıların böyük hissəsinin ilin isti 
dövrünə (aprel-oktyabr) təsadüf etdiyi- 
nə baxmayaraq, yay ayları quraq keçir 
və hətta yağıntıların bolluğu ilə seçilən 
Lənkəran- Astara zonasında bu zaman 
yağıntıların miqdarı illik normanın 
cəmi 5— 15%-ini təşkil cdir. Bitkiçiliyin 
geniş yayıldığı r-nlarda havanm temp- 
runun IO°C-dən yuxarı olan döyründə 
iqlim-suvarma normasının kəmiyvəti, 
əsasən, 300-1000 /77/7/ (3000-10000 
t/lıa) arasında dəyişir. Bu dövrdə tarla- 
lara ən çox (900-1000 mm) su Kiir- 
Araz ovalığında, Abşeron y-a-nın mər- 
kəzi hissəsindo və Naxçıvan MR-in 
Arazboyu ərazilərində vcrilməlidir. 
Dağlara və Xəzər dənizinə doğru iqlim- 
suvarma norması tədricən azalır. Hətta 
Lənkəran-Astara zonasında iqlim- 
suvarma normasımn orta qiyməti yay 
aylarında 200 /;//7/-don aşağt olmur.

Kurort-iqlim ehtiyatları. Respublika 
ərazisinə düşən günəş radiasiyasının, 
xüsusilə onun ultra-bənövşəyi hissəsi- 
nin bolluğu ölkənin düzənlik və dağ- 
otəyi r- nlarında, dənizsahili ərazilorin- 
də lıelioterapiya todbirlərinin yay döv- 
ründə, demək olar ki. hər giin tətbiq 
olunmasına imkan verir. Hava kom- 
plekslərinin təhlili ölkə ərazisində he- 
lioterapiya imkanlarının yüksək olma- 
sını daha aydın göstərir. Belə ki, bütün 
yay dövründə günlorin 65-95^/ı-in i gü- 
nəşli hava təşkil edir. Dənizsahili r-n- 
larda günəşli günlər bəzi illərdə, hətta 
bütün iyul-avqust aylarında aramsız 
davam edir. Günəşli havalar əksər hal- 
larda Lənkəran ovalığında 75 90%, Kür- 
Araz ovalığı və Naxçıvan MR-iıı düzən- 
lik, dağətəyi və orta dağlıq hissələrindo 
90% , Böyük və Kiçik Qafqazın dağotoyi 
düzənlikləıində, Talışda və Naxçıvan 
MR-in dağlıq hissəsində 67-80'%  təkrar- 
lanır. Giinəşli havalann təkrarlanması və 
radiasiya intensivliyinə görə Xəzər dəni- 
zinin Azərbaycan sahilləri Qafqazm Qa- 
ra dəniz və Krımın cənub sahillərindən 
üstündür. Bu da Xəzor sahilinin xeyli his- 
səsində müasir kurort və kütləvi istirahət 
komplekslərinin yaradılmasına əsas ve- 
rir. Qış ayjarında günəşli havalar xeyli 
azalsa da, bəzi r-nlarda günoşlə müalicə- 
nin bu dövrdə də aparılmasına iırıkan 
olur. Abşeron y-a və ondan şm.-da yerlə- 
şən dəniz sahilində günlorin təqr. 50%-i 
günəşli keçir. Kür-Araz ovalığımn mər- 
kəzi r-nlarında belə günlərin sayı daha 
çoxdur.

Əıl.: KjııiMar A'jepGaiİOTiina/Pea. M a a a  r- 
■)a,ne A . A . ,  Lil u x;ı n h  c  k  h  h  3 . M .  B.,
1968; Ə y y u b o v  Ə . C . ,  H a c ı y e v  Q . Ə .  
Azarbaycaıı SSR-in iqliııı chtiyatları. B „ 1984; 
Azorbaycaıı Rcspııblikasıııın aqroiqliııı allası 
/Red. Ə  y y u b o v A . C . ,  R o h i m o v  X . Ş .  
B.. 1993 .

Xəyyam Rihimov. M.ıh.ırr.vn ItBSMWv

Azərbaycanda təbiətin mühafizəsi 
məsələlərinin elmi həllinə həla 1918 ildə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfın- 
dən başlanılmtş və bu, sonralar Azər- 
baycan SSR-də dövlət siyasəti səviyyəsi- 
nə qaldmlmışdır.

EKOLOGİYA

1924 ildə Azorbaycan SSR XKS 
“ Meşədən qanunsuz istifadə etmək və öz- 
başına ağac kəsmək hallarını aşkar edən 
meşə gözətçilərini və milis işçilərini təltif 
etmək haqqında” qərar qəbul etmişdir.
1925 ildə Azorbaycan M İK  və XKS tərə-

findən Göygöl dövlət qoruğu, 1929 ildo 
Zaqatala və Qızılağac dövlət qoruqları, 
1937-38 illərdə isə bir neçə yasaqlıq təşkil 
edildi. 1939 i'ıdə “ Lənkəran rayonunda 
meşə qoruğunun təşkili haqqında” Azər- 
baycan SSR XKS qərar verdi. İkinci
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diinya müharibəsi (1939-45) illərində bu 
proses ləngidi. Təbiəti mühafızə işi sonra- 
kı illərdə yenidən canlandı. Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin “Təbiəti mühafızə 
haqqında” qanunımdan (1959) sonra 
respublika ərazisində otraf mühito mənfl 
tosir göstərən təsərrüfal fəaliyyəti ya qa- 
dağan edildi, ya da ona ciddi məhdudiy- 
yotlər qoyuldu. 1962 ildə Kənd Tə- 
sərriifatı Nazirliyi nozdindo Təbioti 
Miihafizə və Ovçuluq İdarəsi yaradıldı 
və 1967 ildə bu idarə əsasında Azərbay- 
can SSR Dövlət Təbiəti Mühafızə Ko- 
ınitəsi təşkil cdildi. Təbiətə ziyan vuran 
bir sıra 'darə və müəssisələrdə təbiəti 
mühafizə şöbələri yaradıldı. Lakin 
Azərbaycan Resptıblikasında fəaliyyət 
göstərən müəssisəlorin 90—95%-inin hə- 
min dövrdə Ittifaq tabeli olması və tə- 
biəti mühafizə tədbirlərinin mərkəzdən 
maliyyələşdirilməsi bir sıra ekoloji 
problemlər yaıadırdı.

Azərbaycan Respublikası sovet haki- 
miyyəti illərində ekoloji sınaq meydanına 
çevrilmişdi. Belə ki, 20 əsrin 50-ci illəıin- 
də yetərli ekoloji tədbirlər görülmədən 
Qaradağda sement z-du, Gəncədə alümi- 
nium z-du. Yevlaxda yunun ilkin emalı 
fabriki, Stımqayıtda kimya müəssisələri 
(xlor istehsalı vo s.) istifadəyə verilmiş, 
Neft Daşlarında ııeft hasilatına başlan- 
mışdır. Azərbaycan yeganə sovet respub- 
likası idi ki, iimumi uz. 50-53 min knı 
olan suvarma kanallarının yalnız 5%-i 
iizlük örtüklo istismar edilirdi. Odur ki, 
suyun 40-43‘Mı-i itir, torpağa süzülür və 
şoıanlaşmaya, qrunt sularımn səviyyosi- 
nin qalxmasına, subasmalara vo bataq- 
lıqlaşmalara səbəb olurdu.

Yaranmış ekoloji pıoblemləri həll et- 
mok moqsədilə AMEA-mn Ekologiya vo 
Coğrafıya in-tlarında təbiəti mtihafizo və 
ekologiya ilə bağlı şöbələr, Xəzər Morko- 
zi, BDU-da Ətraf miihitin miihafızəsi ka- 
fedrası, Ekologiya və Təbii Sərvətlor 
Nazirliyi (2001 ildo yaradılmışdır) nəz- 
diııdə miivafiq elmı qurumlar və s. toşkıl 
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası müstoqillik 
qazandıqdan sonra iqtisadiyyatın biitün 
saholorində ekoloji mühaftzə amilinə diq- 
qət artırılmışdır. Ekologiya iizro bir çox 
özəl təşkilatlar (təbiəti mühafızo cəmiyyo- 
ti, yaşıllar həıokatı, ekoloji ittifaq, ekolo- 
ji bərpa mərkəzi və s.) fəaliyyət göstərir. 
Onlar ətraf ınühiUn mühafizəsi sahəsindo 
dövlət təşkilatlarma kömək etməklə ya- 
naşı təbii mülıitin sağlamlaşdırılması isti- 
qaınətindo moqsədyönlü işlər görürlər. 
Artıq bütün elmi todqiqat in-tlarında

ekoloji problemlorin VıəlVı aparıcı l'oaliy- 
yət sahəsinə çevrilmişdir.

Nazirlik və idarələrin tobiəti miihafizə 
üzrə işlərini əlaqələmlirmək məqsodilo 
AM EA nəzdində təbiəti miihaftzə sahə- 
sindəki idarələrarası ştıra təşkil edilıniş- 
dir. Bu işdə Fövqəladə Hallar iizro 
Dövlət Komissiyası (2005 ildən Fövqəla- 
də Hallar Nazirliyi) da miihüm rol oy- 
nayır.

Ətraf mühitiıı vəziyyəti və mühatl- 
zəsi. Respublikada ətraf mühitin müha- 
fızəsi təbii iinsürlərin (torpaq. su, hava, 
yerin təki, bitki və heyvanlar aləmi) kə- 
miyyət vo keyfiyyət göstoricilərinə nəza- 
rot və tobii ehtiyatlardan səmərəli istifa- 
dənin təşkili əsasında aparılır.

A t m o s f e r  h a v a s ı n t n  mii- 
haf izəsi .  Azəıbaycan Respublikası 
ərazisində atmosfer havasınm tobii çirk- 
lənməsi palçıq vulkanlarının piiskürmo- 
si, süxur və mineralların aşınmast, meşə 
yanğınları, güclii küləklər və digər hadi- 
sələrlə əlaqədar baş verir. Vtılkan püs- 
Kürmələri nəticəsində atmosferə toz və 
zərərli qazlar qarışır ki. bunlar da ətraf 
mühitə monfı tosir göstərməklə atmosfe- 
rin aşağı təbəqəsində karbon qazının 
miqdarının artmasına səbəb olur.

Havanın antropogen yolla çirkləndi- 
rilməsi, əsason, sonaye müəssisələrinin 
və avtonoqliyyat vasitələrinin fəaliyyəti 
ilə əlaqodardır. Şəhərlərdə sənaye müəssi- 
sələrindən, nəqliyyatdan, istilik sistemlə- 
riııdon atmosferə külli miqdaıda zəhərli 
qazlarvotozlaratılır. Respublikada mad- 
di sərvotləı in istismarı zamanı əvvəllər at- 
mosfer havasının mühafizəsinə kifayət 
qodor diqqət yetirilməməsi, istismar olu- 
nan texnoloji quığu və avadanlıqların 
ekoloji tələblorə cavab verməməsi, onla- 
rın fiziki cəhətdən köhnolmosi, toztıı- 
tucu və qaztəmizləyici qurğulardan sə- 
mərəli və ya tamamilə istifadə edilmə- 
məsi, avtomobillərin nasaz halda istis- 
mara buraxılması atmosfer havasını da- 
ha inlensiv çiıkləndirir. Nəticədə res- 
ptıblikanın iri şəhərlərində hər il atmos- 
ferə yüz tonlarla toz, qurum, karbon ok- 
sidi, azot oksidi, karbohidrogenlər, kii- 
kiirdlü birləşmələr, xlor, formaldehid 
və s. çirklondirici maddələr atılır. jri sə- 
naye şəhərlərində atmosferin çiıklən- 
məsinə sobəb olan amillərdən biri də sə- 
naye və məişət mənşoli tullantıların 
yandırılmasıdır ki, onlar da ətraf mühit 
iiçün təhliikə yaradır.

Bakı şəhərində viisət almış tikinti- 
quraşdırma işlərində toztutucu və digər 
qurğu və avadanlıqlar ya texnoloji pro-

sesbrdə tətbıq edi\mir, ya d a  \ a ia t s w  

vəziyyotdo olur. Belə müəssisolərdə inert 
məhstıllar - sement, qıım. çtnqıl və s. 
açıq şəkildə saxlamlır ki. bu da küləkli 
günlərdə tozların atmosferə atılmasına 
sobəb olur. Son illor maye qazın ema- 
lında aromatik karbohidrogenlərdən 
az istifadə oltınması, maye qazın kii- 
kürd, parafın vo s. qarışıqlardan rniiva- 
fiq normalaıa uyğun təmizlənməməsi 
atmosfero atılan tullantıların miqdarını 
artırır.

Respublikada toztutucu vo qaztə- 
mizləyici qurğular istehsal edən müəssi- 
sələrin olmaması atmosfer havasının 
miihafizəsinə mənfi təsir göstərir. Neft 
və qaz hasilatı zamanı ayrılan səmt qaz- 
larının tutulmaması da atmosfer havası- 
na xeyli miqdarda karbohidrogenlər 
atılmasma səbəb olur.

Azərbaycan Respublikasında at- 
mosferi daha çox çirkləndirən, əsasən, 
Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir və 
Əli Bayramlı şəhərlərində yerləşən neft- 
qazçıxarma, neft emalı, kimya sonayesi, 
energetika, nəqliyyat, tikinti material- 
ları istehsalı, qara vo əlvan metallurgiya 
ınüəssisələridir. Onlardan atmosferə 
külli miqdarda dəm qazı, azot oksidi, 
kükürd birləşmələri, karbohidrogenlər, 
dayanıqlı üzvi çirkləndiricilor və s. zə- 
rərli maddələr atılır.

20 əsrin 90-cı illərində bir çox sənaye 
müəssisələrinin fəaliyyətini dayandır- 
ması və ya istehsal gücüniin azalması nə- 
ticosində stasionar mənbələrdən atmos- 
ferə atılan zororli maddələrin miqdarı 
azalmışdır. I9S0 ildə stasionar mənbə- 
lərdon atmosferə atılan tullantıların 
ümumi miqdarı 2,1 mln. t, 2005 ildə isə
557.9 min t olmuşdur. Bakı şəhərindo 
avtonəqliyyat vasitələrinin sayının ço- 
xalması səyyar mənbələrdən atmosferə 
atılan zorərli tullantıların nıiqdarını 
kəskin artırnnş və ünnııni tullantıların 
45%-ini təşkil etmişdir. 1990 illə müqa- 
yisodə 2005 ildə stasionar mənbolərdon 
tullantılar 74,0%> az, səyyar mənbələr- 
dən isə 33% çox olmuşdur.

Atmosfer havasınm mühafızəsi sahə- 
sindo foaliyyət “ Atmosfer havasının mü- 
hafizəsi haqqında” Azərbaycan Respub- 
likası Qanunu (2002) ilə təıızimJənir.

Havanm keyfıyyətinin qiymətlondi- 
rilməsi üç istiqamətdə aparılır: sonaye 
tullantılarının monitorinqi, fon tullantı- 
larının monitorinqi və yaşayış ərazilə- 
rində havamn monitorinqi. Bıı moqsəd- 
lə ölkənin 8 şəhəı ində 26 müşahidə stan- 
siyası təşkil edilmişdir. Alınan məlumat-
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ların təhlilinə görə 16 inc|rcdiyentdəıa, əsa- 
son, dom qazı, furfurol, loz və hisin hava- 
da miqdannın yol veribıı həddən çox ol- 
duğu müəyyən edilmişdir.

Azorhaycan Respublikası 1995 ildə 
BMT-nin İqlim Dəyişməbri Üzrə Çərçi- 
və Konvcnsiyasına, 1997 ildə Kioto 
Prolokoluna, 2002 ildə “ Havanın böyük 
məsafələrdə transsərhəd çiıkbndirilməsi 
üzrə” Meynəlxalq Konvensiyaya qoşul- 
muşdur.

Sənay e  və məişət  bərk  
t u 11 a n 11 1 a r ı i I ə ç i r k l ənmə-  
d ə n m ü h a f i z ə. Respublika miiəssi- 
sələrində əırıəb gələn sənaye tullantıla- 
rından yetərincə istifadə edilməməsi iq-

tisadi itkibrə səbəb olmaqla yanaşı, 
həm də ətral mühitə ciddi ziyan vurur. 
Sonaye və məişət tullanuları kənd tə- 
sərrüfatı üçün yararlı torpaq sahələrinin 
xeyli hissəsini çirkləndirir, su və bitki 
ehtiyathırına, atmosferə mənfı təsir gös- 
tərir. Bunun qarşısım almaq məqsədib 
belə tullantıların basdırılması üçün 
Azərbaycan Respublikası Dövbt Neft 
Şırkətinin “ Axtarma” poliqonu, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin pestisid poliqo- 
nu, “ BP” şirkətinin “Səroncə” poliqonu 
və civə tərkibli tullanlıların basdırılması 
üçün Sumqayıt şəhəri yaxınlığında poli- 
qon yaradılmışdır.

Statistik ınəlumatlara görə 2004 ildə 
müəssisə və təşkilatlarda istehsal və xid- 
məti tullantılarm ümumi miqdarı 2315,6 
min t olmuşdıır. 2005 ildə miiossisə və 
təşkilatlarda əmələ gəlıniş 12,8 nıin t 
təhliikəli tullantıların cəmi 0,04 miıı /-u 
zərərsizləşdirilmişdir. Bu tııllantıların 
95%-i Dövlət Neft Şirkətinin, qalanı isə 
"Azərkimya” Dövbt Şirkətinin, “ Azər- 
neftkimyamaş” Açıq Tipli Səhmdar Cə- 
ıııiyyətinin müəssisəbrində, həınçinin 
özəl təskilatlarda aəmbnmişdir. Müəssi- 
sə və təşkilatların özündə istifadə edil- 
məyən tullaııtılar təkrar emal edilmək, 
yaxud da zərərsizləşdirilmək, saxlanıl- 
maq və ya basdırılmaq üçiin başqa

müəssisələrə verilir. Ölkədəki 4061 
müəssisədən 3699-unun tullantıları 
iiınumi poliqonda, 49-unun isə digər 
yerlərdə saxlamlır. 2004 ildə 2044,7 
min t tullantı məhv edilmiş, yaxud zi- 
bilxanalara və digər toplama məntəqə- 
lərinə daşınmışdır.

Bakı şəhərinin əksor rayonlarımn 
məişət tullantıları Sabunçu rayonu əra- 
zisində yerləşən Balaxam ümumşəhərzi- 
bilxanasına daşınır. Həmin sahəyə həftə 
ərzində 23955 m3 məişət tullantısı gətiri- 
lir. Həfto ərzindo tullantıların miqdarı 
Suraxanı rayonu üzrə 3861.1 m3, Əziz- 
bəyov ravonu üzrə 1064,9 m3. Qaıadağ

rayonu iizrə 1138,1 m3 təşkil edir. 1963 
ildən istismar olunan Balaxanı məişət 
tullantılarınm qəbulu məntəqəsinin
200,0 ha ərazisinin 27,0 ha-ı, 1980 ildəıı 
istismar olunan Əzizbəyov məişət tul- 
lanlılarımn qəbulu montoqəsinin 5,0 luı 
ərazisinin comi 1,75 lıa-1, 1994 ildən is- 
tismar olunan Suraxam məişət tullantı- 
ları qəbulu məntəqəsinin 21,0/«/ ərazisi- 
nin cəmi 5,0 lıa-ı, 1994 ildon istismar 
olunan Qaradağ moişət tullantılarının 
qəbulu məntəqəsinin 21,0 lıa ərazisinin 
cəıni 3,0 ha-1 istifadə edilir.

Hesablamalar göstərir ki, 2004 ildə 
respublikada 8,2 mln. m3 moişət tııllan- 
tısı (adambaşma orta hesabla ildə
277,4 kq) yaranmışdır.

R a d i o a k t i v t u l l a n t ı J a r l a  
ç i r k l ənmodən  mühaf ızo.  Res- 
publika ərazisindo radioaktiv filiz mə- 
dənləri, nüvə silahı və onların sınağı 
üçün poliqonlar, AES-lər olmasa da, 
neftçıxarma və neft-kiınya müəssisələri- 
nin fəaliyyəti nəticəsində təqr. 150 mln. 
m3 torpağın radioaktiv tullantılarla 
çirklənməsi eb həddə çatmışdır ki, onla- 
rm dezaktivasiya edilməsi və basdırıl- 
ması zərurəti yaranmışdır.

Müəyyən edilmişdir ki, Bakı şəhəri 
orazisində şüalanma səviyyəsi 120-3000 
mkr/saat olan radionuklidlə çirklənmiş 
sahələr mövcuddur. Bakı Yod zavodu- 
nun istehsalat sahələrindo isə təqr. 
45-50 min t radioaktiv izotoplarla doy- 
muş aktivləşdirilmiş kömür yığılıb qal- 
mışdır. Bu tullantıların zərərsizləşdiril- 
məsi hələ də öz həllini tapmamışdır.

S u 1 a r ı n m ü h a f i z ə s i. Azər- 
baycan Respublikası Cənub-Şərqi Qaf- 
qazın tranzit çay sisteminin çıxışında yer- 
ləşdiyindon, qonşu dövlətlərin ərazisin- 
dən buraya həddindən artıq çiıklənmiş 
sular daxil olur. Kür və Araz çayları və 
onların qolları, eloco də bir sıra su anbar- 
ları Gürcüstamn Tbilisi, Rustavi, Borjo- 
mi, Xaşuri, Axmeto, Telavi, Sinori, Sita- 
nexi, Kazareti, Xram və s., Ermənistan 
Respublikasının Güllüdərə (Berd), İncə- 
dərə (İcevan), Dəlican (Dilican), Alavar 
(Alaverdi). Kilsəkənd (Kirovakan), Qa- 
fan, Qaçaran (Qacaran) və s. şəhərləriıı- 
dən axıdılan moişət vo sənaye tullantıla- 
rı ilo ciddi şəkildə çirkləndirilir.

2001-04 illəro olan məlumatlara əsa- 
sən Gürcüstanın vo Ermənistan Respub- 
likasınm sərhəd məntoqələrində suda 
olaıı neft məhsullarımn, fenolların, səthi 
aktiv maddələrin miqdarı sanitar nor- 
malarından miivafiq olaraq 2,0-6,0;
6,0-13,0; 3,0-5,0 dəfə, mis, molibdcıı,

Şnrq çinarları (Bəsilçay Uövbl Tobiot Qoruğu, Zəngilan r-nu).
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sink, alüminium, nikel, qurğuşun və s. 
miqdarı isə 9-15 dəfə çox olmuşdur.

Çirklənməyə ən çox məruz qalan 
çaylar Araz və qolları (Arpaçay, Oxcu- 
çay, Bəsitçay, Bazarçay), Kür vəqolları- 
dır (Ağstafaçay, Həsənsu, Tovuzçay, 
Coğasçay, Qanıx, Qabırrı vo s.).

Respublika ərazisində də çaylara 80- 
dən çox şəhər, rayon mərkəzi və qos.-lo- 
rindən hər il 600-700 mln. nı3 çirkli su 
axıdılır. Bu məntəqələrin yalnız 35-ində 
kanalizasiya şəbəkəsi, 9-unda mexaniki,
15-ində isə bioloji sutəmizləyici qurğular 
mövcuddıır. Bu qurğular 1955-90 ilbıdə 
tikilmişdir. 1972 ildə əsası qoyulmıış 
Bakı (Uövsan) bioloji təmizləmə qurğu- 
surıun layihə gücü 940 min /»f-dir. Ha- 
zırda gündəlik gücü 600 min m3 olan 
qıırğu fəaliyyət göstərir ki. onun da fay- 
dalı yük əmsalı təqr. 70%-dir. Xəzərin 
Bakı körfəzində və Sumqayıt salıillərin- 
də, ııeft hasilatı akvatoriyalarında neft 
məhsullarınm və fenollann miqdarı nor- 
madan xevli (10-18 dəfə) çoxdıır.

Respublikamn dağətəyi və diizənlik 
ərazilərində yerləşən 1500-dən çox 
müşahidə məntəqəsində (quyu, bulaq, 
kəhriz və s.) yeraltı sııların rejimi, ba- 
lansı və çirklənmosinin monitorinqi 
aparılır. Monitorinqin nəticələrinə əsa- 
sən lokal (yerli) sahəbrdə (Gəncə şəhə- 
ri və Gəncə gil-torpaq kombinatı ətra- 
fında, Bakı şohərində metronun “ Neft- 
çilər” və “ Əzizbəyov” stansiyaları ətra- 
fında) yeraltı sularda və Qarabağ dü- 
zonliyinin suvarılan ərazilərində qrunt 
sularında fenolların, neft məhsulları- 
nın, turşu yağlarının, nitratların, ııitrit- 
lorin miqdarının yol veribn həddən bir 
neçə dəfə çox olduğu miiəyyənbş- 
dirilmişdir. Samıır-Qusarçay, Qanıx- 
Əyıiçay, Lənkəran və Gəncə-Qazax 
düzənliklərindo yeraltı sularda nilritlə- 
rin və ammonyakın miqdarını-n yol ve- 
ribn lıəddən müvafiq olaraq 2,0- 3,0 və
5,0-12,0 dəfə çox olduğu müəyyən edil- 
mişdir.

Əhalinin artımı və həyat soviyyəsi- 
nin yiiksəlməsi, yeni istehsal sahəbri- 
nin yaradılması suya olan tələbatı arlı- 
rır. Buna görə də sulardan səməroli vo 
qənaətlə, təmizlonmiş stılardan isə tək- 
rar istifadə edilməsi zəruridir. Res- 
publikada bu moqsədlə istifadə olunan 
sutəmizləyici qurğuların giindolik gücü 
1288 ıııin m3, dövri su sistemlərinin 
giicü isə 1628 min ra-̂ -dir. Bir çox müəs- 
sisəlordo sənaye sularım məişət suların- 
dan ayıran əsas qurğuların reqlamenti- 
ni təmin etmək üçün lokal qurğular-

dan, torpaqların suvarılmasında isə 
mütərəqqi üsullardan istifadə edilməsi 
zəruridir.

T o r p a q I a r ı n m ü h a f i z ə s i. 
Respublika ərazisinin 3741 miıı ha-da 
miixtəlif dərəcəli səhralaşma prosesi 
baş verir. Bunun əsas səbəbləri sıı ero- 
ziyası (34,3%), irriqasiya eroziyası 
(3,2%) və kiilək eroziyasıdır (4,3%). 
Arid və yarımarid iqlimo ıııalik və kənd 
təsərrüfatınm ən çox inkişaf etdiyi Kür- 
Araz ovalığında, Abşeron y-a-nda və 
Naxçıvan MR-də bu pıoses son onil- 
liklərdə daha sürətlənmişdir. Nəticədə 
səhralaşmaya msruz qalmış toıpaqlar 
son 30 ildə 36%-dən 43,3%-ə (3741

min ha) çatınışdır. Onlarm 1520,6 min 
ha-1 (17,6%) zəif, 881,3 min lıa-ı 
(10,2%) orta, 1339,2 min ha-1 (15,5%) 
iso şiddotli eroziyaya uğramışdır. 2002 
ilin əvvəlinə olan məlumata görə öl- 
kənin suvarılaıı torpaqlarınm 665 min 
ha-ı şoranlaşmaya, 480 min ha-\ isə şo- 
ıakətləşməyə məruz qalmışdır. Enerji 
qıtlığı səbəbindən yaşıllıqların məlıv 
edilməsi, intensiv otarma, irriqasiya 
sistemlərinm toləblərə cavab verməmə- 
si, əkinçiliyin elmi osaslarla aparılma- 
ması, aqrotexniki qaydalara əməl olun- 
maınası vo s. səhralaşma prosesini 
süratlandirir. Torpaqlarııı deqradasiya-

sında ən kəskin və/iyyot Abşeron ya- 
rımadasındadır. Yüz ildən çox müddət 
orzində ekoloji amillər nəzərə alınma- 
daıı ııeft hasilatı nəticəsində xeyli tor- 
paq sahəsi neftlə çiı kbnmişdir.

Torpaqların ağır metallarla çirklən- 
məsi də baş verir. Onların miqdarı 
Klaık kəmiyyatindon qurğuşun iizrə 8, 
kadrnium üzrə 3, nikel üzrə 2, sink üzrə 
50-60, mis üzrə 10 dəfo çoxdur. Tor- 
paqların korlanmasında faydalı qazıntı 
yataqlarımn istismarı da əsas amillər- 
dəndir. Respublikada 30 min /j«-dan 
çox korlanmış torpaq sahəsi mövcud- 
dur ki, onlardan 7-8 min In.ı-ı neftlə 
çirklənmiş torpaqlardır.

Torpaq sahələrinin çirkbnməsində 
və korlanmasında sənaye və məişətin 
bərk tullantıları da ciddi rol oynayır. Bu 
işdə Gəncə gil-torpaq z-dunun, Daşkə- 
sən filizsanaşdırma kombinatının, Sum- 
qayıt boru-yayma z-dunun və eləcə də 
bir sıra tikinti materialları səııayesi 
müossisələrinin payı dalıa böyükdür.

B i t k i ö r t ü y ü n ü n m ü h a f i - 
zəsi. Azərbaycan Respublikası meşəsi 
az olan ölkə olduğundan bitki örtiiyiinün 
mühafizəsində əsas yeri meşəlorin 
mühafizəsi tutur.

Meşəbrin qorunub mühafizə olun- 
ması, bərpası, yeni meşəliklərin salın-

Zaqatala Dövlət Təbiol Qorıığıı.
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ııiiisı niiqsadib hir sıra  lodhirlor ha- 
/ırlanmışdır. Toxunı ftdariikü, okiıı ma- 
ıcriallarının yctjşdirilmasy ıııeşalərin hər- 
pası. vcni nıcşə massivl.ıriniıı varadıl- 
ması. əkiıı malcriallarıuıa çcsidinin artı 
rılması. mcşabrin qorunuh miihafizo 
olunması, mcşə yaıığınları ılə müharizə. 
ıııcso məhsullarındaıı səınərəli istifadə 
siilıəsiııdə miihüm islər göriilmüşdiir.

2003 (IX illər üçiin "Azərbaycaıı Rcs- 
pııhlikasında Mcşəbrin Bərpa Kdilınəsi 
və Artırılmasnıa dair MüJj Broqram*la 
əlaqədar 2003 08 illərdə 69700 luı sahə- 
da mcşəbərpa tədhirləııi (yeııi meşələrin 
salınması 44700 luı və təbii bərpaya ko- 
ıııək tədbirlari 25000 luı) plaıılaşdırıl-

mışdır ki, bunun 14300 luı-1 meşə fondu- 
na daxil olmayan ərazibrdə (avtomobil 
və dəmir yolları kənarında, Kür və Araz 
çayları vadilərində, sututarlarııı kənar- 
larında və Xəzər dənizi sahillərində) 
ııəzərdə ftitııljıuışdur. M illi Proqrama 
uyğun olaraq 2003 ildə 8721 luı sahədə,
2004 ildə 9126 ha salıədə əkin, səpin və 
təbii bərpaya köınək tədbirləri, 2005 
ildə isə 1676 luı sahədə ıneşə okini işləri 
aparılmışdır. Meşəsalma miiəssisələri 
tərəfindən səhralaşma prosesinə ınəruz 
qalmış ərazilərdə 584 luı salıədə yeni 
ağaclıqlar və yaşıllıq massivləri salın- 
ınışdır. 2003 ildə 32 mln. ədəd, 2004 il- 
də 40 mln. ədəd əkin ınaterialı yetişdi- 
rilmişdir.

Azərbaycan meşələrinin vəziyyəti bu

istiqamətdə daha səmərəli, daha effektiv 
və məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçi- 
rilməsini toləb edir. Belə ki, SSRİ döv- 
ründə ölkənin mcşələrində miıxtəlif növ 
qırmalar aparılırdı və ildə 300 350 min 
nıj lıəcminda yararlı odııncaq (o ciiıulə- 
dən, 60 70 ınin tıı■' işlik) istehsal oluna- 
ıaq satılırdı. L.akiıı Azərbaycan meşələri- 
niıı iqlimtəıvimedici, sıısaxlayıcı, toı paq- 
qoruyucu, saııitar-estetik və dıgər fayda- 
lı funksiyaları nəzərə alınaraq bu qırma- 
lar dayandırılmisdır. Diizən meşələri sa- 
halarinin az və doluluğunun aşağı olması 
isə bıı bölgəda böyiik həcmdə meşəqırma 
işləriniıı aparılmasına iıııkan vermir. 
Dağ meşəbrinin əksər hissəsinin (80%)

meyilliyi 30°-dən çox olan dağ vamacla- 
rında yerləşdiyindən və həmin sahələrin 
eroziya təhlükəsi olduğundan, burada 
aparılan oduncaq hazırlığı bu meşələrin 
seyrəlməsino səbəb olmuşdur. Keçid 
dövrünün iqtisadi problemləri, Erməni- 
stan Respublikasının hərbi təcaviizü 
və s. nəticəsində meşəbrin sahəsi azal- 
mış, sanitar və fitosanitar vəziyyəti pis- 
bşmişdir. İşğal altında olan 261 min 
/ı«-dan artıq ıııeşə sahəsi vohşicəsinə 
talan edilir, qiymətli palıd, fıstıq, vələs, 
ağcaqayın, ayıfındığı, qoz ağacları və s. 
kəsilərək Eımənistana daşınır, məq- 
sədli yanğınlar törədilir.

Meşə chtiyatlarının bərpa edilınəsi 
və gcnişləndirilınəsi, yeni meşə zolaq- 
larının salınması, o ciimlədən, təsərrü-

fat əhəmiyyəlli bitkilərin əkilməsi yolu 
ilə mövcud ekoloji problembr qismən 
həll edilir.

H e y v a n 1 a r a I ə m i n i n m ü - 
haf izəsi .  Respublikada pələngin, şi- 
rin, qulanın kökü kəsilmiş. bəbir, cey- 
ran, ciiyiir, maral, mııllon, turac və s,- 
nin nəslinin kəsilınəsi təhlükəsi yaran- 
mışdır. Lakin dövlət qonıqlarımn təş- 
kıli. ov qaydalarınm təkmilbşdirilməsi, 
mühafizə tədbirlərinin ycrinə yetirilmə- 
si sayəsiııdə bəzi heyvaııların sayı xeyli 
artmışdır. Hazırda Şiıvan Dövlət Tə- 
biət Qoruğunda və Şirvan Viitli Parkın 
da ceyran. Zaqatala və Göygöl Dövlət 
Təbiət qoruqlarmda Qafqaz nəcib ma- 
ralı və dağ keçisi siirübri vardır.

Ceyran (Qazella subqutturosa)
Antiloplar cinsinə aid cütdırnaqlı 
məməli heyvan. Bədəninin uz. 95- 
115 sm, süysününün hünd. 60-75 
sm, çəkisi 18-33 /cq-dır. Çox yara- 
şıqlı olan ceyranın erkəklərinin lira- 
şəkilli buynuzu (uz. 40 sm-dək) 
var; dişiləri buynuzsuzdur. Səhra 
və yarımsəhralarda yaşayır. Yov- 
şan və müxtəlif ot bitkiləri yeyir, 
susuzluğa dözümlüdür. Dəstələrlə 
gəzir. Çox cəlddir və böyük sürətlə 
(55-62 km/saat) qaça bilir. 1-2 
bala doğur. Şirvan və Abşeron Milli 
parklarında və Korçay yasaqlığında 
qorunur. Adı Azərbaycan və Bey- 
nəlxalq “Qırmızı kitab”larına düş- 
müşdür.

Ağgöl Milli Parkı, Qızılağac və Qa- 
rayazı qoruqları çox zəngın ornitofau- 
naya malikdir. Bu qorııq və milli park- 
larda qızılqaz, qu, sultan toyuğıı, 
müxtəlif qaz və ördak növləri, Kürqı- 
rağı tuqay meşəbrində isə turac və qır- 
qovul mühafizə olunur.

Xiisusi tnühafizə olunan təbiət 
əraziləri və obyektləri

Azərbaycan Respublikasmda ümu- 
mi sah. 593,11 min luı olan 38 xiisusi qo- 
runan və ölkə ərazisinin 8%-ni təşkil 
edən təbiət ərazi vahidi (milli parklar, 
qoruqlar, yasaqlıqlar) yaradılmışdır. 
Onların təşkili və hüquqi vəziyyəti Azər- 
baycan Respublikasının “Ətraf mühitin 
mühafizəsi haqqında” (1999), “ Heyvan- 
lar aləmi haqqında” (1999), “ Xüsusi

Allıağac Milli Parkı.
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miihafizə olunan təbiət əraziləri və ob- 
yektləri haqqında” (2000) və “Ovçuluq 
haqqında” (2004) qanunları ilə tənzim- 
lənir.

IVIiIli parklar. A k a d . l ləsən Əli- 
yev a d ı n a  O ı d u b a d  M i l l i  
Pa ı k ı. 2003 ildə Naxçıvaıı MR-iıı Or- 
dubad r-nıı ərazisində yaradılmışdır. Sa- 
lıəsi 12131 luı-dır, çox hissəsi dağhqdır. 
Azərbaycamn ‘Qırmızı kitabı” na salın- 
ııuş 58 heyvaıı (35 onurğalı və 23 həşo- 
rat) və 39 bitki növü vardır. Ərazisində 
nadir və nəsli kəsilməkdə olan Ön Asiya 
bəbiri, ımıllon, bezoar kcçisi, Avropa 
tiivüyü, ağquyruq dəniz qartalı, beı kut, 
bəzgək vardır.

Ş i r v a n M i 11 i P a r k ı. 2003 ildə 
Qaradağ(Bakı ş.), Salyan, Neftçala r-n- 
ları ərazisində Şirvan Dövlət Qoruğu 
(1969; sah. 26900 lıa) əsasında təşkil 
ılunmuşdur. Sahəsi 54373,5 /;«-dır. 
Yarımsəhra landşaftına malikdir. 4000

Milli park (milli təbiət parkı)
Respublikada quru və su sahələrin- 
də nadir landşaftların və təbiət abi- 
dələrinin mühafizəsi məqsədilə 
ümumi sah. 117281 ha olan 6 milli 
park yaradılmışdır. Qoruqlardan 
fərqli olaraq burada gəzintiyə və 
istirahətə icazə verilir.

Iıa-nı sıt lıövzəsi təşkil edir. Su-bataqlıq 
sahələrdə nadir və qiymətli köçəri quş- 
lar (turac, bəzgək, dovdaq, qu quşları 
və s.) yuvalayır. Faunamn əsasım cey- 
ıan təşkil edir.

A ğ g ö l  M i l l i  P a r k ı .  2003 ildə 
Ağcabədi və Beyləqan r-nları ərazisiııdə 
\ğgöl yasaqlığı (1978; sah. 5182 ha) əsa- 
ında yaradılmışdır. Sahəsi 17924 luı- 
lır. Küı-Araz ovalığımn Mil düzündə- 
lir. Yarımsəhra laııdşaftı üstünlük təşkil 
dir. Respublikada qıışların mühüm qış- 
ama və yuvalama yeridir. 140-dan çox 
)uş növünə rast gəlinir ki, onların da 89 
lövii yuvalayan quşlardır (sultan toyu- 

ğu, ərsindimdik, qu quşları, fıtçi və ınər- 
mər cürələr, bəzgək və s.). Əsas mühafı- 
zə obyektləri köcəri, suətrafı və su quş- 
larının kütləvi yuvalama və qışlama yer- 
bri olan su-bataqhq ekoloji sistembri- 
dir. YUNESKO-nun “ Əsasən su quşla- 
rının yaşama yerləri kiıni beynəlxalq 
əhəmiyyətli sulu-bataqlıq yerləri haq- 
qında” Konvensiyasının siyahısına da- 
xil edilmişdir.

H i r k a n M i 11 i P a r k ı. 2004 il- 
də Lənkəran və Astara r-nları ərazisində

Hirkan Dövbl Qorıığu (1936; sah. 2900 
lıa) əsasında təşkil olunmuşdur. Sahəsi 
21435 ha-dır. Üçüncü Dövriiıı qədim 
relikt və endemik bitki növləri qorunur. 
Azərbaycanda yayılmış ağac və kol 
bitkilərinin 1900 növü (162-si endemik. 
95-i nadir, 38-i isə kökü kəsilınəkdə 
olan) Hirkan meşələrindədir. 18 ınəməli 
heyvan və 25 quş növü məskunlaşnuş- 
dır. Azərbaycamn “Qırmızı kitabı"na 
diişmüş Hirkan şümşadı, dəmirağac, şa- 
balıdyarpaq palıd, Hirkan ənciri, Hir- 
kan armudu. Xəzər lələyi, ipək akasiya, 
Qafqaz xurması, Hirkan bigəvəri, qızıl- 
ağac və s., heyvan növləıindən bəbir, 
quşlardaıı Talış qırqovulu, Hiıkan arı-

qıışusu, qara leylək, berkut və s. qo- 
runur.

A l t ı a ğ a c  ıVl i l l i  P a r k ı .  2004 
ildə Xızı və Siyəzən r-nları ərazisində 
Altıağac Dövlət Qoruğu (1990; sah. 
4438 luı) əsasında yaradılmışdır. Sahəsi 
11035 luı-dır. Ərazisinin 90,5%-ini enli 
yarpaqlı meşələr təşkil edir. Əsas ağac 
növbri palıd, Qafqaz voləsi, Şərq fıstığı, 
adi göyriiş, ağcaqayın vo s.-dir. Ərazidə 
cüyür, ayı, qaban, vaşaq, yenot, tülkü, 
dovşan, dələ, canavar və s. heyvanlar 
mühafizə olunur.

A b ş e r o n  M i l l i  P a r k ı .  2005 
ildə Bakı ş.-nin Əzizbəyov r-nu ərazi- 
sində Abşeron yasaqlığı (1969; sah. 
800 luı) osasında yaıadılmışdır. Sahəsi 
783 /jtf-dır. Nadir təbiət kompleksbri,

ceyranlar, su-bataqlıq quşları, pər- 
ayaqlıların yeganə nümunəsi olan Xəzər 
suitisi qorunur.

Oövlot tobiot qorııqları. B ə s i t ç a y 
D ö v l ə t  T ə b i ə t  Q o r u ğ u .  1974 
ildə Zəngilan r-nıı orazisində yaradıl- 
mışdır. Salıəsi 107 luı-dır. Dünyada 
nadir və nosli kəsilməkdə olan, təbii hal- 
da bitən Şəıq çinarı miihafizə vo bərpa 
olunur.

Q a r a y a z ı  D ö v l o t  T ə b i ə t  
Q o r ıı ğ u. 1976 ildə Qazax və Ağstafa 
r-nları ərazisində yaradılmışdır. Sahəsi 
4855 ha olnııış və 2003 ildə 9658 lıa- 
yadək genişləndirilmişdir. Kiirqırağı tu- 
qay meşələripin miihafizəsi vo bərpası

məqsədib toşkil edilmişdir. Palıd, ağ- 
yarpaq qovaq, akasiya, titrək qovaq və 
söyüd ağacları, maral, çöldonuzu, por- 
suq, dələ, dovşan, çölpişiyi, qunduz, qır- 
qovul, qaratoyuq, göyərçinkimilər və s. 
qorunur.

Q a r a g ö l  D ö v l ə t  T ə b i ə t  
Q o r u ğ u. 1987 ildə Laçın r-nu ərazi- 
sində yaradılmısdır. Salıəsi 240 luı-dır. 
Yüksək dağlıq qurşaqda yerləşən göl və 
onun ətraf sahəsinin landşaft kompleks- 
ləri, alp çəmonliyi qorıınur. Göldə qızıl- 
xallı bahqlar var.

Q ı z ı l a ğ a c D ö v l ə t T ə b i o t  
Q o r u ğ u. i929 ildə Lənkəran ı-nu əra- 
zisində yaradılmışdır. Sahosi 88360 ha- 
dır. Qızılağac və Kiçik Qızılağac körfəz- 
bri vo onların sahil zolaqlarını əhatə

Göygöl Dövbl Təbiət Qorıığu.
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cdir. I\ıqr. 50%-i su akvııtoriyasıdır. Su 
quşhırmın qışladıüı asas ycrlərdondir. 
Sahil /onasında göl vo halaqlıqhır var. 
22 d»stodau vo 248 növd.m ihaıot sıı. ba- 
taqlıq vo çöl quşları miihafiw olııınır. 
Qışda kurlb/brin dayaz Ijiswlii iıfllo vo 
şirin su hövzalirinda qaz, ördək. qu qıı- 
şu, qutan, qızılqaz. qarabatdaq. qaşqal- 
daq. Misir vagı. dovdaq. bəzgək, sultan 
toyujju, turac vo s. qıışlar yuvalayır. 10 
momoli lıeyvan vo loqr. 30 balıq ııövii 
vaıdır. 1976 ildo bevııolxalq ohomiyyotli 
qorııqlar siyahısına daxil edilmjşdir. 
Ərazisi vo otral'ı sıı, bataqlıq vo yarım- 
salıra bitkilori ilo zongiııdir.

Z a q a t a I a ü  ö v I o t T o b i ə t 
0 o r ıı ğ u. 1929 ildo Zaqatala vo Bala-

kon r-nhırı orazisindo yaradılmışdır. Sa- 
həsi 23844 /;«-dır. Böyük Qafqazın c. ya- 
macının təbii dağ-meşo və dağ-çəmən 
landşaft kompleksini, xüsusilə Katex- 
Mazıx meşəlorini mühafızo etmok moq- 
sədilə yaradılmışdır. Əsason. Katex və 
Balakən çaylarmın hövzoloıində yerlə- 
şir. Eııliyarpaqlı (fıstıq, palıd, voləs, cö- 
ko, göyrüş) vo iynəyarpaqlı (qaraçöhrə, 
qarınaqvarı şam) meşələr, subalp və 
alp çəmonlori iistiinlük toşkil edir. 980 
bitki ııövü, 104 quş növü, 58 onurğalı 
heyvan növıl (nəcib maral, dağkeçisi, 
cüyür, köpgor, qonur ayı, çöldonuzu, 
meşə vo daşlıq dəlosi, vaşaq və s.) 
miihafız.o edilir. Zongin təbiət muzeyi 
vardır.

İ l i su  D öv l ə t  Təb i ə l  Qo- 
rıığu. 1987 ildo Qax r-nu ərazisində 
yaradılmışdır. Sahəsi 9345 luı olmuş, 
2003 ildo iso 17382 /;«-yodok artırıl- 
mışdır Böyük Qafqazın c. yamacında

tobii komplekslərin, ııadir vo ııosli kə- 
s'lınəkdo olaıı faıına və llora növləri- 
ııin ıniihafizosi və bərpasmı təmin et- 
ıııok, torpaqların eroziyaya uğraması- 
ııın vo sel hadisolərinin qarşısını alınaq 
moqsodilo toşkil edilmişdir. Fıstıq, 
Qal'qaz volosi, İberiya vo Şorq palıdı 
maral. cüyiir, çöldonuzu, köpgor, təkə, 
ayı, vaşaq, dələ, meşə pişiyi və s. 
mühafizo olunur.

İ s m a y ı l l ı  D öv l o t  Tob iə t  
Qoruğı ı .  1981 ildo İsmayıllı r-nu əıa- 
zisindo yaradılmışdır. Sahosi 5778 luı ol- 
muş, 2003 ildə 16740 luı-ya çatdırılmış- 
dır. Böyük Qafqazın c. yaınacmın ş. his- 
sosindo dağ-meşo kompleksini qorumaq 
məqsədıL? toşkıl edilmişdir. Ərazisinin

97,6%-i meşolikdir. Palıd, fıstıq, vələs, 
qaraçöhrə, göyrüş, cökə, ağcaqayın, 
cüyür, ayı, maral, köpgər, dağkeçisi, va- 
şaq. dovşan, dələ, porsııo, qırqovul, tu- 
rac, qaratoyuq. alabaxta, bildirçiıı, ço- 
banaldadan, ağacdələn vo s qorunur.

G ö yg ö l  D ö v l o t  Təb io t  
Q o r u ğ ıı. 1925 ildə Norimanov (indiki 
Xanlar) r-ıııı orazisində yaradılmışdır. 
Azorbaycaıı Respublikasıııın ilk dövlət 
qoruğudur. 1961 ildə loğv olunmuş, 
1965 ildə yenidən bərpa edilmişdir. Sa- 
lıəsi 7100 ha olınıış, Eldar şamı Dövlot 
Tobiot Qoruğu yaradıldıqdan sonra 
6739 /ı«-yadok azalnnşdır. Kiçik Qafqa- 
zın şııı.-ş. yaınacımn təbii komplekslori- 
ni, torpaqqoruyucu, susaxlayıcı, kurort- 
iqlim əhəmiyyətli dağ-meşə vo dağ-çə- 
mon biosenozlarını, dağ göllərini, llora 
və faunanı qorumaq ınəqsodilə təşkil 
edilınişdir. 420-yə yaxın bitki növü (fıs- 
tıq, Eldar şaını, palıd, qarmaqvarı şam

vo s.), 40-dan çox heyvan növü (nəcib 
maral, cüyiir, donuz, ayı, dağkeçisi 
vəs.), 40-adək quş növü, həınçiııin 
meşə-dağ, dağ-bozqır, sııbalp, alp, dağ- 
çəmon bitki ekosistemləri, fıstıq, Şəıq 
palıdı, Qafqaz voləsi, tozağacı. iyııəyar- 
paqlı ağcaqayın, cökə və qarmaqvarı 
şaın, Qafqaz maralı, qonur ayı, cüyür, 
çöldonuzu vo s. qorunur. Zəngiıı tobiət 
muzeyi vardır.

E l d a r  şamı Döv l ə t  Tobiət  
Qoruğu.  1958 ildo Xanlar r-nu əra- 
zisindo təşkil olunmuş (sah. 392 luı), 
1967 ildə ləğv edilmiş, 2004 ildo Saınux 
r-nıı ərazisində yenidon bərpa olunmuş- 
dur. Sahosi 1686 hıı-dır. Səciyyovi vo na- 
dir tobiət kompleksləri vo obyektləri 
(ardıc, saqqızağacı, murdarça, doqquz- 
don, nar, efedra, zirinc, qarağan, dov-

Dövlət təbiət qoruğu
Respublikada quru və ya su sahə- 
lərində təbii komplekslərin pozulma- 
sına səbəb ola bilən və ya onların 
olduğu kimi saxlanılmasına təhlükə 
törədən hər növ təsərrüfat fəaliyyə- 
tini qadağan etmək məqsədilə 
ümumi sah. 201000 hə olan 13 döv- 
lət təbiət qoruğu yaradılmışdır. 
Burada təbii komplekslər bütövlük- 
də və birdəfəlik təsərrüfat fəaliyyə- 
tindən çıxarılır.

şan alması və s.), diinyada yeganə və- 
təni Elloroyuğu olan Eldar şamı meşo- 
liyi ınühafizə olunur. Eldar şamı Azər- 
baycan Respublikasımn “Qırmızı ki- 
tab” ına daxil edilmişdir.

P i r q u l u  D ö v l ə t  Təb i ə t  
Q o r u ğ u. 1968 ildə Şamaxı r-nıı ərazi- 
sində yaradılmışdır. Sahəsi 1521 lıa  ol- 
ınuş, 2003 ildə 4274 ha-ya çatdırılmış- 
dır. Tipik dağ-meşə landşaftlarınt, müx- 
tolif növ bitki örtüyünü, torpağın mün- 
bitliyini qoruınaq ınoqsodilə təşkil edil- 
mişdir. Şərq palıdı, Şorq fıstığı, Qafqaz 
voləsi, cüyür, qaban, qonur ayı, vaşaq, 
porsuq, qırqovul, qaratoyuq vo s. qoru- 
nur. Şamaxı Aslrofızika Rəsodxanası 
(ŞAR) bu ərazidədir.

T ü r y a n ç a y  D öv 1ət T əbiot 
Q o r u ğ u. 1958 ildə Ağdaş r-nu ərazisin- 
do yaradılmışdır. Sahəsi 22488 //«-dır. 
Acınohur ön dağlığı arid meşo komplek- 
si vo ardıc. saqqızağacı, qızılağac, söyiid 
ağaclarj, qaratikan kolları, qonıır ayı, 
çöldonuzu, porsuq, dəlo, dovşan, çölpi- 
şiyi, kəklik, göyorçinKİmilər, ağbaş kər- 
koz, leşyeyən qartal vo s. qorunur. Ərazisin-
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do eroziya prosesi və sürüşmələr müşahido 
olunur. 38(/o-i meşo ilo örtülüdür.

Ş ah b ı ı z  D ö v l ə t  Tob i ə t  
Q o r u ğ u. 2003 ildo Şahbuz r-ıııı (Nax- 
çıvan M R) ərazisində yaradtllnışdır. 
Sahosi 3139 /;a-dıı-. Batabat gölü, nəsli 
kəsilməkdo olan heyvanhır (bəbir və s.) 
mühafızə olunur. Batabat rəsədxanası 
buradadır.

Ş i r v a n  D öv lo t  Təb io t  Qo- 
ruğu. 1969 ildə Kiir-Araz ovalığının 
Cənub-Şərqi Şirvan düzonliyində Bon- 
dovan Dövlət Təbiət Yasaqlığınm 
(1961; sah. 4930 luı) əsasında yaradıl- 
mışdır. Sahosi 25761 hcı olmuş, 2003 ildo 
6232 /;«-_yadok azalmışdır. Azorbavcan 
Respublikasının “ Qırmızı kitab” ına 
diişmüş ceyranlar vo bu ərazi üçün sə- 
ciyyəvi ohın digor fauna növləri mühafi- 
zə vo bərpa olunur.

Dövlof təbiot yasaqlıqkın. Qara- 
y a z ı - A ğ s t a f a  Döv lo t  Tobiot  
Y a s a q 11 ğ ı. 1964 ildo Ağstafa r-nu 
ərazisində yaradılmışdır. Sahosi 10000

/7«-dır. Qarayazı qoruğunun nozdində- 
dir. Kürqırağı tuqay meşələri, maral, 
qırqovul, qaban, dovşan vo s. mühafizə 
vo bərpa olunur.

Bə rdə  D öv l o t  Təbiot  Ya- 
saql ığı .  1966 ildo Bərdo və Ağdaş 
r-nları oıazilorində təşkil edilmişdir. Sa- 
hosi 7500 /w-dır. Kürqırağı tuqav meşə- 
ləri, qırqovul. turac, qaban vəs. mühafi- 
zə olunur.

Şək i  D ö v l o t  T ə b i ə t  Ya- 
s a q 11 ğ ı. 1964 ildə Şəki r-nu ərazisində 
yaradılmışdır. Sahəsi 10350 Ita-dır. Tu- 
rac, qırqovul, qaban, qonur ayı, “ Qır- 
mızı kitab” a düşmüş quş növləri qoru- 
nur və artırıhr.

G i l a d a s ı  D ö v l ə t  T ə b i o t
Y a s a q 11 ğ ı. 1964 ildə Bakı ş.-nin indi- 
ki Qaradağ r-nu ərazisindo yaradılınış- 
dır. Sahəsi 400 lıcı-dn. Su quşlarının də- 
nizdəki qışlama yerləri, gümüşü qağayı, 
adadovşanı və s. mühafizə olunur.

B ə n d o v a n  D öv l ə t  Tob i ə t
Y asa q 11 ğı. 1961 ildo Salyaıı. Neftça-

la r-nları və Bakı ş.-nin indiki Qaradağ 
r-nu ərazilərində yaradılmışdır. Sahəsi 
30000 ha olmuş, ərazisinin çox hissəsi 
Şirvan Milli Parkına daxil edildikdən 
sonra 4930 ha-yadək azalmışdır. Cey- 
ranlar, su, bataqlıq və çöl quşlan müha- 
fizə olunur və artırılır.

K o r ç a y  D ö v l ə t  T əb i ə t  
Y a s a q 11 ğ ı. 19bl ildo Xanlar vo indiki 
Goranboy r-nlaıı orazilorində yaradıl- 
ınışdır. Sahəsi 15000 /;«-dır. Ceyranlar 
mülıafızə olunur və artırılır, kəklik, tu- 
rac, dovşan vo s. qorunur.

L a ç ı n  D öv l o t  Təb i ə t  Ya- 
saql ığı .  1961 ildo Laçın r-nu ərazisin- 
də yaradılmışdır. Sahəsi 20000 ha-dır. 
Bezoar keçisi, cüyiir, “ Qırmızı kitab”a 
düşmüş 2 məmoli heyvan növü, 7 quş 
növii və s. miıhafizə olıınur və artırılır.

Qusa r  D ö v l ə t  Tob i ə t  Ya- 
saql ığı .  1964 ildə Qusar r-nu əra- 
zisində yaradılmışdır. Sahəsi 15000 
lıa-dır. Qırqovul, koklik, qaban və s. 
mühafızə olunur və artırılır, “ Qırmızı
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kitab"a düşmüş 5 quş növii qorunur.
Ş 5111 lc i r I) ■.< v I o t I' ə b i o t Y a - 

saql ığı .  I%4 iklə Şəmkir və Xan- 
lar r-nları ərariləriudə yaradılıııışdır. 
Salı.v 10000 lıa-Ğır. Qııtfovul tıırac, 
kəklik. su, halaqlıq quşları mühafızə və 
hərpa oluımr, “Qırmızı kitah"a düşıııiüj 
7 lıeyvan və quş növü qoruııur.

/ı ıvaı ıd Dövləf  Təbiəl  Ya- 
saqlığı. 1%9 ilda Lcrik və Yardıııılı 
r-nları arazisində yaradılnuşdır. Sahəsi 
15000 hu dır. Talış d-rına xas olaıı faıı- 
ııa (qoııur ayı, bəbir. qabaıı, ciiyür, kək- 
lik və s.) müjjafizə oluııur

İsı ı ıayıl l ı  Dövlət Təbiət Ya- 
sa q 11 ğı. 1969 ildə İsmayıllı r-nu ərazi- 
siııdə yaradılmışdır. Sahəsi 34400 lıa ol- 
ııııış, hazırda 23438 lıcı-dır (İsmayıllı 
Dövlət Təbiət Qoruğunun sahəsi bıı 
yasaqlığııı ərazisi lıesabına geııişləndiril- 
mi$dir). Nəcib maıal, qaban, ayı, dələ, 
tetra qıışıı, Qafqaz uları, dağ kəli, cüyür, 
qarapaça, vaşaq və s. qorunur.

Qubadl ı  Dövlət  Təbiət  Ya- 
s a q 11 ğ ı. 1969 ildr Qubadlı r-ııu ərazi-

sində yaradılmışdır. Sahəsi 20000 ha- 
dır. Bezoar keçisi, qaban, cüyiir, kəklik, 
şalıiıı qoııur ayı və s. qorunur.

O rd ı ıhad  D ö v l ə t  T ə b i ə l  
Yasaq l ı ğ ı .  1969 ildə Ordubad və 
Culfa r-ııları (Naxçıvan M R) ərazisində

Dövlət təbiət yasaqlığı
Respublikada quru və ya su sa- 
hələrində təbii sərvətlərdən məhdud 
istifadə edilməklə heyvanların və 
bitkilərin bəzi növlərinin, su, meşə, 
torpaq və s. obyektlərin mühafizəsi 
məqsədilə ümumi sah. 285000 ha 
olan 19 Dövlət yasaqlığı yaradıl- 
mışdır. Qoruqlardan fərqli olaraq 
burada torpaq sahələri təsərrüfat 
dövriyyəsindən çıxarılmır.

yaradılmışdır. Sahəsi 40000 lıa olmuş- 
dur. Onun ərazisi hesabına akad. Həsən 
Əliyev ad. Ordııbad Milli Parkı yaradıl- 
dıqdan sonra sahəsi 27869 /ı«-dır. Dağ 
qoyunu, bezoar keçisi, kəklik, bəbir

və s. mühafizə olunur və artırılır. "Qır- 
ınızı kitab”a düşmüş 4 məməli heyvan 
və 6 quş növü qorunur.

K i ç i k  Q ı z ı l a ğ a c  D ö v l ə t  
Tobiə t  Yasaq l ı ğ ı .  1978 ildə Ləıı- 
kəran və Masallı r-nları orazisində yara- 
dılmışdır. Sahəsi 10700 ha-dır. Yasaq- 
lığa Kiçik Qızılağac körfəzi daxildir. 
Qışlayaıı, köçəri və yııvalayan sıı, ba- 
taqlıq quşları ıııühafizə olunur. Oıılar- 
dan 7-si "Qırmızı kitab” a düşmüşdür.

Qız ı l ca  Dövlət  T">!)iət Ya- 
s a q 11 ğ ı. 1984 ildə Gədəbəy r-nıı əra- 
zisində yaradılınışdır. Salıəsi 5135 lıa- 
dır. Cüyür, ayı, qaban, dovşan və s. qo- 
runur.

Daşa l t ı  Döv lət  Təbiət  Ya- 
s a q 11 ğ ı. 1981 ildə Şuşa r-nıı ərazisində 
yaradılmısdır. Sahəsi 450 /;«-dır. Topxa 
na meşəsini və oradakı nadir bitki və 
heyvan növləriııi qorumaq məqsədilə 
təşkil edilmişdir.

A r a z b o y u  D ö v l ə t  Təb i ə t  
Y a s a q 11 ğ ı. 1993 ildə Zəngilan r-nu əra- 
zisində yaradılmışdır. Sahəsi 2200 lu ı-dır.

XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİ VƏ OBYEKTLƏRİ

Nalbəııd (qarağac növü). Culfa r-ııu.

Iran İslam Respublikası ilə Araz çayı 
boyu sərhod zonasının nadir bitki və 
heyvan növlərinin miihafizəsi məqsədilə 
təşkil edilmişdir.

Qax D ö v l ə t  Tob i ə t  Ya- 
a q 11 ğ ı. 2003 ildə Qax r-nu ərazisindo 

yaradılmışdır. Sahəsi 36836 ha-dır. İlisu 
Dövlət Təbiət Qoruğu ilə həmsərhəd yay 
otlaqlarında və Acınohur düzündə fauna 
mühafizə olunur və nəsli kəsilməkdə olan 
heyvan növləri bərpa edilir.

Qəbə lə  D ö v l ə t  Təb i ə t  Ya- 
saql ığı .  1993 ildə Qəbolə r-nu ərazi-

sində yaradılmışdır. Sahəsi 39700 lıa- 
dır. Qaıapaça, cüyiir, ayı, qaban, dağ 
kəli, vaşaq və s. mühafizo olunur.

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ob- 
yektləri. Azorbaycaıı Respublikası ərazi- 
sindo təbiot abidosi obyektlərinə konkret 
coğrafi zona üçün sociyyəvi olan land- 
şaftlar, yaxud onların ayrı-ayrı ünsiirləri, 
yerli ağac qruplarımn etalonunıı təşkil 
edən və nadir növ tərkibinə görə seçilən 
qiymətli meşə salıoləri, endemik və ya 
məhv olmaq təhlükəsinə məruz qalan bit- 
kilərin yayıldığı yerlər, yaşı çox olan

ağaclar, həmçinin geoloji açılışlar, qaya- 
lar, mağaralar, paleontoloji qalıqlar, bu- 
laqlar, göllər və s. aid edilir. Burada 2047 
çoxəsrlik ağac, 15097,5 ha, xüsusilə qiy- 
mətli meşə sahələri, 37 geoloji, paleonto- 
loji komplekslər və yeraltı suların üzə çıx- 
dığı yerlər (bulaqlar) vardır. Respub- 
likanın 23 palçıq vulkanı təbiət abidələri 
siyahısına daxil edilmişdir.

Telnntn Ismayılov, Sadiq Salmanov
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Tarixi-denıoqrafik sociyya. IH əsrin 
sonları 19 əsrin əvvəllorində Rusiya ilə 
İraıı arasında baş vermiş miiharibolər 
nəticəsində bağlanmış Gülüstan (1813) 
və Türkmənçay (1828) müqavilələrino 
əsasən Azərbaycanın tarixi lorpaqları 
iki hissəyo - Şimali Azərbaycana və 
Cəntıbi Azərbaycana ayrıldı. Şimali 
Azərbaycanın torpaqları və əhalisi 
Rusiyanın, Cəmıbi Azərbaycan isə İra- 
mn tərkibində qaldı.

İki yüz ilə yaxın bir dövr ərzində 
əvvəlcə çar Rusiyasının, sonra isə 
SSRİ-nin tərkibində olması Şimali 
Azərbaycanın icnmai-iqtisadi, siyasi və 
sosial həyatı ilə yanaşı burada yaşayan 
əhalinin inkişafına və demoqrafik 
vəziyyətə də öz təsirini göstərmişdir. 
Tarixi mənbələrə və əhali siyahıya- 
alınmalarına əsasən Şimali Azər- 
baycanın əhalisinin sayı çar Rusiyası- 
nın tərkibində olduğu 1863 ildə 1130,0 
min, 1886 ildə - 1537,1 min, 1897 ildə -
1806.7 min, 1913 ildə- 2339,2 min, 1917 
ildə isə 2353,7 min nəfər olmuşdursa, 
Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qu- 
rulduğu 1920 ildo - 1952,2 ınin ııəfər, 
SSRİ-nin yarandığı 1922 ildə 1863,0 
min nəfər, SSRİ-nin dağıldığı və müs- 
təqil Azərbaycan Respublikasınm ya- 
randığı 1991 ildə - 7218,5 ınin nəfər idi.

2006 ilin I yanvarına Azərbaycan 
Respublikasının əhalisinin sayı 8436,4 
min nəfər təşkil etmişdir. Əhalinin
4356,6 min nəfəri və ya 51,6%-i şəhər,
4079.8 min nəfəri və ya 48,4%-i kənd 
yerləriııdə yaşamışdır. Respublika əha- 
lisinin 3906,5 mın nəfərini və ya 46,3%- 
ini iqtisadi fəal əhali, 3850,2 min nəfəri- 
ni və ya 45,6%-ini məşğul əhali, 56,3 
min nəfərini və ya 0,7%-ini işsiz statusu 
alanlar (kişilər - 27,2 min nəfər, qadın- 
lar - 29,1 min nələr), 4152,2 min nəfəri- 
ni (49,2%) kişilər, 4284,2 min nəfərini 
(50,8%) isə qadınlar təşkil etmişdir. 
Bütövli'ıkdə əhalinin 24,5%-ini 0 15

yaşda, 66,1%-ini əmək qabiliyyətli yaş- 
da (kişilər 15-61, qadınlar 15-56 yaş-

da), 9,4%-ini isə əmək qabiliyyətli yaş- 
dan yuxarı olanlar təşkil etmişdir. 

Statistik ınəlumatların təhlilindən

göriinür ki, Azərbaycan Respııblikası- 
nın əhalisinin sayı və onun artım sürəti

tarixi inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində 
fərqli olmaqla miixtəlif amillərin təsiri 
altında daim dəyişikliyə məruz qalmış-

C.xivəl I
Azorbaycaıı Respublikası əhalisinin dinamikası (1897-2006 ilbr)*

Əhalinln 
umumı savı 
(min nəfər)

O cümlədnn Bülün ohaliyə nisbotən % -b
Şohər

yerlərində
Kənd

yerlərində
Şohor

yerlərində
Kənd

yerlərində
1897 1806,7 305,1 1501,6 16,9 83,1
1913 2339,2 555,9 1783,3 23,8 76,2
1917 2353,7 560,2 1793,5 23,8 76,2
1920 1952,2 405,8 1546,4 20,8 79,2
1922 1863,0 486,0 1377,0 26,1 73,9
1926 2313,7 649,5 1664,2 28,1 71,9
1939 3205,2 1156,8 2048,4 36,1 63,9
1940 3274,0 1212,0 2062,0 37,0 63,0
1945 2705,6 1118,5 1587,1 41,3 58,7
1950 2858,9 1252,3 1606,6 43,8 65,2
1955 3277,2 1584,6 1692,6 48,4 51,6
1959 3697,7 1767,3 1930,4 47,8 52,2
1960 3815,7 1835,2 1980,5 48,1 51,9
1965 4509,5 2238,8 2270,7 49,6 50,4
1970 5117,1 2564,6 2552,5 50,1 49,9
1975 5644,4 2921,3 2723,1 51,8 48,2
1979 6028,3 3200,3 2828,0 53,1 46,9
1980 6114,3 3247,5 2866.8 53,1 46,9
1985 6622,4 3524,5 3097,9 53,2 46,8
1988 6928,0 3722,6 3205,4 53,7 46,3
1989 7021,2 3805,9 3215,3 54,2 45,8
1990 7131,9 3847,3 3284,6 53,9 46,1
1991 7218,5 3858,3 3360,2 53,5 46,5
1992 7324,1 3884,4 3439,7 53,0 47,0
1993 7440,0 3928,5 3511,5 52,8 47,2
1994 7549,6 3970,9 3578,7 52,6 47,4
1999 7953,4 4064,3 3889,1 51,1 48,9
2000 8016,2 4086,4 3929,8 51,0 49,0
2005 8347,3 4298,3 4049,0 51,5 48,5
2006 8436,4 4356.6 4079,8 51,6 48,4

* IS97, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989, 1999 ilbrin məlumatları ohalinin siyahıyaalınmaları üzrə. 1913, 
1917, 1970 ilbrin məUımatları ilin axırına. qalan ilbrin məlumatları isə ilin əvvəlina göslorilmişdir.
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dır. Belə ki, Şimali Azərbaycanın əhali- 
sinin sayı Rusiya imperiyasında əhali- 
nin ilk rəsıni ümıımi siyahıyaalınması 
sayılaıı 1897 ildən 1917 ilədək olan 
dövrdə 547,0 min nəfər və ya hər il orta 
hesabla 27,3 min nəfər (1,51%) artaraq
1806,7 min nəfərdən 2353,7 min nəfərə 
çatmışdır (cədvəl 1)

Qeyd edilən dövrdə Şimali Azər- 
baycanm əhalisinin artımı bir tərəfdən 
onun yüksək təbii artımı ilə bağlı idisə, 
digər tərofdən də əhalinin başqa ərazi- 
lərdən buraya miqrasiyası ilə əlaqədar 
olmuşdur. Həmin dövrdə Şimali Azər- 
baycanm əhalisinin artımının 40-45%-i 
onun mexaniki hərəkətinin (miqrasiya- 
sının) payına düşürdii. Əhalinin miqra- 
siya hesabına belə yüksək artımı hər 
şeydən əvvəl o dövrdə çar Rusiyasının 
ourada yeıitdiyi köçürmə siyasəti, 
habelə Azərbaycanda nefı mədənlərinin 
intensiv sıırətdə istismar edilməsi ilə 
bağlı idi. Neft sənayesində və onıınla 
bağlt sahələrdə çoxlıı iş qüvvəsinə olan 
təlobat başlıca olaraq Rusiyanın mərkə- 
zi quberniyalarında, Şimali Qafqaz, 
Dağıstan və Cənubi Qafqazın başqa 
rayonlarında yaşayan kəndlilərin bu- 
raya miqrasiyası hesabına ödənilirdi. 
Təkcə 1908-10 illər ərzində Rusiyanın 
başqa rayonlarından Şimali Azərbay- 
cana 3000 kəndli ailəsi köçürülmüşdü. 
Məhz bunun nəticəsində Azərbaycanın 
əhalisinin mexaniki hərəkətinin müsbot 
saldosu (qalığı) 1,6 dəfədən çox artaıaq 
1886-97 illərdəkı 133,4 min nəfərdən 
1897-1913 illərdə 219,8 min nəfərə çat- 
mışdır.

Tarixi mənbələrə osasən yuxarıda 
göstərilən dövrdə Bakı neft sənayesi 
müəssisələrində işləyən rııs miitəxəssis- 
ləri, fəhlo və qulluqçuları əksər hallarda 
öz ailələri ilə birlikdə, ermənilərin çoxu 
subay və təklikdə, müsəlmanların isə, 
demok olar ki hamısı öz ailələrini evdə 
qoyub gəlir, təklikdə yaşayırdılar.

1897 il əhali siyahıyaalınmasına əsa- 
sən Bakı neftçıxanna miiəssisəlorində 
çalışan fəhləlorin 82,5%-i subay və ya- 
xud öz ailələrindən kənarda yaşayanlar- 
dan ibarət idi. Bunu belə bir fakt da 
siibut edir ki, 20 əsrin əvvəllərinə yaxın 
Bakının mədən rayonları əhalisinin 
75%-i kişilər, cəmi 25%-i qadınlar ol- 
muşdıır. Nəticədo ohalinin doğum sə- 
viyyəsi aşağı diişmüş, öliim səviyyəsi 
yüksəlmiş, təbii artım soviyyəsi isə ohə- 
miyyətlı dərocədə azalmışdır. 1913-20 
illərdə Azərbaycanda əhalinin təbii artı- 
mı 87 miıı nəfər vo ya hər il orla hesab-

la 12 min nafor azalmışdır. Həmin dövr- 
də Rusiya iqtisadiyyatınm tənəzzülii ilə 
əlaqədar Azorbaycana kənardan gələn 
iş qüvvəsi axını dayanmış və burada 
miqrasiyamn ınəntl saldosu 481 min 
nəfər tə^kil etmişdir.

Azərbaycanın əhalisinin sayının 
mütləq mənada azalması ilk dəfə Azər- 
baycan Xalq Cumhuriyyətinin mövcud 
olduğu 1918-20 illərdə baş vermişdir. 
Bu dövrdə Azərbaycanın əhalisinin sayı
1917 ilə nisbətoıı 401,5 min nəfər və ya 
təqribən 17,1%, o cümlodən şəhər yerlə- 
rində 154.4 miıı nəfər və ya 27,6%, kənd 
yerlorində isə 247,1 min nəfər və ya 
13,8% azalaraq, müvafiq surətdə 2353,7 
min nəfərdən 1952,2 min nəfərə, 560,2 
min nəfərdon 405,8 min nəfərə və
1793,5 min nofərdən 1546,4 min nəfərə 
düşmüşdür. Şəhor yerlərində ohalinin 
sayı kənd yerlərinə ııisbotən daha sürət- 
lə azaldığından, bu dövrdə bütövliikdə 
respublika əhalisinin strukturunda şə- 
hər əhalisinin xüsusi çəkisi 23,8%-dən 
20,8%-ə diişmüş, kənd əhalisinin xüsusi 
çokisi isə 76,2%-dən 79,2%-ə qalxmış- 
dır. Həınin illordə əhalinin sayının belə 
azalmasına bir sıra sosial-iqtisadi, de- 
moqrafik amillərlə yanaşı, Birinci 
diinya müharibəsinin (1914 18) nəticə- 
lori, xarici müdaxilə və vətəndaş müha- 
ribəsi, erməni daşnak quldurları tərə- 
fındən azərbaycanlıların kütləvi surətdə 
soyqırımına moruz qalması, bir qismi- 
nin isə İran və Türkiyəyo köçüb getmə- 
si, habelo vaxtilə iş dalınca kənardan 
respublikaya golənlərin təsərrüfat da- 
ğımqlığı illərində öz əməklərini tətbiq 
etməyo yer tapmamaları, •arici ımperi- 
alistlərin və ölkə daxilində onların əlal- 
tılarının yaratdıqları milli qırğın, aclıq 
və ümidsizlik noticəsində başqa region- 
lara getrnələri və s. təsir göstərmişdir.

Bunu homin dövrdə Azərbaycanda 
əhalinin mexaniki hərəkətini səciyyo- 
ləndirən məlumatlardan daha aydın 
görmək olar (cədvəl 2).

1886-1913 illərdə, yəni neft sənaye- 
sinin vo bununla əlaqədar olan digər sa- 
hələrin nisbətəıı daha sürətlə inkişaf et- 
diyi dövrdə Şimali Azərbaycanm əhali- 
sinin sayı kənardan gələnlərin hesabına 
hər il orta hesabla 12-14 min nəfər art- 
mışdırsa, 1913-20 illərdə (xüsusilə 
1917-20 illərdə) burada istehsalm həc- 
minin cıddi surətdo azalması ilə əlaqə- 
üar kənardan gələnlərin sayı hər il 68,1 
ınin nəfər azalınış, gedənlərin sayı iso 
buraya gələnlərin sayından 127,8 min 
nəfor artıq olmuşdur.

Bu dövrdə Şinıali Azərbaycanda 
əhalinin mexaniki artımı iş axtarmağa 
gələnlərin hesabına və çarizmin müs- 
təmləkoçi-köçürmə siyasəti nəticəsində 
baş vermişdir. Belə ki, 19 əsrin ikinci 
yarısından başlayaraq ölkədo neft sə- 
nayesinin siirətli inkişafı və çarizmin o 
dövrdə lıəyata keçirdiyi müstomləkəçi- 
köçürmo siyasəti nəticəsində kənardan 
Azərbaycana gəlonlərin sayı siirotlə 
artdığı halda, Birinci diinya miiharibəsi 
illərində təsərrüfat dağımqlığı vo isteh- 
salın həcminin azalması ilo əlaqədar 
olaraq gedənlərin sayı da sürətlə artmış- 
dır. Lakin sonıakı dövrdo, yəni 20-ci 
illərdə, bir tərəfdən respublikada əmok

CjcIvəI 2
İnqilabdanəvvəlki dövrdə Azorbaycanda 
əhalinin mcxaniki hərəkəti (min nəfarb)

Illər
A rtım  (+) vo ya azalma (-)

Cəmi
O cümlodən hər 
il o rta  hesahla

1886-1897 133,4 12,2
1897-1913 219,8 13,8
1913-1920 -481.0 -68,7
188t> 1920 -127,8 -3,7

qabiliyyətli əhalinin sayının təqr. 110 
min nəfər azalması, digər torofdən isə 
xalq təsərrüfatımn bərpası vo inkişafı 
nəticəsində buraya kənardan çoxlu iş 
qüvvəsinin gətirilməsini obyekliv zəruroto 
çevirmişdir. Elə bu səbəbdon də 1920 39 
illərdə respublikada ohaWnin ümumi ar- 
tımının 473,9 min nəfərim (37,8%) kənar- 
dan gələnlər toşkil etmişdir. 1939 59 il- 
lərdo isə miqrasiya saldosu mənfi 746,3 
min nəfər olmuşdur (codvəl 3).

Cədvəl 3
1920-59 illordə Azərbavcanda əhalinin 

rcspublikalararası miqrasivası
(m in n ə fə rlı)

İllər

Miqrasiya hesabına əhalinin 
artımı (+) və ya azalması (-)

Cəmi H ər il orta 
hesabla

1920-27 186,5 26,6
1927-39 287,4 23,7
1939-59 -746,3 -37,3

20 əsrdə Azərbaycan beş dəfə kəskin 
demoqrafık çətinliklərlo üzləşmişdir.

19 0 5-07 i 11 ə r d ə çar Rusiyası- 
nın hakiıu dairələrindon hərtərəni yar- 
dım alan erməni quldur dəstolori İro- 
vanda, Zongəzurda, Göyçədə, Naxçı- 
vanda, Qarabağda, Goncodo, Bakıda və
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bıışqa ərazibrdə dinc azarbaycanlılara 
anıansızcasına divan tııtmuş. şolıor və 
kondlor yandırılmış, uşaqlar, qadınlar, 
qocalar tarixdə görünmoyon qoddarlıq 
vo vohşiliklo öldiiı iilmiişlor.

19 1 3 2 0 i l lor.  Birinci diinya 
mülıarihosi (1914 18), xarici miidaxilo, 
ermonilor torəllndon azorhaycanlıların 
soyqırımına moruz qalması vo s. noticə- 
sindo Azorhaycanın əhalisi 387 min no- 
for və ya 16,6% azalaraq 2339,2 ıııin nə- 
fəroən 1952,2 min ııofərə düşnuişdii.

Azorbaycan xalqına qarşı soyqırımı 
cinayotlori 1918 ildədaha miitəşəkkil və 
böyük qəddarlıqla lıəyata kevirilınişdir.
1918 ilin təkco marl-aprel aylarında 
Bakıda, Şaıııaxıda, Qubada, Muğanda 
və Ləııkəranda erməni-bolşevik silahlı 
dostələri 50 min nəfərdon çox azərbay- 
canlını qətlə yetirmiş, on minlərlə insa- 
nı ycrindon-yurdundan didərgin salınış- 
lar. Mart ayının iiç günü ərzində Bakı 
şəhorində 30 mindən artıq azərbaycanlı 
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. 
Bakı qırğınının ardınca Şamaxı qəzası- 
nın 58 kəndi dağıdılmış, 7 minodək 
adam, o cümlədən 1653 qadın, 965 uşaq 
qılıncdan keçirilmiş vo giillələnmiş, 
Quba qəzasının 122 kəndi yerlə yeksan 
edilmişdir. Şərur-Dəroləyəz, Naxçıvan 
bölgəsində, Qarabağın dağlıq hissə- 
siııdo, Zəııgəzur qəzasında yüzlərlo 
azərbaycanlı kəndi yandırılmış, ohaliyo 
cinsinə və yaşına fərq qoyulmadan 
qəddarcasına divan tutulmuşdur. 
İrovan quberniyasında azorbaycanlılara 
məxsus 211, Qars vilayətində 92 kənd 
dağıdılınış, yandırılmış və talan edil- 
mişdir.

Ennəni terrorçu dəstələrinin törət- 
dikləri vəhşiliklor, daşnak hakimiyyəti 
dövriində yeriuilən “ türksüz Erınəni- 
slan” siyasəti nəticəsində İrəvan quber- 
niyasının azərbaycanlı əhalisinin sayı
5,3 dəfə azalaraq 1916 ildəki 375 min 
nofordən 1922 ildə 70 min nəfəro 
enmişdir.

194 1-45 i 11 ər. Vətən müharibə- 
si illərində respublika əhalisinin sayı
568.4 rniıı nəfor və ya 17,4% azalaraq 
1940 iliıı əvvəlindoki 3274,0 min nəfər- 
dən 1̂ 45 ilin əvvəlində 2705,6 min nəfə- 
rə düsmüşdür. 1941-45 illordə Azərbay- 
candan cəbhəyə 600 min nofərdən çox 
adam getmis, onlardan yalnız 300 min 
nəfəri geri qayıtmışdır. Noticodə Azər- 
baycanın əhalisinin müharibədən əvvol- 
ki soviyyəsi müharibə qurtardıqdan yal- 
ııız 10 il sonra, yoııi 1955 ildo bərpa 
olunmuşdur. Homin ildo Azərbaycanın

əhalisinin sayı 3277,2 ıniıı nofərə çat- 
mışdır. Onların 1584,6 min ııəlbri və ya 
48.4%-i şəhər sakinləri, 1692,6 min nə- 
fori və ya 51,6%-i isə kənd sakinlori ol- 
muşdur.

Azərbaycanda əhalinin müharibo- 
don əvvolki sayının belə çotiıı bərpası 
keçmiş SSRİ-nin yalnız dörd müttotlq 
respublikası - Rusiya, L'krayna, Bcla- 
rııs və Azərbaycan üçün sociyyəvi idi. 
Halbuki qalan bütun respublikalarda 
ohalinin sayının müharibədən ovvəlki 
səviyyəsi artıq 1950 52 illərdə bərpa 
olunmuşdur. Deməli, 1941-45 illorin 
miiharibəsində yuxarıda qeyd edilən iiç 
respublika ilə yanaşı Azərbaycan da ən 
çox insan itkisi verən respublikalardan 
biri olmuşdur.

1948-53 i l lər.  Bu dövrdə SSRİ 
Nazirlər Soveti İ.Staliııin imzası ilə xa- 
ricdə yaşayan erməniləri Ermənistanda 
yerləşdirmək moqsədilə azərbaycanlıla- 
rın Ermənistandan köçürülməsi lraqqın- 
da iki qərar qəbul etmişdir. Birincisi 
1947 il 23 dekabr 4083 saylı “ Eımənis- 
tan SSR-dən kolxozçulann və başqa 
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan 
SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülmə- 
si haqqında” qərar idi. Bu qərarın 1-ci 
maddəsində deyilirdi ki: “ 1948-50 illər- 
də Ermənistan SSR-dən könüllülük əsa- 
sında Azərbaycan SSR-in Kür-Araz 
ovalığına 100 min kolxozçu və başqa 
azərbaycanlı köçiiriilsün, onlardan 10 
ıniıı ııəfər 1948 ildə, 40 min nəfər -
1949 ildo. 50 min nəfər - 1950 ildə” . 
İkincisi 1948 il lOmart tarixli 754 saylı 
“ Kölxozçuların və başqa azərbaycanlı 
əhalinin Ermənistan SSR-dən Azər- 
baycan SSR-in Kiir-Araz ovalığına 
köçürülmosi iizrə tədbirlər haqqında” 
qərar idi. Yuxarıda adı çokilən birinci 
qorarda “ könüllüliik” ifadosinin işlədil- 
mosiniıı xiisusi məqsəd daşıdığını və hə- 
mııı qərarın əsl mahiyyotini (repressiya 
xarakteri daşımasını) ört-basdır etmok- 
dən ibarət olduğunu ikinci qərarın 11- 
ci maddəsinin mozınunundan daha 
aydııı görmək olar. Oıada deyilir ki: 
“ Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə 
icazə verilsin ki, azərbaycanlı əhalisinin 
Azəıbaycan SSR-in Kür-Araz ovalı- 
ğına köçiirülməsi ilə əlaqodar onların 
boşaltdıqları tikintilərdən və yaşayış 
evlərindon xaricdən Ermənistana gələn 
erməniləri yerləşdirmok üçiin istifadə 
etsin” .

Həmin qərarların hnyata keçirilınəsi 
nəticəsində 1948-53 illərdə “ köniillü- 
lük” prinsipi adı altında Ermənistan

SSR-dən 100 min nəfərdən çox azər- 
baycanlı öz dədə-baba yurdlarından 
kütləvi surətdə zorakılıqla köçiirülmüş 
və ya köçməyə məcbur edilmişlər və 
onların heç biriniıı Dağlıq Qarabağda 
maskunlaşmasma icazo verilməmişdir.

İ.Stalinin vəfatından sonra kö- 
çürülmə qəti surətdə dayandırılmış və 
bu zaman əks proses başlaınnışdır. Er- 
ınənistanın dağ rayonlarından Azər- 
baycanın Kiir-Araz vadisinə köçürüləıı 
on miıılərlə əhalinin aqibəti daha kodor- 
li olmuşdur. İqlimə uyğunlaşa bilmə- 
dikləıi üçün, adi moişət şəraiti olmadı- 
ğından onların '/j-i aclıq və xsstoliklər 
nəticəsində həlak olmuş, salamat qalan- 
ların iso 40 45%-i biitün çətinliklərə və 
təzyiqlərə məruz qalmalarına baxmaya- 
raq öz doğma yurdlarına qayıtmışlar. 
Tarixi faktlar sübut edir ki, Erməni- 
standan azərbaycanlıların köçürülmə- 
sində məqsəd heç də xaricdən gələn er- 
məııiləri yerləşdirmək deyil, əslində 
azərbaycanlıların Ermənistandan tə- 
mizlənməsi idi. Təsadüfı deyildir ki, Er- 
mənistanda əvvəllor azərbaycanlıların 
yaşadığı yiizlərlə kənd xarabalığa çev- 
rilmişdir. Ermənistaıı KPM K-nın 1975 
il yanvar plenumunda həmin kəndləriıı 
476-dan çoxunun istıfadəsiz qaldığı 
qeyd olunnıuşdur. Ermoııi millətçiləri- 
nin özləri də 90-cı illəıdə etiraf etmişlər 
ki, azərbaycanlıların köçürülməsi ilə 
əlaqədar boşaldılan torpaqlardan və 
mənzil fonduııdan xaricdən gələn ermə- 
nilərin yerləşdirilməsi üçiin istifadə edil- 
momişdir. Adi hüquq normalarına zidd 
olan bu qərarların icrası zamanı totali- 
tar rejimin mövcud repressiya qaydaları 
geniş tətbiq edilmiş, minlərlə iıısan, o 
cümlədən qocalar və körpələr ağır 
köçüriilmə şəraitində kəskin iqliın dəyi- 
şikliyinə, fiziki sarsıntılara və monəvi 
soyqırımına dözməyərək həlak olmuş- 
lar. Bu işdə erınəni şovinist dairələrinin 
və SSRİ rəhbərliyinin cinayətkar siya- 
soti ilə yanaşı, o dövrdəki Azorbaycan 
rohborliyinin mövqeyindaki qətiyyotsiz- 
lik də az rol oynamamışdır. 1948-53 il- 
lərdə azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR ərazisindən deportasiya oluııması 
faklının ötən 50 il ərzində araşdırılması, 
ona hüquqi-siyasi qiymət verilməsi də 
obyektiv səbəblər üzündən mümkün 
olmamışdır. Yalııız 1997 il dekabrın 18- 
də Azərbaycan Respublikasımn Prezi- 
denti Heydor Əliyev taı ixi ədaləti borpa 
edorək 1948-53 illərdə azərbaycanlı- 
ların Ermonistan SSR ərazisindəki tari- 
xi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdo
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deportasiyasının hərtərofli tədqiq edil- 
mosi, Azorbaycan xalqına qarşı dövlət 
səviyyəsində həyata keçirilmiş bu tarixi 
cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilnıəsi 
vo onun beynəlxalq ictiınaiyyətə çatdı- 
rılması məqsodilə ” 1948—53-cü illərdə 
azərbaycanlıların Eımənistan SSR əra- 
zisindəki tarixi-etnik torpaqlarından 
kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 
fərman imzalannşdır.

1988-93 i l l ə r do  Ermənistan 
SSR-in təcavüzü nəticosində Azorbay- 
caıı SSR-in Dağlıq Qarabağ və oııun 
ətrafındakı 7 rayonu (Laçın, Kəlbəcər, 
Ağdam, Füzııli, Cəbrayıl, Qubadlı vo 
Zəngilan) işğal edilmiş, təqr. 1 mln. 
nəfərə yaxın insan öz vətənində qaçqın 
və köçkiin vəziyyətinə düşmüş, 20 min 
Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuş, 100 
mindən çox adam yaralanmış, 50 min 
nəfər ıııüxtəlif xəsarət almış, minlərlə 
adam əsir və girov götürülmüş, itkin 
düşmüşdiir, 900-dərı çox irili-xırdalı ya- 
şayış məntəqəsi, 1025 təhsil, 798 səhiyyə 
ocağı, 1510 modəniyyət müəssisəsi, 300 
min iş yeri məhv edilmişdir. Bəşər tari- 
xində ən böyük müsibətlərdən sayılan 
Xocalı faciəsi nəiicəsində 1992 il fevra- 
lın 26-da Dağlıq Qarabağın Xocalı şə- 
həri bütövlükdə ermoni qoşunları tərə- 
findən yerlə yeksan edilmiş, 613 nəfər 
dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 
106 qadın vəhşicəsinə öldürülmiiş, 478 
nəfər şikəst edilmiş, 1275 sakin - qoca- 
lar, uşaqlar, qadınlar isə əsir aparılaraq 
dəhşətli təhqirlərə və həqarətə məruz 
qalmışlar.

Sovet hakimiyyəti illərində Azər- 
baycan Respublikasında baş veron sosi- 
al-iqtisadi dəyişikliklər əvvəlki dövıiər-
lo miiqayisədə demoqrafik prosesbrin 
inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 
Belə ki, Azərbaycanda sovet hakimiy- 
yətinin qurulduğu ilk illərdən başlaya- 
raq əhalinin sayı əvvəlki illərə nisbətən 
sürətlə artmağa başlamış, onun sosial 
tərkibi dəyişmiş, əhalinin xəstəlik və 
öliim səviyyəsi kəskin sürətdə azalmış, 
orta ömür müddəti uzanmağa, əmək 
fəallığı artmağa. təhsil və modəni səviy- 
yəsi isə yüksəlməyə başlamışdı. Bunun- 
la yanaşı sosializm cəmiyyəti qurucu- 
luğunun ayrı-ayrı dövrlərində bir sıra 
sosial-iqtisadi. tarixi, demoqrafik və s. 
xarakterli amillərin təsiri altında əhali- 
nin artım siirəti müxtəlif olmuşdur.

1920-91 illəri əhatə edən 71 il ərzin- 
də respublika əhalisinin sayı 3,7 dəfə ar- 
taraq 1952,2 min nəfərdən 7218,5 min 
nəfərə, o ciimlədən şəhər əhalisinin sayı

9,5 dəfə artaraq 405,8 ınin nəfərdon
3858.3 min nəfəro, kəııd əhalisinin sayı 
isə 2,2 dofo artaraq 1546,4 ıniıı nofərdən
3360,2 min nəfərə çatmışdır. Bu müddot 
ərzində şohər əhalisinin xüsıısi çəkisi 
artaraq 20,8%ı-dən 53,5%-ə qalxmış, 
kənd əhalisinin xiisusi çəkisi isə azala- 
raq 79,2%-dən 46.5%-ə düşmiişdür. 
1922-91 illordə Azərbaycanın əhalisinin 
sayı 5,3 mln. nəfər artaraq 1991 ilin əv- 
vəlində 7218,5 min nəfərə çatmışdır. 
1922-40 illərdo respublika əhalisinın 
sayı 838,0 min nəfər və ya 34,4%, 
1940-59 illərdə 424 ınin nəfər və ya 
12,9%, 1959-91 illərdə isə 3,5 mln. nəfər 
və ya 95,2% çoxalmışdır. 1922-91 illor- 
də Azərbaycan Respublikasımn əhalisi
3,9 dəfə çoxalmış, xüsusi çəkisi isə arta- 
raq SSRİ əhalisinin tərkibindo 1,37%- 
dən 2,48%>-o çatmışdır (1922 ildə SSRİ- 
nin əhalisinin sayı 136,1 mln. nəfər, 
Azərbaycanm əhalisinin sayı isə 1863,0 
min nəfor toşkil etmişdir).

Sovel hakimiyyəti dövründə Azər- 
baycan Respııblikasında əhalinin ən 
sürətli artımı əvvəlcə 1922-40 illərdə, 
sonra isə yalnız 1950-60 illərdə ol- 
muşdur.

Əhalinin doğum, ölüm və təbii artıın
səviyyəsi. Doğıını, öliim və təbii artım 
göstəriciləri əhalinin təbii təkrar isteh- 
salının əsasını təşkil edən başlıca demo- 
qrafık hadisələr olub bir çox kompleks 
amillərin (iqtisadi, sosial, siyasi, modə- 
ni, etnodemoqrafik, ailo-moişət, bioloji, 
təbii-coğrafi və s.) təsiri altında daiıu 
dəyişir və ohalinin artıb-azalmasma 
müxtəlif istiqamətlərdə təsir göstərir. 
Tarixi mənbələrə əsasən çar Rusiyası- 
nın tərkibində olduğu dövrdə Şimali 
Azorbaycanda 1863 ildo əhalinin hər 
1000 nəfərinə diişən doğum səviyyəsi -
26.3 nəfər, ölüm səviyyəsi - 18.9 nəfər, 
təbii artım - 7,4 nəfər; müvafiq surətdə 
1886 ildə - 41,8, 28,0, 13,8; 1897 ildə 
30,8, 17,5, 13,3; 1913 ildə - 24,4, 16,5, 
7,9; 1917 ildə isə 33,7, 26,7 və 7,0 ııofər 
təşkil etmişdir.

Sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk 
illordə (1920-25) Azərbaycan SSR-də 
əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən doğıım 
səviyyəsi 45,8-25,1; öliim səviyyəsi 
23,2-9,6; təbii artım səviyyəsi isə
22,6-15,5 nəfər arasında; müvafiq 
surətdə 1928-35 illərdə 37,5; 20,8; 16,7 
nəfər; 1936-40 illərdə - 30,5; 12,9 və
17,6 nəfər; 1946-50 illərdə - 28,5; 9,4 və
19.1 ııəfər; 1950-55 illərdə -34,2; 9,1 və
25.1 nəfər; 1956 60 illərdə isə 40,7; 7,0 
və 33,7 nəfər arasında təroddüd etmiş-

dir. 1950 ildən ötən 55 il ərzində isə 
Azərbaycan SSR-də əhalinin ən yüksək 
doğum və təbii artım səviyyəsi 1960 ilə 
təsadüf etmişdir.

1950-60 illərdo Azorbaycan SSR 
demoqrafik inkişaf templərinə görə 
keçmiş ittifaq respublikaları arasında 
ən qabaqcıl yerlərdən birini tutmuş və 
hətta 1960 ildə əhalinin hər 1000 nəfəri- 
na düşən doğum və təbii artım səviyyə- 
sino görə birinci yerə çıxmışdır. Belə ki, 
1960 ildə keçıniş ittifaqda ohalinin hər 
1000 nəfəriııə diişəıı doğum səviyyəsi
24,9 nəfər, təbii artım səviyyəsi isə 17,8 
nəfər olduğu halda, Azərbaycan SSR- 
də bu göstəricilər müvafiq surətdə 42,6 
və 35,9 nofər təşkil etmiş və ya orta itti- 
faq soviyyəsindən 1,7 və 2,0 dəfə yüksək 
olmuşdur. 1959-89 illərin əhali siyahı- 
yaalmmaları dövriində SSRİ-də əhali- 
nin ortaillik artım sürəti 1,24% təşkil 
etnıişdirso (SSRİ-nin əhalisi 1959 ildəki
208.8 mln. nəfərdon 1989 ildə 285,7 
mln. nəfərə çatmış və ya 36,8%> artmış- 
dırsa, Azərbaycanda bu göstəricilər 
nıüvafiq surətdə 3697,7 nıin nəfər və
7021,2 min nəfər təşkil etmiş və ya 
89,9% artmışdır), Azərbaycanda bu 
göstorici 3,0% və ya orta ittifaq səviyyə- 
sindəıı 2,4 dəfə yüksək olmuşdur.

1960-90 illərdə əhalinin hər 1000 nə- 
fərinə düşən doğum səviyyosinə göro 
respubüka orta ittifaq səviyyəsindən
1,6-1,7 dəfə, o cümlodən Rusiyadan 
1,8-2,0, Ukrayna və Baltikyanı respub- 
likalardan 1,7-2,6 dofə yüksəkdə durur, 
əhalinin lıər 1000 nəfərinə düşən ölü- 
nıün soviyyəsino göro isə həmin ərazilər- 
dən geridə qalırdı.

Həmiıı illərdə SSRİ-nin müxtəlif 
ərazilərində doğum səviyyəsindoki bu 
fərq hər bir respublikamn tarixi inki- 
şafının xüsusiyyətlorindən, şəhər və 
kənd əhalisinin nisbətindən, habelə 
demoqrafık inkişafın xarakterindən iro-
li gəlirdi.

1960 80 illərdə respublikada ohali- 
nin hər 1000 nəfəriııo düşən doğum əm- 
salı ilə yanaşı doğulanların mütləq sayı 
da azalmışdırsa, 1980 ildən sonra bu 
göstəricilər xeyli yüksəlmişdir. 1960-80 
illərdə respublikada əhalinin hər 1000 
nofərinə düşən doğulan uşaqların sayı
17,4 nəfər və ya 40,8% azalaraq 42,6 no- 
fərdən 25,2 nəfərə, onların mütləq sayı 
isə 10,8 min nəfər və ya 6,5% azalaraq
165.8 min nəfordoıı 155,0 ıııin nofərə 
düşınüş, 1980-91 illərdə birinci göstərici 
5,3% artaraq 25,2 nəfərdən 26,6 nəfərə, 
ikiııci göstərici isə 22,8% artaraq 155,0
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min nəforctan 190,3 min noforo çatmış- 
Uır. Müstoqillik ilbıiudo (1991 2005) 
bu göstoricilər miivafiq surotdə 35,3% 
azalaraq 26,6 nofordon 17,2 noforo vo 
25,5% azalaraq 190,3 min nəfəulən
141.9 min nəforo düşmiişdür. Şolıor vo 
koııd verlorində həmin göstoricilər bir- 
birindon forqlonıııiş və aşağıdakı kimi 
olmuşdur: şohər yerloı indo ohalinin hər 
1000 noforino dıişon doğum səviyyəsi 
|960 80 illordo 33.8% azalaraq 34.9 nə- 
fordon 23.1 nofəro, doğulan uşaqlarm 
sayı iso 14,5%) artaraq 66,0 min nəfər- 
dən 75,6 min nəibro, 1980-91 illortlo 
müvaliq surotdə 1,7% artaıaq 23,1 nə- 
fardən 23,5 nəfərə və 18,1% artaraq
75.6 min nofordon 89,3 min nəfərə çat- 
mışdır. 1991 2005 illordə əksino, həm 
ohalinin hər 1000 nəfərinə diişəıı doğum 
soviyyəsi vo hom də doğulan uşaqların 
sayı miivafiq surətdə 35,7%) azalaraq
23,5 nəfordən 15,1 nəfəro vo 27,9%> aza- 
laraq 89,3 min ııofərdən 64,4 miıı noforo 
diişmüşdiir. Kond yerlərində isə bu gös- 
təricilər daha qabarıq olmuşdur. Belə 
ki. 1960 80 illərdə burada ohalinin 
doğum əmsalı 44,8%> azalaraq 49,8 no- 
fordən 27.5 noforo, doğulan uşaqların 
sayı iso 20,5%ı azalaraq 99,9 min nofər- 
dəıı 79,4 min nəforə düşmüşdür. 
1980-91 illərdə birinci göstorici 9.8% 
artaraq 27,5 nəfordən 30,2 ııəfərə, do- 
ğulan uşaqların sayı isə 2 7 ,2 %  artaraq
79,4 min nəfərdən 101,0 min nofərə

çatmış, 1991 2005 illordo oksiııo, homın 
göstoricilorin hor ikisi müvafıq surotdo 
35,8%) azalaraq 30.2 nəfərdən 19,4 nəfə- 
ro vo 39.5%) azalaraq 101,0 ıııin ııəfər- 
don 61.0 min noforo düşmüşdiir.

Əhalinin hor 1000 nofərinə diişən 
doğulan uşaqların nisbi sayı 1960 ildən. 
mıilloq sayı isə 1965 ildon sonra azal- 
mağa başlamışdı. Bu, bütövlükdə res- 
publikada. onuıı şəhər və kəndlərində, 
habelə ayrı-ayrı tobii-iqtiscidi zonaların- 
da miişahidə oltınmuşdur.

Respublikanın bəzi bölgələrinin şə- 
hər vo kondlərində doğum səviyyosində- 
ki fərqo təsir edən amillərdən biri do ki- 
çik şəhərlərin və şəhor tipli qəsəbələrin 
ümumi inkişaf soviyyosinin iri şəhərlər-
lo muqayisədə kənd yerlorindən o qədər 
də fərqlənməməsidir. Bu da öz növ- 
bosindo homin bölgəlorin şəhərlərindo 
doğum səviyyosınin kəndlərdən az 
forqlonməsinə səbəb olmuşdur. Ancaq 
bu illərdo istor bütövlükdə respublika- 
da, istərso də onun əksər təbii-iqtisadi 
zonalarında doğum səviyyəsi kənd 
yerlorindo şohor yerlərino nisbətən 
yiiksək olaraq qalmışdır.

Ölkənin ayrı-ayrı təbii-iqtisadi 
zonalarında, şəhər və kənd yerlərində 
mövcud doğum əmsalları arasındakı 
fərqin nıiqyası getdikco azalır. Bu, 
həmin orazilərin sosial-iqtisadi inki- 
şafı, əhaünın yaş-cins tərkibi, məşğul- 
luq səviyyəsi, rifah halının yüksəlməsi

və sairdən iroli golir.
İnsanların sağlamlığı və ölüm so- 

viyyəsi də ölkə ohalisinin artıb-azalma- 
sına tosir edən on mühüm amillərdondir. 
Ölüm soviyyosi, xüsusilo do uşaq ölü- 
miinün səviyyəsi bu və ya digər ölkonin 
sosial-iqtisadi inkişafım vo onuıı əhali- 
sinin həyat səviyyəsini səciyyəlondirən 
ən mühüm göstoricilordən biridir.
1950 60 illordə Azərbaycan Respubli- 
kasında ohalinin hər 1000 noforinə 
düşon öliim səviyyəsi 30,2%) azalaraq
9.6 nəfərdən 6,7 nofərə, o cümlədən şə- 
hər yerlərində 28,7% azalaraq 10,1 no- 
fərdən 7,2 nəfərə, kənd yerlərindo isə 
32,6%) azalaraq 9,2 nəfərdən 6,2 nəfərə 
düşmüşdür. 1960-90 illor ərzində Azər- 
baycan Respublikasında ohaünin hər 
1000 nəforinə düşon ölüm səviyyəsi 9% 
azalaıaq 6,7 nəfərdon 6,1 nəforo düş- 
müşdür. O cümlədən şəhor yerlərində 
I9,4%ı azalaraq 7,2 nofərdən 5,8 nəfərə 
diişmiiş, kənd yerlərində isə əksinə 3,2%> 
artaraq 6,2 nofərdon 6.4 nəfəro qalx- 
mışdır. 1991-2005 illər orzində isə və- 
ziyyət bir qədər fərqli olmuşdur.
1990-94 illordə, yəni Azorbaycanla Er- 
monistan arasında atəşkos elan oluna- 
nadok bu göstorici 19,7%) artaraq, 6.1 
nofərdən 7,3 nəfərə qalxmış, 1994 ildən 
sonra isə 15,9% azalaraq 7,3 nəfordən
6,3 nəfərə diişmüşdür (cədvəl 4). Bu- 
nunla belo, omok qabiliyyotli yaşda 
olaıı ohali və bir yaşınadok olan uşaqlar
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(.ıhalinin h,ır 1000 twfiri hesabı il,ı)

İllor

Doğulanları
sayı

1 Ö hnbrin  sayı Tobii artım
Hor 1000 nəfər diri doğulan 
uşaqlar arasında 1 yaşadok 

ö b n b rin  sayı
Cəmi Sohər Kond Comi Şəhor Kənd Cəmi Şoh.ır Kond Comi Şəhər Kənd

1950 31,2 29,4 32,6 9,6 10,1 9,2 21,6 19,3 23,4 67,6 91,0 50,2
1955 37,8 32,0 42,3 7,6 8,0 7,1 30,2 24,9 35,2 58,7 76,7 47,1
1960 42,6 34,9 49,8 6,7 7,2 6,2 35,9 27,7 43,6 43,2 48 9 39,7
1965 36,6 29,2 43,8 6,4 6,5 6,2 30,2 22,7 37,6 38,9 36,3 40,7
1970 29.2 24,4 34,1 6,7 6.5 6,9 22,5 17,9 27,2 37,0 31,0 37,6
1975 24,9 22,5 27,6 6,9 6,6 7,2 18,0 15,9 20,4 37,5 30,0 44,0
1980 25,2 23,1 27,5 7,0 6,7 7,3 18,2 16,4 20,2 30,4 26,3 34,4
1985 26,6 24,4 29,2 6,8 6.6 6,9 19,8 17,8 22,3 29,4 25,6 33,0
1990 25,9 22,7 29,7 6.1 5,8 6.4 19,8 16,9 23,3 23,0 19,3 26,3
1991 26,6 23,5 30,2 6,3 6,1 6,4 20,3 17,4 23,8 25,3 21,5 28,7
1992 25,0 22,0 28,3 7,1 6,8 7,3 17,9 15,2 21,0 25,5 19,5 30,9

1993 23,7 21,0 26,6 7,2 7,0 7,3 16,5 14,0 19,3 28,2 22,6 33,2
1994 21,4 18,9 24,1 7,3 7,2 7,5 14,1 11,7 16 6 25,2 21,5 28,5
1995 18,9 16,4 21.7 6,7 6.6 6,8 12,2 9,8 14,9 23,3 21,8 24,7
2000 14,8 12,3 17,3 5,9 5,8 6,0 8,9 6,5 11,3 12,8 12,9 12,8
2005 17,2 15.1 19,4 6,3 6,4 6,1 10,9 8,7 13,3 9,3 10,1 8,6
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arasında ölüm səviyyəsi nisboton yüksok 
olaraq qalmaqdadır.

2005 ilin statistik məlumatlarına 
osason respublikada hor 1000 nəfər diri 
doğtılan uşaqdan bir yaşınadok ölənlə- 
rin sayı 9,3 nəfər (şohər yerlərindo 10,1 
nofor, kənd yerlərində 8,6 nəfər), o 
cümlodon Naxçıvan MR-də 4,7 nəfər, 
Bakı şəhorində (qosəbolərsiz) 12,3 nəfər, 
Gəncodə 3,4 nəfər, Sumqayıtda 20,8 
nəfər, Mingəçevirdə isə 11,3 nəfor 
olmuşdur.

1950- 2005 illordə diri doğulan uşaq- 
lar arasında 1 yaşınadək ölənlərin həm 
mütloq, həm do hor 1000 nofəro diişoıı 
sayı əhəmiyyətli dərəcodo azalmışdır. 
Bu azalma diri doğulan uşaqlar arasm- 
ua 1 yaşınadək ölonlərin miitləq sayı 
üzrə respublika miqyasında 77,7%), o 
cüınlədən şəhor yerlorindo 80,8%ı, kənd 
yerlərində 73,6%, hər 1000 nofor diri 
doğulan uşağa diişon ölənlərin sayı üzro 
ısə müvafiq surətdə 86,2, 88,9 və 82,9%ı 
təşkil etmişdir.

2005 iıin statistik molumatlarına 
əsasən Respublikada uşaq ölümünün 
əsas səbəblərini tənoffüs orqanlarımn 
xəstolikləri (48,8%>), perinatal dovrdo 
əmələ gələn hallar (22,8%), anadangəl- 
mə anomaliyalar (8,3%), yoluxucu vo 
paraz’tar xostəliklər (7,4%>), əsəb sis- 
teminin və hissiyyat orqanlarının xəs- 
təlikləri (3,4%)), bodbəxt hadisələr, zə- 
hərlənmə və zədolor (l,7%o), mədə or- 
qanlarının xəstolikləri (1,4%) və s.,

bütövlükdə əhali arasında ölüm halla- 
rının əsas soboblərini isə qan dövranı si- 
steminin xəstəliklori (56,6%)), yenitörə- 
ınələr (12,3%), mədo orqanlarının xəs- 
təliklori (6,0%ı), tənəffiis orqanlarınm 
xəstolikləri (5,9%ı), simptomlar və qevd 
olunmamış hallar (4,1%), qida pozun- 
tuları, imınunitet və maddələr mübadi- 
losinin pozulması (2,6'Mı), bodbəxt hadi-

səlor, zəhərlənmə və zədolər (5,2%>) 
təşkil edir.

Respııblikada əhali arasında, xüsıı- 
silə də uşaqlar arasında əhalinin hər 
1000 nəfərinə düşən ölüm səviyyəsinin 
nisbətən yüksək olması bir tərofdən bu- 
rada hələlik lazımi sayda və keyfıyyətdə 
yüksəkixtisaslı tibb kadrlarının çatış- 
maması, səhiyyə orqanlarınm maddi- 
texniki bazasının zəif olması, digor to- 
rəfdon isə əhalinin, xüsusilə də qadınla- 
rın bir hissosinin amək vo məişət şərai- 
tindəki çatışmazlıqlarla, əhalinin bir 
qisminin çadırlarda, köçkiin və qaçqın 
halında yaşaması, zoif qidalanması və s. 
ilə bağlıdır.

Azərbaycan tarixon uzunömürliilor 
diyarı kimi şölırot tapmışdır. 1999 ildo 
müstəqil Azərbaycan Respublikasında 
keçirilmiş əhalinin ilk siyahıyaalınması 
məlumatlarına əsasən respublikada yaşı 
100-dən yuxarı olan 2307 nofər, o 
cümlədən 229 kişi və 2078 qadın qeydə 
alınmışdır. Azərbaycan Dövlət Statisti- 
ka Komitəsinin 2005 ilo dair molumat- 
larına əsason resptıblikada orta ömür 
müddəti 72,4 yaş, o cümlədon kişilər 
üzro 69.6, qadınlar üzro iso 75,1 yaş təş- 
kil edir.

Əlıalinin yaş-cins torkibi. Rəsmi sta- 
tistik məlumatlara görə, respublika 
əhalisinin yaş quruluşunda, bir qayda 
olaraq, əmək qabiliyyotli yaşda olanlar 
ohalinin yarıdan çoxunu (1970 il istisna 
olmaqla) təşkil edir (cədvol 5).

1959-2005 illordə omok qabiliyyətli 
yaşda olan adamlar bütün əhalinin tor- 
kibində 51,5—66,1%  arasında olmuşdur. 
2005 ildə respublika əhalisinin 24,5%o- 
ini əmək qabiliyyətli yaşadək olanlar, 
66,1 %>-ini əmək qabiliyyətli yaşda olan- 
lar, 9,4%o-ini isə əmək qabiliyyətli yaş- 
dan yuxarı olan adamlar təskil etmişlər. 
1959-2005 illər orziııdə Azərbaycanda

bütövlükdo əhalinin sayı 2,3 dofo, o 
cümlədən əmək qabiliyyətli yaşadək 
olanların sayı 1,5 dəfə. ərnək qabiliyyət-
li yaşda olanların sayı 2,9 dəfə, əınək 
qabiliyyotli yaşdan yuxarı olanların 
sayı isə toqr. 2,0 dəfo artmışdır.

Azorbaycamn omək potensialının 
formalaşmasına təsir edən amillərdən 
biri də əhalinin yaş quruluşunda baş ve- 
ron doyişikliklordir. Bu illərdə əhalinin 
yaş tərkibində baş verən ən mühüm 
doyişikliklordon biri əhalinin ümuıni 
sayında gonclərin (0-29 yaşda olanla- 
rın) xüsusi çəkisinin todricən azalmağa 
meyil etməsidir. Respııblika əhalisinin 
tərkibində onların xüsusi çəkisi 1979 il- 
do 65,8%o toşkil etdiyi halda, 1989 ildə 
62,6%., 1999 ildə 57,4%., 2005 ildə isə 
53,2%o olmuşdur. Respublika əhalisinin 
yaş tərkibindəki dəyişiklikləri sociyyə- 
londiron mühiim əlamətlordən biri do 
əhalinin ümumi sayında əmək qabiliy- 
yətli yaşadək (0-15) olanların xüsusi 
çəkisinin azalaraq 1979 ildəki 38,0%>- 
dən 1999 ildə 34,2%,-ə 2005 ildə isə 
24,5%)-ə düşməsidir.

Respublika əhalisinin demoqrafik 
quruluşunda daha bir mühüm cohət 
əhalinin cins quruluşundakı dəyişiklik- 
lərlo səciyyolonir (cədvəl 6).

İkinci diinya miiharibəsinodək olan 
dövrdə respublika əhalisinin qurultı- 
şunda kişilorin sayı qadınların sayını 
üslələdiyi halda, müharibənin noticəsi 
olaraq sonrakı illərdə qadınların sayı

kişilərin sayını üstələmoyə başlamış və 
btı proses indiyədək davam etməkdodir. 
Btı fərq 1959 ildə qadınların xeyrinə
184,7 min nəfər olduğu halda, 1998 ildə
110,3 min nəforodək azalmış, 2006 ildo 
isə yenidon artaraq 132,0 min noforə 
çatmışdır.

Ailo, nikah vo boşaııma. Ailə milasir 
cəmiyyətin ilkin yaranma rüşeymi,
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Azərbaycan Respublikasında yaş quruluşunun dəyişilməsi dinamikası
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Əhalittin iim um i sayı 
O cümlodon:

3697,7 100,0 5117,1 100,0 6026,5 100,0 7021,2 100,0 7953,4 100,0 8436,4 100,0

Əmək qabiliyyotli yaşadək 1406,0 38,0 2363,1 46.2 2297,6 38,1 2433,3 34,7 2720,4 34,2 2066,8 24,5
Əmək qabiliyyotli yaşda 1902,3 51,5 2242,8 43,8 3183,9 52,8 3888,0 55,4 4515,4 56,8 5579,4 66,1

Əmok qabiliyyotli yaşdan yuxarı 389,4 10,5 511,2 10,0 545,0 9,1 699,9 9,9 717,6 9,0 790.2 9,4
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ö/oyi olub ohalinin ləbii oknır istehsa- 
lının toşkili formasıdır. Ailnnin əhalinin 
təbii tnkrar istehsalı pıosesiııdə və 
biitövlükıb camiyyotin hoyatmda oyna- 
dığı rol misilsiz vo əvozolunmazdır. 
Ç'ünki. doğum. ölüm. tobii artım vo s. 
bu kiıni dcıuoqrafik hadisoloı ailodo baş 
vcrir. lv'mçinın ailo iqtisadi. modoni. 
sosiaJ vo s. funksiyaları yerino yetir- 
moklo comiyyotin sosial-iqtisadi toroq-

qisindo mühiim rol oynayır. Respııbli- 
kada yeııi yaranan ailəloriıı sayı mün- 
təzom artır. Əhalinin siyahıyaalınması 
molıımatlarına osason ölkədo 1970 ildə
1076,9 ıııin 1979 ildo 1247,2 min, 1989 
ildo 1519,4 min, 1999 ildə isə 1687,5 
nıiıı. o cümlodən müvafiq surotdə şəhər 
yerlorindo 600,7 min, 727,0 min, 885,5 
min, 911,4 min, koııd yeıiorində iso
476,2 min, 520,2 ıninj 633,9 min vo 
776 I ıııin ailo mövcııd olmuş vo ya on- 
larııı sayı 1970 ilo nisboton 56.7%, o 
cumlodon şolıor ycrlorində 51,7%, kond 
yerlorindo iso 63,0% artınışdır.

Respııblikanın deınoqrafik voziyyo- 
iındo. ilk növbodo iso ohalinin doğum vo 
öliim soviyyosindo baş veron doyişiklik- 
loıdon asılı olaraq ailo iizvlomıin orta 
sayı da artıb-azalmaqla daim doyişmiş- 
dir Əhalinin siyahıyaalımnası molıı- 
matlarına osason respublikada ailə 
üzvlorinin orta sayı 1970 ildo 5,1 nəfor 
(şohor yerlərindo - 4,5, kəııd yeıioriııdo 

5.7) 1979 iido 5 I nolbr (şolıor ycrlo- 
riııdo 4,5, koııd yerlo' indo - 5,8), 1989 
ildə 4,8 nəfor (şolıor ycrlorindo 4,5,

kond yerlorində - 5,2), 1999 ildə iso 4,7 
nəfor (şohor yerlorində 4,4, kəııd yerlo- 
rindo - 5.0) toşkil etmiş və ya 1970 ilo 
nisboton 7.8% (şohər yerlorindo 2,2%, 
kənd yerlorində 12,3%) azalmışdır. 
1999 il ahalinin siyahıyaalınması məlu- 
matlarına osasən respublikada ınövcııd 
olmuş biitün ailələrin 22,5%-i biruşaqlı 
(şəhor yerloıində - 26,1%, kənd yerlə- 
rindo 18,7%), 35,3%-i ikiuşaqlı (şohor

yerlərində - 37,8%, kənd yerlərində - 
32,6%), 25,5%-i iiçuşaqlı (şəlıər yerlə- 
rindo 22,6%, kond yerlərindo 28,6%), 
16,7%-i isə dörd vo daha çox uşaqlı (şo- 
hor yeıiorində 13,5%, koııd yerlərindo 
- 20,1%) olmuşdur. Ailolorin sayının 
artımı isə ilk növboao bağlanan nikah- 
lann sayındaıı asılı olmuşdur.

Nikah vo boşanmaların səviyyəsi 
ohalinin tobii artımına tosir edən osas 
amillərdon biridir. Əhalinin artımı, in- 
san və oınok potensiahnın forınalaşma- 
sı monbələrinin arasında da nikah və 
boşanma aınili miihüm əhəmiyyət kosb 
edir vo onun ohalinin tokrar istchsalına 
tosiri çox böyiikdür. Öz növbosindo ııi- 
kalı, boşanma vo ailənin inkişaf para- 
metrlori osas deınoqrafik göstərieiloıiə 
(ohalinin doğıım və ölüın səviyyəsi, yaş 
və cins tərkibi) yaııaşı ölkəııin sosial-iq- 
tisadi durumundan. xalqın adət və əno- 
naloriııdən də çox asılıdır.

Azorbaycan Respublikasında ni- 
kalı vo boşanmaların sayı vo ohalinin 
hor 1000 nofori hcsabı ilo onların sə- 
viyyəsi doyişkon olmuşdur (cədvəl 7).

Belə ki, burada 1950 ilə nisbətən 1960 
ildə nikahların sayı 1.9 dəfə, o cümlo- 
don şəhor yerlərində 1,4, kənd yerlərin- 
də 3,1 dəfo artmışdır. Həmin dövrdə 
boşanmaların üınıımi sayı 3,3 dəfo, o 
cümlodən şəhər yerlərində 3,4 dofo 
artınış, kond yerlorində isə 4,6% 
azalınışdır.

1960 ildən 1991 ilodək olan dövrdə 
isə nikahların və boşanmaların həm 
ümumi sayı və həm do əhalinin hər 1000 
nəfəri hesabı ilə daim artmışdır. 1991 il- 
də respublika üzrə nikahlarm sayı 74,4 
min olduğu halda, 2005 ildə bu göstərici 
3,7% azalaraq 71,6 minə, boşanmaların 
sayı isə müvafıq surətdə 16,7% azalaraq
10,7 mindən 8,9 minə diişmüşdür.

1999 ilin əhali siyahıyaalınmasının 
məlumatlarına əsasən Azərbaycanda 
heç zaman nikahda olmamış subayların 
sayı 25-29 yaşında olan qadınlar ara- 
sında 79,4 min nəfəri (23,9%), 30-34 ya- 
şında olan qadınlar arasında 47,9 min 
nəfəri (13,3%), 35-39 yaşında olan qa- 
dınlar arasında 33,7 min nəfəri (9,3%), 
40 və yuxarı yaşında olan qadınlar ara- 
sında isə 33.9 min nətori (3,1%)) ötiib 
keçmişdir.

1999 ilin əhali siyahıyaalınmasının 
məlumatlarına əsasən Azərbaycan Res- 
publikasında 50-54 yaşlı qadınlar ara- 
sında heç zaman ııikahda olmayanlar 
eəmi 2,6%, kişilər arasında isə 1,2%> təş- 
kil etmişlər. Gənclər arasında subaylıq 
səviyyəsino görə respublika M DB ölko- 
ləri arasında, əvvəllərdə olduğu kimi, 
indi də ilk yerlərdən birini tutur. Res- 
publikada hər 1000 nəfər kişiyo düşon 
qadıııların sayı 1048,2 nəfor, o ciimlə- 
dən 15-19 yaşlılar üzrə 986,2, 20-24 
yaşlılar üzıə - 1069,5, 25-29 yaşlılar 
üzrə 1115,4, 30-34 yaşlılar iizrə 
1120,2, 35-39 yaşlılar üzrə 1080,6 
nəfər, 40 44 yaşhlar üzrə 1047,3 nəfər 
vo s. təşkil etınişdir. Respublika ohalisi 
daxilində qadınların xüsusi çəkisi 
51,0%, o cümlədən 15-19 yaşlılar ara- 
smda 49,6%, 20-24 yaşlılar arasında 
51,7%, 25-29 yaşlılar arasında isə 
52,8% olmuşdur.

Ölkədə şəhor yerbriııdə boşanma 
halları kənd yerlorino nisbətən 3,4 dəfə 
çoxdur. 1995 2005 illərdo hər il orta he- 
sabla 6,1 ıninə yaxın boşanma halı qey- 
do alınmışdır ki, bunların da təqr. 82%-i 
şəhər yerlərinin payma düşmüşdür. Res- 
publikada ohalinin hər 1000 nofərinə 
düşoıı boşanma hallarının sayı MDB öl- 
kələri üzro olan orta səviyyədən təqr. 3 
dəfə aşağıdır. Qadınlar arasıııda boşan-

Azorhaycaıı Kespuldikasıııda əlıalinin ciııs tərkihinin 
d.ıyişilnıosi diııanıikası

İllər

Əhalinin
sayı
fHki/ı

nəfər)

0  cümlad.ın Yekuna 
nisbətəıı (%-fo) Hər 1000 nəfər kişiyo 

düşən qadınların 
sayı (nəjər)Kişibr Qadmlar Kişibr Qadııılar

1939 3205,2 1642,6 1562.6 51,2 48,8 951
1959 3697,7 1756,6 1941,1 47,5 52,5 1105
1970 5117,1 2483,0 2634,1 48,5 51,5 1061
1979 6028,3 2938,8 3089,5 48,8 51,2 1051
1989 7021,2 3423,8 3597,4 48,8 51,2 1051
1990 7131,9 3481,7 3650,2 48,8 51,2 1048
1991 7218,5 3524,1 3694,4 48,8 51,2 1048
1993 7440,0 3641.2 3798,8 48,9 51,1 1043
1994 7549,6 3702.5 3847,1 49,0 51.0 1039
1995 7643.5 3754,6 3888.9 49,1 50,9 1036
1998 7876,7 3883,2 3993,5 49,3 50,7 1028
2000 8016,2 3918,3 4097,9 48,9 51,1 1046
2005 8347,3 4103,7 4243,6 49,2 50,8 1034
2006 8436,4 4152,2 4284,2 49.2 50,8 1032
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ma hallarının sayına görə respublika 
M DB ölkələri içərisində sonuncu, 
kişilər arasında olan boşanmaların 
sayına görə isə axırıncı yeıiərdən birini 
tutur.

Əhaliniıı ctnodenıoqrafik torkibi.
Azərbaycan Respublikası əhalisinin ən 
səciyyovi xüsusiyyətlərindən biri oııun 
tarixən rəngarəng etnodemoqrafik qu- 
ruluşa malik olınası və biitün tarixi şə-

raitlərdə bu xüsusiyyətini qoruyub sax- 
laya bilmosidir. Hələ 1897 ildə Rusiya 
imperiyasmda aparılmış əhalinin ilk 
ümuıni siyahıyaalınması məlumatların- 
da Şimali Azərbaycan əraaısində onlar- 
la müxtəlif millotlərin, xalqların, etnik 
qrupların nümavondəlorinin yaşadığı 
qeydə alınmışdır. 1926 ilin ümumittifaq 
siyahıyaalınmasmın yekunlarına görə 
Azərbaycanda onların sayı 95, Gür- 
cüstanda - 76, Ermənistanda isə comi 
48 olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında yaşa- 
yan köklii (yerli) ohalinin adı son 100 il 
ərzində rəsmi dövlət sənədlərində və 
mətbuatda bir neço dəfo dəyişdirilərok 
tatar, türk, azəri, azorbaycanlı kimi gös- 
tərilmişdir. Bu sobobdən do respublika 
ərazisindo yaşayan ayrı-ayrı millətlər- 
dən olan ohalinin, o cümlodon də azər- 
baycanhların sayının doqiq müəyyon- 
ləşdirilməsi xüsusi maraq doğurur, 
mühüm elmi və siyasi əhəmiyyət kəsb 
edir.

1897 ildə Rusiyada keçirilmiş əha-

linin siyahıyaalınması molumatlarında 
milliyyət göstərilmədiyindən insanların 
milli mənsubiyyətini yalnız özləri üçün 
qəbul etdİKİəri ana dilinə osasəıı ınüoy- 
yon etınək miimkiindür. Bu isə, şübhosi/ 
ki, bu vo ya digər millətdən olan əhali- 
nin sayı barədə tam doqıqliyi ilə məlu- 
mat oldə etməyə imkan vermir. 
İstonilon halda ana dili milliyyətin 
müoyyənləşdirilməsinin miihüm göstə-

ricilərindon biri olduğundan adaınların 
milli mənsubiyyətinin və sayının 
müoyyən cdilmosində hoıııin göstorici- 
dən də istifadə edilir. Nə qodər təqribi 
xaıakter daşısa da, miixləlif şərtlərin 
bərabərliyi şoraııındo insanların milli 
ınənsubiyyotinin ana dili əsasında 
müoyyənləşdirilməsi miinasib hesab 
oluna bilər.

Son vaxtlaıadok ıespublika əhalisi- 
nin müəyyən hissəsini qarışıq ailələrdo 
yaşayanlar təşkil edirdilər. 1993 ildə 
Azərbaycanda anadan olan körpolərin 
15,1%-i qarışıq ailələrin payına diiş- 
müşdür. Həmin ildə respublikada do- 
ğulan və anaları rus olan uşaqların 
40,5%-inin, ukraynalı olanların 92,6%- 
inin, özbək olanların 95,2%-inin, bela- 
rus olanların 88,5%-inin, ermoni olan- 
ların 85,4%-inin, tatar olanların 75,6%- 
inin, yəhudi olanlarm 34,9%>-inin, azər- 
baycanlı olanların iso comi 3,6%-inin 
atalarını başqa millotlərdən olanlar toş- 
kil etmişlər. 1989 ilin əhali siyahıyaalın- 
ması molumatlarına osasən keçmiş

SSR İ ərazisində yaşayan nikahda olan 
azorbaycanlı kişilərin 12,1% i (Azər- 
baycanda 4,5%-i) başqa millətlərdən 
olan qadınlarla, azərbaycanlı qadınla- 
rın isə 4,7%>-i (Azərbaycanda 1.8%ı-i) 
başqa millətlərdən olan kişiləıiə ailə 
qurmuşlar. O dövrdə SSR İ ərazisində 
yaşamış 6771,1 min nəfər azərbaycanlı- 
nın 965,4 min nəfəri və ya 14,25%>-i 
Azərbaycandan kənarda, o cümlodon

335,9 min nəfəri və ya 5,0%>-i Rusiyada,
307.6 min nəfəri və ya 4,5%-i Gür- 
cüstanda, 90,0 min nofori və ya 1,33%-i 
Qazaxıstanda, 84,9 min nəfəri və ya
l,3%>-i Ermənistanda (hoqiqətdə isə hə- 
min vaxt Ermənistanda yaşayan azər- 
baycanlıların hamısı deportasiya olun- 
muşdıı), 37,0 min nofəri və ya 0,5%-i 
Ukraynada, 44,4 min nəfəri vo ya 
0,7%>-i Özbokistanda, 33,4 miıı nəfori vo 
ya 0,5%-i Türkmənistanda, 15,8 min 
nofəri və ya 0,2%-i Oırğızıstanda, 5,0 
min nəfori və ya 0,07%-i Belarusda, 3,6 
ınin nəfari vo ya 0,()5%-i Tacikistanda,
2,8 min nəfəri və ya 0,04%-i Latviyada,
2.6 min nofəri və ya 0,03%-i Moldo- 
vada, 1,3 min nəfəri və ya 0,02%> Lit- 
vada və nohayot, 1,1 min nəfəri və ya
0,01%-i Estoniyada məskunlaşmışdı.

1897 ildə aparılmış əhali siyahıya- 
alınması məlumatlarına əsasən indiki 
Azərbaycan Respublikasının o vaxtkı 
ərazisində yaşamış 1806,7 min nofər 
əhalinin 1092,8 min nəforini və ya 
60,5%>-ini azərbaycanlılar, 338,3 min

CəıhM 7
Azərbaycan Kespublikasında nikahlarm vo buşanmaların dinamikası (nəfsrb)

İlb r

N ikahların sayı Boşanm alann sayı Əhalinin hər 1000 noforino 
düson nikahlaıın  sayı

Ə halinin hər 1000 nofərino 
diişən boşanm aların  sayı

Cəmi
0  cCimbdan

Cəmi
O cüm bdon

Cəmi
O cüm bdon

Coıni
0  cüm bdon

Şohər
yerbrinds

Koııd
yerlərində

Şohar
ycrlərindo

Kənd
yerbrindo

Şəhər
yerlorində

Kand
yerbrindo

Şəhər
ycrbrində

Kəııd
yerbrində

1950 23862 16755 7107 883 839 44 8.2 13,0 4,4 0,3 0,7 0,0
1955 34359 19942 14417 1505 1463 42 10,3 12,5 8,4 0,5 0,9 0,0
1960 46635 24219 22416 2910 2868 42 12,0 12,8 11,2 0,7 1,5 0,0
1965 39077 19881 19196 3537 3522 15 8,5 8,8 8.3 0,8 1,6 -

1970 35222 20896 14326 6786 6781 5 6,8 8,0 5,6 1,3 2,6 -

1975 47173 26794 20379 7096 6824 272 OC 'ItJ 9,1 7,5 1,2 2,3 0,1
1980 60134 31940 28194 7116 6723 393 9,8 9,8 9,8 1,2 2,1 0,1
1985 70104 36197 33907 7879 7088 791 10,5 10,2 10,9 1,2 2,0 0,3
1989 71874 35974 35900 11436 10723 713 10,4 9,7 11,3 1,7 2,9 0,2
1990 73119 37748 35371 14040 13210 830 10.4 9,9 10,8 2,0 3,5 0,2
1991 74378 35852 38526 10679 9160 1519 10,4 9,4 11,5 1,5 2,4 0,4
1995 43130 21478 21652 5669 4819 850 5,7 5,4 6,0 0,8 1,2 0,2
2000 39611 19994 19617 5478 4332 1146 5,0 5,0 5,0 0,7 1,1 0,3
2005 71643 35593 36050 8895 6864 2031 8,7 8,4 9,0 1,1 1,6 0,5
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nəfarini və ya IK,5%-ini ermənilor, s)4,0 
min nəfərini vo ya 5.2%-iııi ruslar, 91,3 
min nəfərini və ya 5,0%-iııi tatlar, 35,8 
min nəfərini və ya 2,0%-ini talışlar, 8,3 
min nəfərini və ya 0.5%>-ini yohudiUr.
3.8 min nəfarini və ya 0.2%-ini ukray- 
nalılar, 15.5 min nəfərini və ya 0,9%-ini 
gürcülər. 202.9 min nəiərini və ya
11.2%-ini isə başqa millətlərə mənsub 
olanlar təşkil etmişJər.

Bu göstəıicilər Bakı, Yelizavetpol 
(Gəncə) və Azərbaycanın tarixi ərazisi 
olan İrəvan qubenıiyalannda və onla- 
rın mərkəzi şəhərlərindo müxtəlif idi. 
Bclə ki, 1897 ildə Bakı quberııiyasında 
yaşayan 826.7 min nəl'or əhalinin 481,1 
min nəforini azəıbaycanlılar (58,2%),
89,5 min nəfərini tatlar (10,8%), 77,7 
ınin ııoforini ruslar (9,4%), 62,9 miıı 
nofəriııi ləzgilər (7,6%), 52,2 min nəfəri- 
ni eımənilər (6,3%), 35,0 min nəforini 
talışlar (4,2%). 59,8 min nəfərini iso 
başqa millətlorin nümayəndələri təşkil 
etmişlor. Həmin ildo Bakı şəhərində 
yaşamış 111.9 min nofər əhalinin 40,3 
min ııofəri azəı baycanlılar (36,0'Mı), 38,9 
min nofəri ruslar (34,8%), 19,0 min 
nofori ermənilor (17,0%) olmuşlar. Bu 
dövrdo Yelizavetpol quberniyasında 
yaşayan 878,4 min nəfər əhaliniıı 534.1 
min nofəri azərbaycanlılar (60,8%),
292,1 ıniıı nofori erməııilər (33,2%), 7,9 
mın nofəri ruslar (0.9%), 44,2 min nofə- 
ri (5.1%) iso başqa mıllotlərdon olanlar 
idi. 1X97 ildə Yelizavetpol şəhərində ya- 
şayaıı 33,6 min nəfər əhalinin 17.4 ıııin 
nofərini azorbaycanlılar (51,7%), 12,1 
min ııofərini ermonilər (36,0%), 2,7 min 
nəfərini isə ruslar (8,0%) təşkil edirdilər. 
Bu uuvrdo əzəli Azərbaycan torpağı 
olan İrəvan qııberniyasmda yaşayan
829,6 ıııin nəfər əhalinin 441,3 miıı 
nəfərini ermənilər (53,2%), 317,4 min 
nəfəıini azərbaycanlılıar (38,2%), 43,1 
min nofərini kürdlər (5,2%), 17,9 min 
nəfoı ini isə ruslar (2.1%) təşkil etmişlər. 
İrəvaıı şohorində iso yaşayan 29006 
nəfər əhalinin 12523 nəfəri ermənilər- 
dən (43,1%), 12359 nəfəri isə azorbay- 
caıılılardan (42,6%) ibarət idi. Biitöv- 
liikdo götürüldiikdə 1897 ildo Bakı, 
Yelizavetpol vo İrəvan qubcrniyaların- 
d’a yaşamış 2534,7 min nələr ohalinin
1322.4 min nəfəri azərbaycaıılı (52,6%),
785.4 min nofəri erməııi (31.0%), 101 5 
min nofəri rus (4,0%), 315,4 nıin nofəri 
iso başqa millətbrin vo xalqların nıi 
mayəndəsi olmuşdıır.

1926 ildə SSRİ-də aparılmış ilk 
iiınumiıtifaq ohııli siynhıyaalmnwsının

molumatlarma əsasəıı homin ildə Azor- 
baycanda yaşamış 2314,6 min nəfər 
əhalinin 1438,0 ıııin nəfərini (62,1%-ini) 
azərbaycanlılar, 282,0 min nəfərini 
(12,2%-ini) ermənilor, 220,5 min nəfori- 
ııi (9,5%-ini) ruslar. 77,3 min nofərini 
(3.3%-ini) talışlar, 41,2 min nəforini
(1,8%»-ini) kürdlor, 37,3 min nəforini
(1.6%ı-ini) ləzgilər, 30,9 min nofərini
(1,3%-iııi) yəhııdilər, 9,9 min ııəfərini
(0,4%-ini) tatarlar, 18,2 min nofərini
(0,8%-iııi) ııkraynalılıar, 9,5 miıı nofəri- 
ni (0,4%-ini) gürcülər qalan 149,8 min 
nəfərini (6,5%-iııi) iso başqa millətlər- 
dən və xalqlardan olanlar təşkil etmiş- 
lor. Homin siyahıyaalınmaya göro 1926 
ildə Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosia- 
list Respublikasında (ZSFSR) yaşayan
5861.5 min nəfor əhaliniıı 2666,5 min 
nəfəri Gürcüstan SSR-in (45,5%),
2314.6 min nofori Azorbaycan SSR-in 
(39,4%), 880,5 min nəfori isə Erməni- 
stan SSR-in (15,1%) payına düşmiişdür. 
Qeyd edilən dövrdə ZSFSR-də yaşayan 
ıusların 65,6%-i (220,5 min nəfəri), ta- 
lışların hamısı (77,3 min nəfəri), lozgilə- 
rin 91,5%-i (37,3 min nəfəri), kürdlorin 
78,9%-i (41,2 min nofəri), ukraynalıla- 
rın 51,5%-i (18,2 min nəfəri), yəhudilo- 
rin 68,2%-i (20,6 min nəfəri), tatarların 
hamısı (28,4 ıııin nofori). almanların isə 
51,4%-i (13,4 ırıin nəfəri) Azərbaycan 
SSR-do yaşayırdı. Azərbaycanda qonşu 
Giircüstan və Ermənislana nisbotən 
daha çox sayda başqa xalqların məs- 
kunlaşması burada uzun illordən bəri 
beynəlmiləlçilik ənonəlorinin vətənpor- 
vərlik ənonəsiııi üstələməsi və burada 
yaşayan başqa millətlordon olan ohali 
üçün dalıa münasib və əlverişli həvat 
şəıaitinin yaradılması ilə əlaqədar ol- 
muşdur. Müqayiso üçün qeyd edok ki, 
ogor 1926-79 illlərdo Ermonistan SSR- 
də yaşayan azərbaycanlıların sayı cəmi
76,8 min nəfər artaraq 84,0 min nəfor- 
dən 160,8 min nəfərə çatınışdırsa, Azor- 
baycanda yaşayan ermonilərin sayı 
bundan 2,5 dəfə çox, yoni 193,5 min nə- 
fər artaraq 475,5 min nəfər olmuşdur. 
Müqayisə edilən dBvrdə Ermonistanın 
paytaxtı Yerevan şəhorindo azərbay- 
canlıların sayı 2,1 dəfo azalaraq 4968 
nəfərdon 2352 noforə düşdüyü halda, 
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şohərindo 
yaşayan ermənilərin sayı 2,8 dəfo arla- 
raq 76,6 min nofərdən 215,8 min nofərə 
çatmışdır. 1979 ildo Yerevaıı şohoıinin 
ohalisi arasında azərbaycanlıların xüsu- 
si çəkisi comi 0,2%> təşkil etdiyi halda, 
Bnkı şəhorindo ermonihrin xiisusi çəkisi

14,1%-i ötüb keçirdi. 1999 ildə Azər- 
baycan Respııblikasında keçirilmiş əha-
li siyahıyaalınması məlumatlarına osa- 
səıı Azorbaycanda yaşayan ermənilərin 
sayı 120,7 min nəfər, o ciimlədon onlar- 
dan Bakı şohərindo yaşayanların sayı 
378 nəfər (352 nəfor qadın 26 nəfər ki- 
şi) təşkil etdiyi halda, Ermənistanda bir 
nəfor də olsıın azorbaycanlı yaşama- 
mışdır.

1989 ildo SSRİ-də aparılmış sonun- 
cu ümumittifaq əhali siyahıyaalınması 
məlumatlauna osason Azərbaycanda 
yaşayan millətlorin, xalqlann və etnik 
qrupların sayı əvvəlki illərə ııisbəton nə- 
inki azalmamış, əksinə, xeyli çoxalaraq 
115-ə çatmışdır. Həmin ildə burada 
əhalinin 5805,0 min nəfoıini azərbay- 
canlılar (82,7%), 392,3 min nəfərini rus- 
lar (5,6%), 171,4 ıniıı nəfərini ləzgilər 
(2,4%), 44,1 min nəfərini avarlar 
(0,6%), 32,3 min nəfərini ukraynahlar 
(0,5%), 21,2 min nəforini talışlar (0,3%),
14,2 min nəfərini giircülər (0,2%>), 12,2 
min nəfərini kiirdlər (0,2%o), 10,2 min 
nofərini tatlar (0,14%), 7,8 min nəforini 
belaruslar (0,11%) və b. təşkil etmişlər. 
1989 ildə kcçmiş ittifaqın ərazisindo ya- 
şayan 466,8 min nəfər lozginin 171,4 
min nəfori (36,7%), 604,2 min nəfər 
avarın 44,1 min nəfəri (7,3%), 21,2 ıııin 
nofor talışın hamısı, 137,7 min nəfər yə- 
hudinin 30,8 ıııin nəfori (22,4%) vo b. 
Azərbaycanda məskunlaşmış və öz tale- 
lərini Azərbaycanla bağlamışlar.

Sovet hakimiyyəti illorində Azor- 
baycanda yaşamış müxtolif millotlərdən 
olan əhaliııin artıırı dinamikasım 
1926-89 illərdo keçirilmiş ümumittifaq 
əhali siyahıyaalınması məlumatların- 
dan aydın görmok olar (cədvəl 8).

1926-89 illəri əhatə edən 63 il ərzin- 
do Azorbaycanın əhalisinin sayı 3,0 də- 
fə artaıaq 2314,6 min nəfordən 7021,2 
ınin nəforo, o cümlədən azərbaycanlıla- 
rın sayı 4,0 dəfo artaraq 1438,0 min no- 
fərdən 5805,0 min nəfərə, rusların sayı
1,8 dəfə aıtaraq 220,5 min ııəfordən
392,3 min nofəro, ermənilərin sayı 1,4 
dofə artaıaq 282,0 min nofərdon 390,5 
min nəforə, ləzgilərin sayı 4,6 dəfədən 
çox artaraq 37,3 min nofərdon 171,4 
min nofəro, tatarların sayı 2,9 dofo arta- 
raq 9,9 min nəfərdən 28,6 min nəfərə 
çatmış, yəhudilərin sayı iso dəyişınə- 
mişdir.

SSRİ-nin dağılmasından 8 il sonra, 
yəni ll>99 ildo keçirilmiş müstəqil Azor- 
baycan Respublikası ohalisinin ilk milli 
siyahıyaalınması molumatlarına əsasən
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Azərbaycanın ohalisinin milli torkibi 9- 
cu cədvəldo əks olunmuşdur.

Bu məlumatlardan aydın olur ki, 
biitiin çətinliklərə, baş vermiş ıııilli 
münaqişələrə baxmayaraq respublika- 
ııın ohalisi yenə do öz çoxmillotli tərki- 
bini qoruyub saxlaya bilmişdir.

1999 ilin ohali siyahıyaalınmasınm 
məlumatlarına əsasən respublikada 
qeydə alınmış 7953,4 min nəfər əhalinin
7205.5 min nəfərini və ya 90,6%-ini 
azərbaycanlılar, 141,7 min nəfərini və 
ya 1,8%-ini ruslar, 178.0 min nofərini 
və ya 2,2%-ini lozgilor, 120,7 min nofəri- 
ni və ya 1,5%-ini ermonilər, 76,8 min 
nəfəı ini və ya 1,0%-ini talışlar, 50,9 min 
nəforini və ya 0,6%-ini avarlar, 43,4 min 
nəfərini və ya 0,5%-ini tüı klər, 30,0 min 
nəfərini və ya 0,4%ı-ini tatarlar, 14,9 
min nəfərini və ya 0,2%-ini gürcülər,
13,1 min noforini vo ya 0,2%-ini kürd- 
lər, 8,9 min nəforini və ya 0,1 %-iııi yə- 
hudilər və b. toşkil etmişdir.

Azorbaycan Respublikasımn ohali- 
sinin vo onun milli torkibinin formalaş- 
ması vo inkişafında respublikanm torki- 
bindo 7 iyul 1923 ildə təşkil edilmiş keç- 
miş DQMV-nin (1992 ildə Azərbaycan 
hökumoti torəfındəıı loğv edilib) və 9 
fevral 1924 ildə təşkil edilnıiş Naxçıvan 
MR -in müəyyən rolu olmuşdur (cədvəl 
10). 1926 ildə SSRİ-do kcçirilmiş ohali- 
nin ilk ümumittifaq siyahıyaalınması 
məlumatlarına əsasən həmin il DQMV- 
nin ohalisinin sayı 125,3 min nəfor 
(Azərbaycan SSR əhaüsinin 5,4%-i qo- 
dər), Naxçıvan MR-in ohalisiııin sayı 
iso 104,9 min nəfor (Azərbaycan SSR 
ohalisinin 4.7%-i qədər) təşkil etmişdir.

Həmin ildo DQMV-ııin əhalisinin 12,6 
min nəfəri azərbaycanlı (10,0%), 111,7 
min nəfori erməni (89,1%), 1.0 min nə- 
fəri başqa millətlarin niimayondələri, 
Naxçıvan MR-in əhalisinin iso 88,4 
min nofori azorbaycanh (84,3%), 11,3 
min nəfəri erməni (10,8%), 1,8 min nə-

fori rus (1,7%), 3,4 min nəfəri isə başqa 
millətlorin nümayondələri olmuşlar.

SSRİ-də keçirilən ohalinin sonuncu
1989-cu il siyahıyaalınması məlumatla- 
rına əsason iso həmin il Naxçıvan MR- 
in əhalisinin sayı 293,9 min nəfər, o 
cümlədon azərbaycanlılar - 281,9 min 
ııəfər (95,9%), ermonilor - 1,9 min nəfor 
(0,6%), ruslar - 3,8 min nofər ( 1,3%), 
başqa millətlor 6,3 min nəfər (2,2%), 
DQMV-nin əhalisinin sayı isə 189,1 
min nofor, o cümlodon azərbaycanlılar-
40,7 min nofər (21,5%>), ermənilər
145,4 min nofər (76,9%>), ruslar - 1,9 
min nəfər ( 1,0%>), başqa millətlər -1,1 
min nəfər (0,6%) toşkil etmişdir. 
1926-89 illərdə istər Naxçıvan MR-də 
və istorsə do DQMV-do əhaliniıı sayının 
vo onun milli tərkibinin doyişilməsi 
sürətinə 1941-45 illər müharibəsi ilə ya- 
ııaşı bir sıra iqtisadi, sosial, etnodemo- 
qralik, ınədəni, psixoloji, milli ınünaqi- 
şo və sair xarakteıii amillər təsir etmiş- 
dir. Bütövliikdə götürüldükdo müqayiso 
edilon dövrdə, istor Naxçıvan MR-do və 
istərsə də keçmiş DQMV-də erməni 
millotindən olanların sayının azorbay- 
canlılara nisboton zəif artması vo ohali- 
niıı torkibindo onların xüsusi çokisiııin 
azalması tobii hal olub, bir torəfdən 
keçmiş SSRİ-do, Azərbaycan SSR və 
Ermonistan SSR-də ohalinin miqrasiya-

sı prosesində baş verən dəyişikliklorlə, 
ohalinin daha mobil hissəsinin Naxçı- 
vandan vo DQMV-don keçmiş ittifaqın, 
Azorbaycaııın və Ermənistanm sonaye, 
kond tosərriifatı və modəni cəhətdən in- 
kişaf etmiş iri şohor və regionlarına işlə- 
məyo, təhsil almağa və yaşamağa get-

Cm İvjI 9
A/.ərbaycan Respublikası əhalisinin 

milli tərkibi (I999İI)

Sayı 
(miıı 

nəfar)

Yekıına
nisbotən

%-la
ƏhaHnin iimıımi sayı 

O cümbdnn:
7953.4 100,0

Azərbaycanlılar 7205,5 90,6
U kraynalılar 29,0 0,4
Ruslar 141,7 1,8
Türklər 43,4 0,5
T atarlar 30,0 0,4
Talışlar 76,8 1,0
Lozgilor 178,0 2,2
Y ohudibr 8,9 0,1
Kürdlər 13,1 0,2
Ermonilər 120,7 1,5
A varlar 50,9 0,6
G ürcülər 14.9 0,2
IJdinlor 4,1 0,05
Saxuıiar 15,9 0,2
T atlar 10,9 0,13
Digər milbl və xalqlar 9,6 0.12

məsi, bir qisminin ömürlorinin soııunda 
ata-baba torpaqlarına qayıtması, ermə- 
ni millotindən olan gonclorin böyük bir 
hissəsinin SSRİ-nin başqa orazilərində 
orduda qulluq etdikdən sonra geri dön- 
məmələri, bozilərinin xarici ölkoləro, o 
ciimlodon də Rusiyaya və Ermonistana 
getməyə daha çox meyilli olmaları, di- 
gər tərəfdən isə ermonilor vo başqa mil- 
lotlər arasında əhalinin doğum səviy- 
yəsinin və təbii artımının azərbaycanlı- 
lara nisbəton xeyli aşağı olması, Nax- 
çıvan MR-də yaşayan ermonilərin 
Ermonistanda azərbaycanlılara qarşı 
daim ınövcud olınuş qeyri-insani müna- 
sibətlərdən xollanmaları, 1948-53 və
1988 -89 illordo Ermənistandan yüz 
minlərlə soydaşlanmızın öz əzoli tor- 
paqlarından deportasiya edilmosi ilo 
olaqodar olaraq yaranmış ictimai-siyasi 
şəraitlə vo s. amillorlə bağlı olmuşdur.

Əhaliııin m iqrasi-ası sosial-iqtisadi 
inkişafın mühüm amillərindon biridir. 
Hər il miqrasiya prosesindo on minlərlə 
ohali kütlosi iştirak edir. Hazırda res- 
publikada sosial-iqtisadi və demoqralik

Codvol 8
A/.ərbaycanda əhalinin milli tərkibinin dəyişilməsi diııamikası (nıiıı nafirfo)

İllor

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989

Əhaiinin ümumi sayı 
O cümbdon:

1806,7 2314,6 3205,2 3697.7 5117,1 6028,3 7021,2

Azorbaycanlılar 1092,7 1438,0 1870,5 2494.4 3776,8 4708,8 5805,0
Ruslar 94,0 220,5 528,3 501,3 510,1 475,3 392,3
Ermoııilar 338,0 282,0 388,0 442,1 483,5 475,5 390,5
Lozgibr - 37,3 111,7 98,2 137,3 158,1 171,4

IJkraynalılar 3,8 18,2 23,6 25,8 29,2 26.4 32,3
Yohudilər 8,3 30,9 41,2 40,2 41,3 35,5 30,8
T atarlar - 9,9 27,6 29,6 31,8 31,4 28,6

Talışlar 35,8 77,3 87,5 0,1 - - 21,2
G üreübr 15,5 9,5 10,2 9,5 13,6 11,4 14,2
Kürdlər 15,6 41,2 6,0 1,5 5,5 5,7 12,2
Belaruslar - - - - 4,9 4,8 7,8
Digor m ilbt vo xalqlar 202 9 149,8 110,6 55,0 83,1 93,6 114,9
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cahətdən əhali ıııiqrasiyası prosesinin 
üç əsas isLiqaməti - respublika ərazisi- 
nin bir hissəsinin ışğal olunması nəticə- 
sində əhalinin mərkəzi şəhərlərə və ayrı- 
ayrı rayonlara məcburi miqrasiyası; 
əhalinin kəndlərdəıı şəhərlərə axını; ur- 
banizasiya prosesinin sürətlənməsi və 
iri şəhərlərin yaranması ilə əlaqədar 
olaraq şəlıər əhalisinin sayının artması 
özünü dalıa qabarıq şəkildə büruzə ve- 
rir. Azərbaycan üçün sonuncu iki hal is- 
tər İkinci dünya müharibəsinədək, istər- 
sə də ondan sonrakı döv rlərdə  səciyyəvi 
olmuşdur. Lakin bununla belə respubli-

kanııı müxtəlif ərazilərinin, şəhər və 
kənd yerlərınin sosial-iqtisadi inkişafın- 
da baş verən dəyişikliklərdən asılı ola- 
raq əhali miqrasiyasının xüsusiyyətləri, 
yaranma mənbələri və ıniqyası ınüxtəlif 
olmuşdur. Bir qayda olaraq, miqrasiya 
edən əhalinin 85-90'/u-ini əmək qabiliy- 
yətli olanlar təşkil edir. Buna görə də 
ərazi üzrə hərəkət edən əhalinin əmək 
ehtiyatlarının təkrar istehsalmda, onun 
kənıiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsində 
miqrasiyanm rolu oldııqca böyükdür. 
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbay- 
canda əhalinin mexaniki hərəkəti əsas 
etibarilə xalq təsərrüfatının planauyğun 
inkişafına və iş qüvvəsinə olan tələbata 
uyğun baş verirdi. 1917-20 illərdə res- 
publikada əhalinin ümumi sayı 401,5 
min nəfər, əmək qabiliyyətli əhalinin 
sayı isə 110 min nəfər azalmışdı. Bir tə- 
rəfdən bu vəziyyət, digər tərəfdən isə 
xalq təsərrüfatmın bərpası və inkişafı ilə

əlaqədar olaraq iş qiivvəsinə toləbatın 
ciddi surətdə artması sovet hakimiy- 
yətinin qurulduğu ilk illordo respub- 
likaya kənardan. başqa respublikalar- 
dan çoxlu sayda iş qüvvəsinin gotiril- 
məsini tələb edirdi. Buna görə də İkinci 
dünya müharibəsi ərəfəsində respubli- 
kada əhalinin ümumi artımının 50%- 
dən çoxunu kənardan gələnlər təşkil 
edirdi.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində 
respublikaya iş qüvvəsi axını, əsasən, 
burada sənayenin, ilk növbədə isə neft 
sənayesinin sürətlə inkişafı və bununla

əlaqədar olaraq mütəxəssis kadrlara eh- 
tiyacın artması nəticəsində baş vermiş- 
di. 1921-23 illərdə Muğan düzünə, Kür 
və Araz çayları boyunca orazilərə çoxlu 
sayda ruslar gəlmişdi. Həmin dövrdə 
buraya köçüb gələn 5272 nəfərin 673 
nəfərini, yaxud 12,8%-ini kənd yerlərin- 
dən gələnlər, 4599 nəfərini və ya 87,2%- 
ini isə şəhər yerlərindon gələnlər təşkil 
edirdi. Bakıya iş dalınca gələnlərin 
3,6%-ini Gürcüstandan, 13,1%-ini Er- 
mənistandan, 10,2%-ini İrandan, 1,0%- 
ini Türkmənistandan, 1,0%-ini isə Ru- 
siyadan və başqa yerloıdən gələnlər təş- 
kil etmişlər. 1924-28 illərdə respubli- 
kaya əhali axını daha da güclənmiş və 
buraya ittifaqın başqa respublikaların- 
dan 20 ınindən artıq adaın köçüriil- 
ınüşdü.

Kond yerlərindən ohalinin miqrasi- 
yası noticəsində 1935 ildə 1928 ilə nisbo- 
tən xalq təsərrüfatmın biitün sahələrin-

də çalışan fəhlə və qulluqçuların sayı
212,6 min nofər, o cümlədən sənaye işçi- 
lərinin sayı təqr. 151 min nofər artmış- 
dı. Birinci beşilliyin (1928-32) əvvəlində 
respublikada sənaye şohərlərinə cəlb 
edilıniş işçilərin 50%-ini kənd yerlərin- 
dən gələnlər təşkıl etmişdi. 1936 ildə 
respublikanm kolxozlarından xalq tə- 
sərrüfatının başqa sahələrinə işləmək 
üçün gələnlərin sayı 54,2 min nəfər ol- 
muşdur. Honıin müddət ərzində Azər- 
baycanm ali və orta ixtisas məktəblərin- 
də oxuyan tələbələrin sayı da ciddi su- 
rətdə artmışdır. 1928 ildə resnublikanın 
ali və orta ixtisas məktəblərində təqr.
12.5 ınin nofor tələbə oxuyurdusa, 1934 
ildə onların sayı 24,9 min nəfər olmuş 
və ya iki dəfə anmışdı. Şəhərdən kəndə 
və kənddən şəhərə əhalinin belə miqra- 
siyası respublikanın kadrlara olan tələ- 
batının ödənilməsində və əhalinin mə- 
dəni səviyyəsinin yüksəldilməsində 
ınühüm rol oynamışdır.

Bu dövrdə respublikanın iqtisadiyya- 
tının və mədəniyyətinin inkişafı SSRİ- 
nin başqa regionlarından buraya əhali 
axınını daha da sürətləndirmişdir. İttifa- 
qın digər yerlərindən gələnlərin hesabına 
Bakı şəhərinin əhalisinin sayı 1927 ildə
14.5 min nəfər, 1928 ildə 36,5 miıı nəfər, 
1930 ildə 70,1 min nofər, 1931 ildə isə
138,1 min nəfər çoxalmışdır.

1920-39 illərdə respublikada əhali- 
nin sayı kənardan gələnləıin hesabına 
ciddi surotdo artdığı halda, sonrakı il- 
lordə, əksinə, azalmışdır. 1939-59 illər- 
do bu vəziyyət, əsas etibarilə, müharibə- 
nin nəticələri ilə izah edilirüi. 1960-70 
illərə gəldikdə isə bu, xalq təsorrüfatının 
iş qüvvəsinə olan ehtiyaclarının təmin 
edilməsi və ixtisaslı kadrlara olan tələ- 
batın ödənilməsi ilə bağlı olmuşdur 
(cədvəl 11).

Əhali siyahıyaalınması məlumatları- 
na əsasən 1959 ildo əhalinin əınək qabi- 
liyyətli yaşda olan hissəsi onun ümumi 
sayının təqr. 51,4%-ni təşkil etmişdir. 
Müharibə nəticəsində əhalinin bu hissə- 
sinin daha çox zəror çəkməsinə bax- 
ınayaraq, 1959 ildə həınin yaşda olan 
əhalinin savı əvvəlki illərə nisbətən 
çoxalmışdır. Belə ki, 1959 ildə bu yaşda 
olan əhalinin sayı 1939 ıldəkinə nis- 
bətən 360 min nəfər, 1926 ildəkino nis- 
bətən 764,3 min nəfər, 1897 ildəkinə 
nisbətən isə 980,3 min nəfər çox olmuş- 
dur. Əvvəlki siyahıyaalınma illori ərəfə- 
sində (1886-97, 1920 26, 1926-39) kə- 
nardan respublikaya gəlonlərin sayı ge- 
dənlərdən çox olduğu halda, 1939,

Cddvəl 10
AzərbaycanSSR-in Naxçıvan MR-də və DQMV-də əhalinin 
milli tərkibiııiıı doyişilməsi dinamikası (/ 92r>- «9, min nsfarfo)

Əhalinin O cümlodən
sayı \zorbaycanlılar trmonilər Ruslar Başqa milloılor

tlbr
Comi % r h Comi

Yekuna
nisbo-

tən
'Xrb

Cəmi

Yckuna
ııisbə-

lon
%-fo

Cəmi

Yekuna
nisbo-

tən
%-/a

Cəmi

Yekuna
ııisbo-

tən
°/,rfo

Naxçıvaıı MR

1926 104,9 100 88,4 84,3 11,3 10,8 1,8 1,7 3,4 3,2
1959 141,4 100 127,5 90,2 9,5 6,7 3,2 2,3 1,2 0,8
1970 202,2 100 189,7 93,8 5,8 2,9 3,9 1.9 2,8 1,4
1979 240,4 100 230,0 95,7 3,4 1,4 3,8 1,6 3,2 1,3
1989 293,9 100 281,9 95,9 1,9 0.6 3,8 1,3 6,3 2,2

DQMV

1926 125,3 100 12,6 10,1 111,7 89,1 - - 1,0 0,8
1959 130,4 100 18,0 13,8 110,0 84,3 1,8 1,3 0,6 0,6
1970 150,3 100 27,2 18,1 121,1 80,5 1,3 0,9 0,7 0,5
1979 162,2 100 37,3 23,0 123,1 75,8 1,3 0,8 0,5 0,4
1989 189,1 100 40,7 21,5 145,4 76,9 1,9 1,0 U 0,6
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1959, 1970, 1989 və 1999 illərdə, əksinə, 
gedənlər gələnlərdən çox olmuşdur 
ĉədvəl 11 və 12).

Miqrasiya edənlərin əksəriyyəti 
(85 90%-i) əmək qabiliyyətli yaşda ol- 
duğıından, onlann əhalinin ümuıni tor- 
kibindəki xüsusi çəkiyə təsiri ovvəlki il- 
lərdə müsbət, sonrakı illordə ı s ə  ınənfi 
olmuşdur. Buna baxmayaraq 1959, 
1979, 1989 və 1999 ıllərin siyahıyaalın- 
masına görə əmək qabiliyyətli ohalinin 
iiınumi əhali içərisindəki xiisusi çəkisi 
əvvəlki illərdəkinə nisboton daha yük- 
sək olmuşdur. 1926 ildə bütün əhali ara-

CədvaUI
1920-2005 illərdə Azərbaycanda əhalinin 

respııblikalararası miqrasiyasının 
dəyişilməsi dinamikası (min nəfərh)

İllor

Miqrasiya hesabına 
əhalinin artımı (+) vo ya 

azalması (-)

Cəmi H ər il orta 
hcsabla

1920-1927 + 186,5 +26,6
1927-1939 +287,4 +23,7
1939 1959 -746,3 -37,3
1960-1970 -76,9 -6 ,6
1970 1979 -84,4 -8 .4
1980 1989 -285,8 -28,6
1990-1995 -140,9 -23,5
1996-2005 -40,9 -37,2

smda əmək qabiliyyətli yaşından aşağı 
olanlar (0-15 yaşında) 44,3%, əmək qa- 
biliyyətli yaşda olanlar (16- 59 yaşında 
kişilər və 16-54 yaşında qadınlar) 
47,1%, əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı 
olanlar isə (55 yaşından yuxarı qadııı- 
lar, 60 yaşından yuxan kişilər) 8,6% təş- 
kil etmişdirso, 1939 ildə müvaRq surət- 
də bu göstərici 43,2%, 48,2% və 8,6%, 
1959 ildə 38,0%, 51,5% və 10,5%, 1979 
ildə 38,1%, 52,8% və 9,1%, 1989 ildə 
34,7%, 55,4% və 9,9%, 1999 ildə isə 
34,2%, 56,8% və 9,0% olmuşdur.

Respublikada sonayenin inkişafı və 
əhalinin ıniqrasiyası ilə bağlı olaraq şə- 
hər əhalisinin sayı və xüsusi çəkisi də 
daim artmışdır. Sovet hakimiyyəti illə- 
rində (1920 91) respublikada bütöv- 
lükdə ohali arasında şəhər əhalisinin 
xiisusi çəkisi daim artınış, kənd əhalisi- 
nin xüsusi çəkisi isə azalmışdır. Eyni za- 
manda əhalinin artım sürə'i müxtəli< ol- 
maqla həm şəhər, həm də kənd yeıiərin- 
do davaın etmişdir. Belə ki, 1920 91 il- 
lərdə respublikada əhalinin sayı 3,7 
dofə artdığı halda, şəhor yerlərində 9,5 
dəfo, kənd yerlərində isə 2,2 dəfə çoxal-

mışdır. Respublika əhalisi arasında şə- 
hər əhalisinin xüsusi çəkisi müqayisə 
edilən dövrdə 32,5% artaraq 21%-dən 
53,5%-ə qalxınış, kənd əhalisinin xüsusi 
çəkisi isə azalaraq 79,2%-dən 46,5%-ə 
düşmüşdür.

1991-2006 illərdə respublika əhalisi- 
nin sayı 16,9%, o cümlədən şəhər əhali- 
sinin sayı 12,9% artdığı halda, kənd 
əhalisinin sayı 21,4'Mı və ya şəhor əhali- 
sinin artımına nisbətən daha sürətlə
1,4 dəfə çoxalmışdır. Nəticədə, bü- 
tövlükdə ölkə əhalisi arasında şəhər 
əhalisinin xüsusi çəkisi 1,9% azalaraq 
53,5%-dən 51,6%-ə düşdüyü halda, 
kond əhalisinin xüsusi çəkisi 1,9% arta- 
raq 46,5'Mı-dən 48,4%-ə qalxmışdır. Bu, 
həmin dövrdə şəhər əhalisinin digər ınil- 
lətlərdən olan bir hissəsinin başqa ölkə- 
ləro köçməsi, şəhər əhalisinin kəndlə 
əlaqəsi olan qisminin isə kənd yerlərin- 
də yaşamağa getməsi ilo, habclə şəhər 
yerlərinə nisbətən kənd yerləı ində əha- 
linin doğum və təbii artım göstəricisinin 
xeyli yüksək olması ilə və s. səbəblərlə 
bağlıdır.

1920-2005 illərdə Azərbaycanda 
əhalinin mexaniki hərəkətinin, yəni əra- 
zi yerdəyişməsinin mühüm növlərindon 
birini respublikadaxili miqrasiya təşkil 
etmişdi. Bu miqrasiya ııövü ümumi əha-
li miqrasiyasının tərkibində, demək olar 
ki, ən yüksok faiz təşkil edir. Belə ki, 
sözügedən dövrdə respublikalararası 
əhali miqrasiyası bütövlükdə miqrant- 
lar arasında 40 45%, respublikadaxili 
əhali miqrasiyası isə 60-70%, o cümlo- 
dən şəhər ycrlərində 75-80%, kənd yer- 
lərində isə 50-55% təşkil etmişdir.

Son vaxtlaradək respublikada əhali- 
nin rayonhır arasında yenidən bö- 
lüşdüıülməsi miixtəlif istiqamət və 
həcmdə baş vermişdir. Öz əhəmiyyətinə 
və həcminə görə ohalinin ıayonlar ara- 
sında yerləşdirilməsində birinci yeri sə- 
naye miqrasiyası tutmuşdur. Vəni ayrı- 
ayrı rayonlarda sənayenin sürətli inki- 
şafı ilə əlaqodar olaraq iş qüvvəsinə 
olan tələbatı ödoınək ınəqsədilə başqa 
kond rayonlarından həmin rayonlara 
ohali köçürülınüşdü.

Ölkədaxili miqrasiya kateqoriyala- 
rından biri də ekoloji miqrasiyadır. 
Respublikada ekoloji miqrasiyanın 
meydana çıxıııasına səbəb Xəzər dənizi 
səviyyəsinin dəyişməsi, dağətəyi bölgə- 
lərdə meşə vo kolluqların qırılnıası nə- 
ticəsində baş veron torpaq sürüşmələri, 
aran bölgələrində meliorasiya islərinin 
vosait və texnika qıtlığı üzündən ixtisa-

ra sahnması ilə əlaqədar torpaqların şo- 
ranlaşınası, qismən də zəlzələlər, sellər, 
radioaktiv şüalanmalar, iri şəhorlərdə 
zərərli sənaye tullantılarının çoxalması 
və s. kimi anııllər aid edilir.

Uzun illər Azərbaycanda iqtisadiy- 
yatın birtərofli və az sayda rayonlarda 
inkişafı, bir çox rayonlarda süni suvar- 
ma tətbiq edilınədən əkinçiliyin inkişa- 
fımn miimkün olmaması əhalinin qeyri- 
borabər qaydada yerləşməsinə səbob ol- 
muşdur.

İnqilabdan əvvəlki dövrdo respubli- 
kada əhalinin əksər hissəsi şəhərlərdə,

CəJvəl 12 
Azərbaycan Respublikasmda 

rcspublikahrarası miqrasiya qalığının 
(saldosunun) dəyişilməsi (miıı nəfərlə)

İllor
Miqrasiya 
fərqi (+) 
və ya (-)

O cümlodon
Şohor

yerlərində
Kənd

yerlərində
1970 -2,8 25,2 -28,0
1975 -13,3 18,9 -32,2
1979 -21,8 5,0 -26,8
1980 -22,8 5,5 -28,3
1985 -36,3 0,4 -36,7
1988 -34,2 -2 ,8 -31,4
1989 -40,2 -11,5 -28,7
1990 -53,6 -52,7 -0,9
1991 ^ to ,ı -39 ,4 -0,7
1992 -14,2 -13,8 -0 ,4
1993 -12.2 -11,9 -0,3
1994 -11,0 -10,8 -0,2
1995 -9,8 -9 ,5 -0 ,3
2000 -5,5 -5 ,0 -0,5
2005 -0,9 0.6 -0,3

dağ vo dağətəyi rayonlarda yerləşmiş- 
dir. Bu dövrdə dağ və dağətəyi rayon- 
larda hər km 2 sahəyə 28-37 nəfər, 
düzənlik rayonlarında isə cəmi 9-12 no- 
fər vo yaxud 2-3 dəfə az əhali 
düşmüşdür. 1926- 70 illər ərzində res- 
publikanm ayrı-ayrı zonalarında hər 
knı2 sahəyə düşən əhalinin sayı müxtolif 
istiqamətdə dəyişmişdir. Belə ki, 1926 
ildə hər km- sahəyə Abşeronda 89 nə- 
fər, Gənco- Qazax zonasında 39 nəfər, 
Lənkəran-Astara zonasında 26 nəfər 
düşdüyü halda, 1970 ildə bu göstərici 
həınin zonalarda müvafiq olaraq 240, 
78 və 62 nəfər, 2005 ildə 122, 92 və 130 
nəfər olmuşdur. Buna səbəb 20 əsrin 
70 80-ci illərindən başlayaraq respubli- 
kanın müxtəlif regionlarında xalq tə- 
sərrüfatının bütün sahələrinin, 'lk növ- 
bədə sonaye və kənd tosorrüfatınm in- 
frastrukturıınun siirətli inkişafııım tə-

97



ƏHALİ. XALQ. DİL. DİN

nıiıı cdilnıosi, rcgionlarm sosial-iqtisadi 
vo ıııadaııi iııkişal'ı salıosindəki qeyri-ho- 
rahor voziyyotiıı todricon aradan qaldı- 
rılıııası ilo olaqədar al.araq ohalinin ölko 
ora/isindo somorəli ınoskunlaşması vo 
başqa ölkoloro axınının azalmasıdır. 
Azorbaycan Oövlot Statisiika K.uınito- 
siııin molumatlarma asasaıı uaüstoqillik 
iJlorindo (1991 2005) Azorbaycandan 
lıom gedonləriıı sayı və lıonı də bııraya 
gəlonləriıı sayı ilboil a/alınağa başlaıııış 
vo 1991 ildən sonra rgjpubükada əlıali 
miqrasiyasının qalığı (saldosu) mənli 
olsa da, daiııı azalmışdır. Belə ki, 1991 
ildo Azorbaycaııa gələnlərin sayı 66,3 
nıiıı nofor, buradan gednnlərin sayı 
106 4 nıiıı nofor miqrasiya qalığı isə
40,1 nəfər toşkil etmişdirsə, 1995 ildo bıı 
göstoricilər müvaliq surətda 6,2 min nə- 
lər, 16,0 min nəfər və 9,8 min nəfər, 
2005 ildə iso 2,0 ıııin nəfər, 2,9 min ııo- 
fər və 0,9 ınin nəfər toşkil etmışdir. 2005 
ildə Azorbaycaııa gələnlorin (2013 nə- 
for) 40,9%-ini (823 nofor) qadınlar, 
59,1%-ını (1190 nəfər) kişilor ləşkil 
etdiyi lıalda, Azorbaycandan gedənlərin 
(2906 nofər) 53,8%-ini (1564 ııofər) 
qadınlar, 46,2%-ini ( 1342 nəfər) isə kişi- 
lər təşkil etmişdir. Azərbaycandan 
gedənlorin 77,1%-ini (2241 nəfər) əmək 
qabiliyyətlı yaşda olanlar, o cümlədon 
qadınların 76,7%-ini (1199 nəfər), 
kişilorin isə 77,6%-ini (1042 nəfər) təşkil 
etmişdir.

Azərbaycandan gedənlər arasında gə- 
lənlərə nisbətən əmək qabiliyyotli yaşa- 
dək və bu yaşdan yuxarı olanların xüsusi 
çokisi xeyli yüksək olmuşdur. Respubli- 
kanı tərk edənlorin böyük qismini ailəsi 
ilə birlikdə köçüb gedənlər təşkil etıniş- 
dir. Onların aıasında isıər əmək qabi- 
liyyotli yaşında, istorsə do bu yaşdan yu- 
xarı olan qauınların xüsusi çəkisinin kişi- 
lərə nisbətən əhəmiyyətli dəıəcodə yük- 
sok olnıası bir sıra obyektiv və subyektiv 
sobəbloıiə bağlıdır.

Azərbaycan Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatlarına əsasən 
müstəqillik illərində Azərbaycana gəl- 
nıiş əlıalinin əksəriyyəti MDB vo Bal- 
tikyanı ölkələrin payına düşür. Belo ki, 
1991-2005 illərdə xarici ölkələrdən 
Azorbaycaııa golmiş 171,7 min nofərin
168.9 min nəfərini və ya 98,4%-ini 
MDB və Baltikyam ölkələrdən, cəmi
2.9 ınin nofərini vo ya 1,7%-ini isə digər 
xarici ölkolordən gəlsnlər toşkil etmiş- 
lər. MHB vı Baltikyanı ölkolərdon res- 
pubLikaya gəlonlərin 76,4 min nəfəıi 
(45,2%-i) Rusiyadan, 17,6 min nofori

(10,4%-i) Gürcıistandan, 12,5 min nəfə- 
ri (7,4%-i) Özbokistandan, 7,7 min nəfə- 
ri (4,6%-i) Qazaxıstandan, 3,9 min nəfə- 
ri (2,3%-i) Tiirkıııənistandan, 1,9 min 
nəfori (1,1%-i) Qırğızıstaııdan gəlonlər- 
dir. Respublikaya gəlonlərin 36,5 min 
ııəfəriııi (21,3%-ini) isə ölkəsi gösıəril- 
moyonlər təşkil etmişlər. 1991 2005 il- 
lordo Azərbaycandan xarici ölkələrə
299.9 miıı adam getmisdir. Onlarııı
190.9 ınin nəfori (63,7%-i) Rusiyaya,
22.9 min ııəfoıi (7,6'Mı-i) Ukraynaya,
11.0 min nəfəri (3,7%-i) Qazaxıstana və 
Orta Asiya respııblikalarına, 1,0 min 
nəfəri (0,3%-i) Moldova və Baltikyanı 
ölkolərə gedənlərdir. Azərbaycandan 
digər xaıici ölknlərə gcdonlərin sayı isə
21.0 nıin nəfər və ya bütövlükdə ölkə- 
dən gedənlərin 7,0%-ini təşkil etmişdir. 
Onların 1119 nəfəri (5,3%-i) Almani- 
yaya, 13,5 ıııin nəfori (64,3%-i) İsrailə,
5.4 min nəfəri (25,7%-i) ABŞ-a, 281 
nəfəri (1,3%-i) Türkiyəyə, 672 nəfəri 
(3,2%-i) başqa ölkolərə gedənlordir.

Miqrasiyanın mühüm formaların- 
dan biri də xarici miqrasiyadır. Bu miq- 
rasiyamn subyektini qaçqınlar, qaçqın 
vəziyyətiııdo olanlar, işçi vo tranzit miq- 
rantlar, digər qanuni vo qeyri-qanuni 
miqrantlar təşkil edir.

Azərbaycan keçmiş sovet respubli- 
kaları arasında qaçqın problemi ilə 
üzləşən ilk ölkə olmuşdur. Qaçqınların 
Ermənistandan Azərbaycana ilk axını 
1987 ilin sonundan başlamışdır. 1990 
ilin əvvəlinədək Ermənistandan Azər- 
baycana 204,6 min nəfər zoıia qovulub 
çıxarılmış adam gəlmişdir. Onların 186 
min nəfərini azərbaycanlılar, 11 min nə- 
fəıini kürdlər, 3,0 min nəfərini ruslar,
4.5 min nəfərini isə başqa millətlərdən 
olan insanlar təşkil etmişlər. Erməni- 
standan qaçqın düşmüş rusların əsas 
hissəsinin, lıomçinin kürdlorin vo azər- 
baycanlıların bir qisminiıı sonradan 
Rusiya və digər MDB ölkələrinə getmə- 
si noticəsində 1992 ildə Azərbaycaıı 
Respublikasında Ermənistandan zora- 
kılıqla qovulmuş 196846 nofor qaçqın 
qeydə ahnmışdır. Bununla yanaşı, ov- 
vəllər Gürcüstandan deportasiya oltına- 
raq Orta Asiya respublikalarında yer- 
ləşdirilmiş Məslıəti türkləri 1989 ildə 
Özbəkistanda baş vcrnıiş milli ınünaqi- 
şə ııoticəsində keçıniş SSRİ niıı başqa 
regionlarına, xüsusilo Azərbaycana vo 
Rusiyaya köçməyə məcbur olmuşlar.
1989 91 illər ərzində 51649 nəfər Məs- 
həti türkü Azorbaycana pənah gətir- 
ınişdir.

2005 ilin əvvəllərino olan məlumat- 
lara əsasən ölkodə qaçqııı vo məcburi 
köçkün ailələrinin sayı 254980 olınuş- 
dur (onların 78722-ini və ya 30,9%-ini 
qaçqın, 176258-ini və ya 69,1%-ini iso 
mocbııri köçkiin ailələri təşkil etmişdir). 
Həıniıı ailələrdokı şəxslərin sayı isə 
997586 nəfor olmuşdur (onların 311000 
nəfərini və ya 31,2%-ini qaçqınlar, 
686586 nəfərini və ya 68,8%-ini isə 
məcburi köçkünlər təskil etmişdir). 
Qaçqın və məcburi köçkiinlərin 323895 
nəfəri və ya 32,5%-i Bakıda, qalan 
673691 nəfəri və ya 67 5%ii isə Azor- 
baycanın başqa rayon və şəhərlərində 
məskunlaşmışdır.

Respublikada qaçqınlarla yanaşı, 
onlara oxşar vəziyyətdə olan miqrant- 
lar da mövcuddur. Bu kateqoriyaya 
müxtəlif səbəblərdən 1989 ildo Qaza- 
xıstanı (təqr. 1,6 min nəfor), sonralar 
Rusiyanı (təqr. 6 min nəfər) və İran İs- 
lam Respublikasını (təqr. min nəfər) 
mocburi tərk etmiş etnik azərbaycanlı- 
lar, habelə Əfqanıstan, İraq və digər öl- 
kələrdon gəlmiş və respublikada sığı- 
nacaq tapmış 334 nofor do daxildir.

1991-92 illərdə Gürcüstan Respubli- 
kasında ınövcud olan miirəkkob siyasi 
vəziyyətlə və azərbaycanlıların sıxışdı- 
rılması ilə əlaqədar Azərbaycana köç- 
məyə məcbur olan, lakin dəqiq qey- 
diyyatı aparılmayan azərbaycanlıları da 
qaçqınlarla oxşar vəziyyətdə olan 
şəxslər kateqoriyasına aid etmək olar. 
1993 ildən sonra Azərbaycan Respubli- 
kası ilə Gürcüstan Respublikası arasm- 
da yaranmış ınüsbot miinasibotlərə əsa- 
sən həmin şəxslərə geriyə qayıtmaq 
üçün lazımi təminat verilmişdir.

Müstəqillik illərində respublikada 
demoqrafiya və əhali sakinliyinin inki- 
şafı ilə bağlı dövlət soviyyəsində bir sıra 
mühüın tədbirlər hoyata keçirilmişdir. 
Azorbaycan Respublikası Prezidenfinin
28 dekabr 1998 il tarixli sərəncamına 
əsasən, “ Azorbaycanda deınoqrafık in- 
kişaf konsepsiyası” (1999 il); 23 iyun 
2003 il tarixli sorəncamına osasən 
“ Azərbaycan Resptıblikasında demo- 
qrafıya vo əhali sakinliyinin inkişafı sa- 
həsində dövləi proqramı (2004-2008-ci 
illər üçün)” işlənib hazırlanmışdır. Bu 
təşəbbüsii davam etdirən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əli- 
yevm 25 iytıl 2006 il tarixli sərəncamı ilə 
“Azorbaycan Respublikasınm Dövlət 
Miqrasiya Proqramı (2006—2008-ci il- 
lər)” təsdiq edilmişdir.
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Şahbıı. Mıırador

XALQ

Azərbaycan xalqının 
etnogenezi*

^z.ərbaycan xalqmın tarixi ınüqəd- 
dəratının müəyyənləşməsində Azərbay- 
c.ının coğrafi və geosiyasi mövqeyi mü- 
iim 'ol oynamışdır. Əlverişli təbii-iq- 
ın şəraiti, landşaft müxtəlifliyi burada 
alo qədim zamanlardan təsərıülat me- 
ləri, yaşayış tərzi və etnopsixoloji xü- 

ısiyyətləri ilə bir-birindon fərqlənon et- 
k birjiklərin moskunlaşmasını şərtlən- 
mişdir. Azərbaycanda tarix boyu 

üxtolif xalqlar və mədəniyyətlər ara- 
nda qarşılıqlı canlı əlaqələr mövcud ol- 
'uşdur. Azərbaycanm və Azərbaycan 
alqımn təbii-tarixi toşəkkülünün tərkib 
ıssəsi olan bu prosesdə onun hor bir 
^tirakçısı nadir mədəniyyətin ortaq sa- 
iıibinə çevrilirdi. Bununla da bu gün 
azərbaycanlılar” adı altında qəbul etdi- 

yimiz vahid birliyin özülü qoyulmuş və 
onun tərkibinə aparıcı türk amili ilə 
vanaşı Azərbaycanda məskunlaşmış bii- 
ıün xalqlar daxil olmuşdur. Burada qeyd 
ılunmalıdır ki, etnoslann tərkib hissələ-
i, onların maddi və mənəvi mədəniyyət 

sahəsindəki nailiyyətləri itmir, sadəcə, 
oyişikliyə məruz qalır, bir-biri ilə qay- 
lyıb-qarışır, assimilyasıyaya vo inteqra- 
yaya uğrayır; etnik mənsııbiyyət isə yal-

1 ız özünüdərklə, bu vo ya digər tarixi-mə- 
oni birliyə mənsubluq hissi ilə müəyyon 
lilir. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır 
ı, etnik konsolidasiyada təkcə genetik 
ıhətdən qohum etnoslar deyil, hoın də 
ııumi əraziyə, din və adət-onənolorə, 

maddi mədəniyyətə ınalik olan vo siyasi 
cəhotdən vahid dövlət çorçivəsindo bir- 
ləşmiş etnoslar da iştirak edo bilər.

“ Azərbaycan” xoronimi mənşocə 
çox qədımdir. Antik, pəlıləvi vo Suriya 
yazılı mənbələrindo göstərildiyino görə,

* Moqub AMLiA-nın Arxcologiya va Htnoqrai’ıya 
Insliiulunun FJnıi Şıırası üzvlorinin l’rtal iştirakı ib 
luı/nlanmışdır.

terminin kökü e.ə. 4 əsrə gedib çıxır. Bu 
ad əvvəllər indiki Cənubi Azorbaycan 
torpaqlarıııa, Sasani imperiyası sivasi- 
inzibati ’slahatlar nəticosiııdə dörd bö- 
yük oyalotə böliindükdən və əyalətlərdən 
biri “ Adurbadaqan” adlandırıldıqdan 
(6 əsr) sonra isə bütün Azərbaycana 
şamil edildi vo artıq ərəb mənbələıində 
“ Azərbaycan” kiıni qərarlaşdı.

Azərbaycan dünyada ibtidai insanla- 
rın formalaşdığı ən qədim rcgionlar sı- 
rasına daxildir. Son tədqiqatlar Azor- 
baycanda bəşər tarixinin 2 milyon ilə 
yaxın yaşı olduğunu sübut etmişdir 
(Quıucay mədəniyyoti abidoləri). Tari-

Antroooloji tədqiqatlar azərbay- 
canlıların müasir antropoloji tiplərinin 
Azərbaycanın qədim əhalisinin an- 
tropoloji tipləri ilə, əsasən, üst-üstə 
düşdüyünü təsdiq edir. Azərbaycan- 
lılar Böyük Avropa irqinin cənub qo- 
luna daxil olan iki antropoloji tipinə - 
dolixo-mezokefal (Kaspi) və braxike- 
fallara aiddirlər. Morfoloji cəhətdən 
hind-Aralıq dənizi kiçik irqinə aid 
edilən Kaspi tipi Azərbaycan Res- 
publikasının Kiçik Qafqaz, Naxçıvan, 
cənub və mərkəzi regionlarında, 
həmçinin Cənubi Azərbaycanda ge- 
niş yayılmışdır. Balkan-Qafqaz kiçik 
irqinə aid edilən braxikefal antropo- 
loji tipi isə, əsasən, respublikanın 
şimal-qərb və cənub-şərq bölgələri 
üçün səciyyəvidir.

xi-arxeoloji araşdırmalar göstərmişdir 
ki, Azərbaycanda həyat qədim daş döv- 
ründən bu giino qədər fasiləsiz olaraq 
davam etm'ş, Eneolit və Tıınc dövrlə- 
rintn Şomutəpə-Şulaver, Kültəpə, Ley- 
latəpə, Kıir-Araz, “ boyah qablar” , 
Xocalı-Godəbəy, Talış-Muğan arxeoloji 
mədəniyyotlori bir-birini əvəzləmiş vo 
Azərbaycanda insanın sosial-təsərrüfat

həyatının ardıcıllığını ləmin etmişlər. 
Lakin sözügedən arxeoloji kompleks- 
lərdən əldə edilmiş maddi mədəniyyot 
nümunələri nə qədər oxşar olsalar da, 
təbii ki, əhali təı kibinin özünəməxsus dil 
və lokal xüsusiyyətlərlə səciyyələnən et- 
nik müxtəlifliyi do olmuşdur. Hazırda 
Azorbaycan tədqiqatçılarının əksəriyyəti 
ölkə ohalisinin “neolit inqilabı” ndan son- 
rakı dövrdo Yaxın Şərqin osas madəniy- 
yot mərkəzlori ilə etnodil əlaqələrinin 
mövcud olması fikrinin tərəfdarıdır. 
Məs., prototürk dilinin Şumer dili ilə 
tarixi olaqosini çoxsaylı mona və foııeiik 
oxşarlıqlar təsdiq edir. Bunların dərin- 
dən öyrənilməsi müqayisəli-tarixi türko- 
logiyanın mühüm vəzifolorindən biridir.

Yazılı monbələrdə Azərbaycan orazi- 
sində yaşamış qədim tayfalar haqqında 
ilkin məlumatlar eıkən Tunc dövıünün 
sonlarına aiddir. Azərbaycanın cənub 
hissəsitıdə baş verən hadisəlorə, burada- 
kı tayfaların adları vo yeıiəşməsi barədə 
ilk molumatlara e.ə. 3-cü minilliyin so- 
nuncu rübünə aid olan Şumer-Akkad 
mənbəlorində təsadüf edilir. Əldə olan 
materiallara əsasən əhalinin dilləıi haq- 
qında fıkir söyləmək ınümkündür, ar- 
xeoloji nümunələr isə bu bölgədoki 
tayfalaıın Ön Asiya ölkələri ilə əlaqo- 
lərinin e.ə. 3-2-ci minilliklərdə intensiv- 
loşdiyini tasdiq cdir. Bu dövrdə Qafqaz- 
Anadolu arcalımn tayfaları ilə etnodil 
birliyi həJə qalmaqda idi, lakin bunu 
Aşağı Mesopotamiyadan tutmuş Mər- 
kəzi Asiyayadək şumcr-prototürk və on- 
lara qohum dillərin bütövliikdə daşıyı- 
cıları haqqında demək olmur. Sonun- 
cuları Şoıqi Avropadan Şimali Hiııdis- 
tana, Orta və Ön Asiyaya lıərəkət edən 
hind-ari tayfalarının və Şərqi Afrikadan 
Yaxın Şorqə axışan sami tayfalarının 
güclü miqrasiya dalğası artıq parçala- 
mışdı. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbayca- 
nın yerlı ohalisi Domir dövrünün əvvollə- 
rində(e.ə. 1-ci minillikdə) də həloe.o. 3-cti
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minillikdə vo ondan öncn burada yaşa- 
ıııış etnik clementlordon toşkil olunmuş- 
du. Bunu 20 metrdon artıq modoni 
təboqosi olan vo e.o. 6 1-ci minilliklori 
ahato edoıı Kültopo (Naxçıvan) yaşayış 
moskoııi do tasdiq edir.

E.o. 1-ci miııilliyin ortalarıııda Azor- 
baycanın şimal hissosindo şorti olaraq 
protoalban adlandırılaıı tayfa birliyi to- 
şokkiil tapmışdır. Qt>ıuıbda iso etnik 
torkibe.o. 1-ci minilliyin birinci riibündo 
irandilli taylalarııı golnıosi ilodoyişmoyo 
başlamışdır. Əsasən, ayrı-ayrı ycrl' tay 
falar hesabına formalaşan irandilli 
ctnoslar biriııcilorin tosorriifat vo modo- 
ni nailiyyotlorini moniınsodilor. Bu pro- 
sese.o 7 osriıı soıuında, Manna dövloti- 
niıı midiyalılar (madalılar) lorofındən is- 
tilasından sonra da davam etmişdir. Bu 
zaman Manna artıq xarici aləm təro- 
Önäən Midiyaıım (Madanın) tərkib his- 
səsi vo ya “ Kiçik Midiya” kiıni qobul 
edilirdi. Todqiqatçıların fikrincə, midi- 
yalıların özlori də yerli və irandilli layfa- 
ların birləşməsindon ibarət idilor, lakin 
valıid etnodil toplumunu yaratmaq on- 
lara miiyəssər olmadı. Conubi Azərbay- 
canda yerli etnik qruplarla (kadusilər, 
saqartilər, kaspilər, mardlar vo b.) gəlmə- 
lər arasında qarşılıqlı etnodil proseslori 
bır qodor sonra Atropatena ("Midiya - 
Atropatena” ) dövlotinin mövcudluğu 
dövründo daha intensiv xarakter alsa da, 
vahid etnomədəni birlik yenə də yaran- 
madı. Bunu ham adları çəkilmiş tayfala- 
rm Əhəmənilərin vaxtında mövcudluğu, 
həm də müasir zamanda talış xarzani, 
Gilan takestaııi və s. müstaqil dillor kimi 
formalaşmış nıüxtəlif Midiya dialektlori- 
nin lıəlo antik və erkon orta əsrlər döv- 
ründəki varlığı tosdiq edir. Bımunla belə, 
qodim Azorbaycanın conub hissosindəki 
etnogenez proseslori Qalqaz Albaniyası- 
mn etnosiyasi hiidudları ilo, osason, üst- 
üstə düşon Şimali Azorbaycan ofaasino 
zoif təsir göstəronk öz axarı ilo gedirdi.

Azorbaycaııın şimal hissəsində 
Qafqaz Albaııiyasmda dövlətçiliyin for- 
malaşması haqqında məluınatlar e.ə. 4 
əsrin soıı rübüno aiddir. Yazılı monbolər 
və maddi mədoniyyot qalıqları bu dcvr- 
do Albaniyanın qanşıq etnik torkibə 
malik olmasını göstorir. Albaniya orəb is- 
lilalarına qədor ovvolco Paıilya, sonra isə 
Sasanilor dövlotinin tasir dairəsindo idi. 
Antik müaililbr Albaniyaııın olıalisi lıaq- 
qında bəhs edorkən onun sakinlarinin 
osas kiitləsi içorisindo albanları xiisusi 
ayırsalar da, AFbaniya ərazisində alban- 
laıia yanaşı qeyri-alban alıaliııin do yaşa-

ması şübhəsizdir. Alban tayfa biıiikləri- 
niıı arxeoloji izlori ölülərin bükiilü vəziy- 
yotdo dəfn olunduğu torpaq qəbiıiori ilo 
sociyyoloııən Yaloylutəpo arxeoloji 
abidolərində öz əksini tapır. Eramızın 
əvvəllorində meydana çıxıııış katakomba 
dəfn adot' ılk əvvəl şimaldan gəlmiş, son- 
ralar isə yeıii olıali tərofındon monimsə- 
nilmişdir. Kərtmo, katakomba, quyu 
və s. dofn adotlari e.ə. soııuncu osrlordon 
başlayaraq ölko əhalisinin etnik cəhətdən 
miixtolif toıkıbli olduğunu təsdiq edir. 
Göriinür, maldar nomadların (saklann 
və b.-ııın) oluraq həyata keçməsi prosesi 
Paıilya imperiyasmın təkcə şərq ərazi- 
lərində deyil, Albaniya da daxil olmaqla 
qorb lıissəlorindo də baş verirdi. Adı 
çəkilən dəfn adotləri nomadların Cənubi 
Qafqaza həm şimaldan, həm do cənub- 
dan miqrasiya etdikləıini təsdiqləyir. 
Onların arasında türklərin olması lıazır- 
da təkzibolunınaz faktdır, lakin bir sıra 
todqiqatçıların fıkrincə, türklor bıırada 
çox-çox əvvəllər də olmuşlar.

Todqiqatlar göstorir ki, dinamik etnik 
yerdoyişmələr səbəbindən alban tayfala- 
rımn konsolidasiyası başa çatıııadı, 
“albanlar” etnonimi isə xalqın özüno 
verdiyi ada çevrilmədi. Bu ad Albaniya 
sakinlərinə qonşu xalqlar torəfindəıı 
verilmişdi. Üsləlik Albaniyanın tayfa 
dillorindən biri türk qarqar dili idi ki, 
onun da osasında 5 əsrdə gürcii, erməni 
və alban (miitəxəssislər onu uti tiilinə ya- 
xın hesab edirlər) adlandırılan əlifbalarla 
yanaşı, daha bir əlifba da yaradılmışdı.

Parfiya dövründə Azərbaycana (ilk 
növbodə Albaniyaya) golıniş massaget- 
lər vo b. tayfalar yerli ohali arasında üs- 
tünlük qazana bilnıomişlər. Bu tayfala- 
rın bir qisaıi Albaniya dövdətinin şərqi- 
nə çəkılorok, burada eramızın 1 2 əsrlə- 
rindo eıkən oı ta əsr yazılı mənbolərində 
adı çəkiləıı Maskut (Massaget) dövlətini 
qurıııuşlar. Mənbələr artıq bu dövrdə 
Conuhi Qafqa7'iı (Azərbaycan da daxil 
olmaqla) müxtəlif bölgələrinuə htın türk 
qruplarının (buntürklər, xonlar/hunlar, 
kəngorlor/kaııqlılar, bulqaıiaı/bolqar- 
lar, xəzoıior/akasirlor) yaşamasını qeyd 
edirlor. Lakin yen' türk tayfa ittifaqla- 
rının buraya kütlovi axını 227 ilə aid 
edilir. Bizaııslı Favstın molumatına gö- 
rə, hələ 4 əsrin 30-cu illərindəıı ınaskut 
ordusunun tərkibində olan lıuıı tayfala- 
rı artıq honıiıı əsrin SO-cı illoriııdə mas- 
kutların horbi və siyasi sohnodən çəkil- 
ınəsi ilo iistün mövqe oldə etdilor. Əsaslı 
dönüş Dııestr vo Don sahilloriııdən 
golmiş lıunların böyük bir lıissəsinin 4

osrin sonunda Q afq az ı keçərok Ön Asi- 
yaya yürüş etməsi nəticəsindo baş verdi. 
395 ildə böyük hun ordusu Albaniyaya 
girdi və Adurbadaqandan keçorok Su- 
riya və Kiçik Asiyaya qədər iroli'ədi. Bu 
dövrdon (4 osriıı sonu) etibaron bölgəyə 
golmiş hunların bir hissosi Xəzoryanı çö- 
koklikdo və Albaniyanın şərqində - Mas- 
kut çarlığmın ərazısində hoınişolik məs- 
kunlaşdılar. Məııbələr bu dövrdə baş ver- 
ıniş etnosiyasi dəyişiklikləri dəqiqliklə 
qeyd edir, hunlar və torpaqları Xəzər 
keçidinədək uzanan, öziinoməxsus bir di- 
lə malik müsıəqil Balasalıun (Bersiliya) 
çarlığı haqqıncla molumat ' rerirlər. Bu 
ölkənin cənub sərhədlori isə Kür çayıııın 
Araza qovuşdtığu yerdən dənizə qədər 
olan ərazilori əhatə edirdi. Həmin məlu- 
matlarda “ hunlar” adı altında bulqar tay- 
falarından olan barsillərin və xəzərlərin 
(akasirlər) çoxsaylı və güclü qrupıı nozər- 
do tutulur.

Beloliklə, eraıııızın ilk əsrlərində Şərqi 
Albaniyanm geniş ərazisində əvvəlcə 
massagetlor (maskutlar) məskunlaşıııış, 
sonra isə onlar hunlar tərofındən qisıııən 
sıxışdırılıb çıxarılıııış, qismən də assimil- 
yasiya edilmişlor. Yazılı monbəlordə “ Ba- 
lasahun” adının müstəqil siyasi-inzibati 
vahid kimi dəfələrlə çəkilməsinə hələ Sa- 
sanilərin Cənubi Qafqazda hökmranlığı 
dövründə rast gəlinir. Yunan-latın ınən- 
bələrində antik dövrdə Şərqi Albaniya 
ərazisi etnosiyasi cohotdən Albaniya çar- 
lığının bir hissəsi kimi qeyd edilirdi. 
Lakin 2-5 əsrlərin tarixi hadisoləri nəti- 
cəsində bu hissə Albaniyadan güclo qo- 
parıldı və onıın əhalisi mənbəlordə artıq 
qeyri-albanlar kimi göstəriliıdi. 4-7 osr- 
lordə burada hakim etnos kiıni Qafqazda 
bir-birini əvəz edən htın tayfa ittifaqla- 
rından olan tüı klər çıxış ediıdi. Bu əvəz- 
olunmanı 5 əsr ınüəllifiori Bizanslı 
Feofanın vo Aqafangelin işlətdiklori 
“ masaha hunlar” ifadəsi də tosdiqləyir. 
Burada “ masaha” “ ınassaget” söziinün 
təhrif olunmuş törəməsidir və sonuncula- 
rın hunlar torofindən sıxışdırılıb aradan 
çıxarılmasını göstərir. Hıııı tayfalarıııdan 
olan tiirklər Azərbaycanın bütiin böl- 
gəlorində ınəskunlaşırdılar. Kiir və Araz 
çayları arasındakı ərazidə Qaıabağda 
buıılar qarqarlar, barsillər və haylan- 
duıiar, qərbdə isə kəngorlor/kanqlılar 
idilər. Elə Albaniyanın tarixi-mədəni 
əyalətlərindən biri olan və sonralar Zən- 
gəzur adlanan “Sünik” in (“Sün-ik” ) adı 
da çinlilorin hunlara verdikləri “ syun- 
nu” adının ernıəniləşdirilmiş formasıdır. 
“Albanlann tarixi” əsərinin müəllifi qeyd
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edir ki, 5 əsrin əvvəlində Balasahundan 
buraya “ Qor və Qazan xanlarının" 
monsub olduqları tiiık soyları köçdii və 
tiirklərin sayı daha da artdı.

Beləliklo, Azərbaycanın etnolinqvis- 
tik xəritəsindo eranıızın I əsrinin sonun- 
da miişahidə olunan ciddi dəyişikliklər
2 7 əsrlərdə dalıa intensiv xaı akter alır. 
Bu doyişikliklər qodiııı Azorbaycanın 
ərazisinə əvvəlcə köçəri sak-türk və mas- 
saget tayfalarının, sonralar iso hun tay- 
fa ittifaqları türklərindən bulqarların, 
kəngorlərin, xəzərlərin, sabirlərin (sa- 
varların), barsillorin, haylandurların, 
onoqurların vo b. gəlməsi və yerləşməsi 
ilə bağlıdır. Azorbaycan türk xalqınm 
etnogenezinin məhz hunlarla olaqədar 
olan bu başlanğıc mərhəlosinin gedişatı
7-9 əsrlərdə ərəblərin yürüşü vo islam di- 
niııin yayılması ilə ləngidi.

Yazılı mənbələr 6-7 əsrlərdə tiirk 
(alisinin sayınıo arldığını birmənalı 
ıraq təsdiq edir. Bu dövrdə hunların 

. ını daha intensiv xarakter aldı. 503 il- 
Arşakilər sülaləsinin sonuncu albaıı 

ıkmdarı III Vaçaqanın hakimiyyətı 
i' ründə [487-510] hun-sabiıiər Dər- 
'd keçidindən Conubi Qafqazın içəri- 

doğru irəliləyərək, Albaniyanın 
al hissəsini və Şərqi Gürcüstanı ələ 
rib bir müddət burada qaldılar. Bu 

q vələrin əsas hissəsi çəkilib getdikdən 
sı>nra sabirlər 516 ildo C’ənubi Qafqaz 
ugrunda gedən döyüşlərdə gah Iran, gah 
da Bizans tərəfində mıızdlu döyüşçü qis- 
ıniııdə iştirak etdilər. Döyüşlərdə vo Cə- 
nubi Qafqazdakı miqrasiyalar nəticəsin- 
d zəifloyən sabirlərin tayfa birləşmosi 
(' 3srin ortalarında İtil (Volqa) çayının o 
i: vından gələn digər türk birliyi 

rlar (abarlar) tərəfındən Şimali Qaf- 
ın çöilərində darmadağın edildi.

I ian sonıa sabirlərin bir hissəsi Kür 
hovzəsində, indiki Şəmkir ilo TiHis 
ııdakı ərazidə moskunlaşdı. 553 ildə 

ənşah I Xosrov Ənuşirəvan [531-
1 | da xəzəıiərin Cənubi Qafqazda qal- 

ı :ı bir qismini Albaniyada yerloşdirdi. 
Qeyd etmək lazımdır ki, türklorin 
n baycanda məskunlaşdığı dovıdə 

b ıda yaşayan bir çox başqa tayfa və 
xalqlar öz dıllərini vo mədəni xüsusiy- 
yətlərini həlo saxlayırdı. Qafqazııı müxtolif 
bölgolərində moskunlaşmış hunların dili 
(qəıbi türk qrııpuna daxil olan prolobul- 
qar dili) taylalararası iinsiyyət dilinin əsa- 
sını toşkil ediıdi. Buııtı uti (“Albanların ta- 
rixi”ndo), qədim güıcü və Şimali Qafqaz 
dillərində mövcud olan çoxsaylı alınnıa 
sözlər təsdiq cdir, Tiirkləıdə yazı mo-

dəniyyətinin yüksək səviyyədə olduğunu 
Dnestr çayından Morkəzi Asiyayadək 
uzanaıı vo Azorbavcanın vo Dağıstanın 
Xəzoryanı sahillərini də əhato edon böyiik 
bir əra/.ıdo aşkar olunmuş runa yazılı 
abidəlor siibut edir.

Yeni gələn yığcaııı türk birlikləri bu 
ərazido 7 8 əsrlordə əvvəlcə Xəzər xa- 
qaıılığının, sonralar iso orəblərin lıökm- 
ranlığı dövründə yerloşnıişlər. 7-8 osrlər 
orob xəzor miiharibələri dövründə orəb- 
lər, sonralar islam dinini qobul etmiş on 
ıninlərlə xəzəri əsir alaraq Xəzər xaqan- 
lığından aparınışlar. Ərəb müollif] əl-Bə- 
lazurinin molumatına görə. 9 əsrin orta- 
larında orob sərkərdəsi Buğa Türk islaın 
dinrni qəbııl etmiş xozəıiərin bir qisminin 
Şomkır və Gəncə şəhərinin ətrafında yer- 
loşməsinə icazə vermişdi. İstor yüzillik 
orəb-xəzər mühariboləri dövründə sayca 
xeyli azalınış və elnomodoni cəhətdən

ibn Hişam.
"Kitab ut-tican fi müluk himyar"
...Müaviyənin Übeyd ibn Şəriyə ilə 
söhbətləri buraya çatdıqda Müaviyə 
Übeydə müraciət edərək, Azerbay- 
can haqqında onun fikrini öyrənmək 
istəyərək demişdir: "Sən Allah, 
Azərbaycanla bağlı nigarançılığınız 
və yadınızda qalan nədir?"
Übeyd ibn Şəriyə belə cavab verir: 
"Ora türk torpağıdır. Onlar oraya 
cəmləşərək bir-biri ilə qanşmış və 
təkmilləşmişlər".

dağınıq albaıı tayfaları, istərsə də daha 
mütəşəkkil olan irandilli vo orəb tayfaları 
ilo qarşıhqlı təmasda olan türk etnik mas- 
sivi tarixi perspektivdə müasir azərbay- 
cançılığın etnodil əsasını təşkil etdi.

Hunların 395 il yürüşündən başlaya- 
raq Conubi Qafqaza gələn tiirklər, 4-6 
əsrlərdə Azorbaycanın conub lıissəsinə - 
Adurbadaqana da dəfələrlə daxil ol- 
muşlar. 7 əsr yunan müəllifi Feofilakt 
Simokatta şahənşah I Qubadın [488- 
53IJ liirklorə qarşı ıııüharibəsindən bəhs 
edərək belə yazır: “ Qııbad dəfələrlə 
türklər adlandırdığımız huıı tayfalarına 
qarşı yürüş edib” . Türklərin lıiicumları 6 
əsrin ortalarında, sərhədlori Monqolııs- 
tan, Şərqi Tiirküstan və Qorbi Sibirdon 
cənub-qərbdə İıanadək və Qara dəniz 
sahillori vo Balkanlardakı Bizans tor- 
paqlarınadək uzanan Birinci Türk xa- 
qanlığının yaranması ilo güclondi. Bun- 
dan sonra Sasanilər dövləti tiirkloıio nə- 
inki Xorasan və Orta Asiya hüdudların-

da, həmçinin Qərbi Xəzəryanı vilayət- 
lərdə də lıomsərhəd oldıı. 6 əsriıı 80-ci il- 
lərində şalıonşah IV Hiirmiizün lıaki- 
miyyoti dövründə [579 -590] Xəzər xa- 
qanı mürokkob miidafiə istehkamları 
sisteminin mövcudluğuııa baxmayaraq, 
çoxsaylı qoşunla yenidən Azorbaycan 
ərazisinə girdi. Bir az əvvəl 6 əsrin or- 
talannda, I Xosrovun hakimiyyoti illə- 
rindo isə Conubi Azərbaycanın Şah- 
ram-Peroz bölgəsinə türk sul tayfası 
köçürülıııüş. toqr. o vaxdaıda əsir bulqar 
qrupları da burada yerləşdirilmişdir. 
Pəlıləvi dilində yazılımş və ərəb dilindo 
tərciiməsi qorunub saxlanmış “ Ənuşirə- 
vanııı oməllori kitabı” ııın verdiyi məlu- 
mata görə, I Xosrovun hakımiyyətinin
37-ci ilində (568) Şiınali Qafqazdakı 
dörd tiirk tayfasının 50 mindən çox 
nümayondəsi özlorinin xahişi ilə şahon- 
şah tərəfindən Azərbaycanda (“Adur- 
badaqanda və Arranda” ) yerləşdirildi 
və torpaqla tənıin olundu. Cənubi Azər- 
baycanda hun dövründən qalan və qə- 
diııı türk ləhcolərində izahı olan bəzi oy- 
konim vo hidronimlor indi də mövcud- 
dur. Tədqiqatçıların əksəriyyəti hun 
tayfa ittifaqından olan “ onoqurlar” , 
“saraqurlar” və “ haylandıııiar” ın oğuz 
türkləri ilo eyniyyət təşkil etdiyini qeyd 
edirlər. Sasaııi imperiyasının süqutu ərə- 
fəsində Cənubi Azorbaycan əhalisinin 
xeyli hissəsini artıq türklor təşkil edirdi. 7 
əsrin 30-cu illərinin soıııı 40-cı illərində 
Azorbaycana basqın etmiş cənub oroblo- 
rinin rəvayotində də ərəb işğalları ərəfə- 
sində burada tiirk əhalisinin mövcud- 
luğundan bəhs edilir. Mənbədə Azər- 
baycana soxulmuş yəınənlilərlo tıirklə- 
rin vuruşınası və ərəblorin qələbə çalma- 
sı barədə məluıııat verilir. Ərəb müəllifi 
İbn Hişamın istinad etdiyi məlumatda 
Əıııəvi xəlifəsi Miiaviyənin [661-680] 
Azərbaycana vo türklərə aid sualına 
“ Azərbaycan qodimdon türklorin yaşa- 
dığı ölkədir” cavabı verilmişdir. Bu 
məlumat türk tayfalarıııın hələ Sasanilər 
dövründə burada yaşaması ilə bağlı real 
voziyyəti əks etdiıir. Beləliklə, ərob 
müolliflərinin məlumatları birmənalı 
olaraq tiirkbrin Cənubi Azərbaycamn 
da bir sıra bölgələrində yığcam halda 
yaşadıqlarını vo burada əlıalinin əksə- 
riyyətini təşkil etdiklərini təsdiqləyir.

Qeyd olıınmalıdır ki, tarixin bu 
qədim dövrünün sociyyovi xüsusiyyoti 
bütün aparıcı tayfa vo xalqlarııı dini və 
etnik nıənsubiyyətindon asılı olmayaıaq 
etnogenez prosesinə cəlb olıınmasından 
ibarət idi. Məs., holo ərəblorəqodorki
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dövrdo AJbaniyııda qarşılıqlı etnomə- 
tioni münasıbollor xristian dini osasında 
borqorar olmu>jdu. Va/.ılı monbəlor xris- 
ııan missionerlorınin Xəzoryanı hunla- 
rııı diyarına göndorilmosi barodo molu- 
mat verir, onların bıırada yaşayaıı osir 
xristiaıılarla ayiıı vo ibadotlor keçir- 
moklo kilayotlonmodiyini vo çox sayda 
lıunların da xristianlaşdmlnıasma mü- 
voffoq olduqlarını bildiıir. 14 ilo yaxın 
müddot or/indo burada qalan din xa- 
dinıloıi kilso kitablarını xristianlığı qo- 
bııl etınis sabirlor. barsillor vo xozorlorin 
isliladosi iiçüıı hunların dilinə torcünıo 
elnıişlor. Mıısa Kalankatuklu “ Alban- 
ların tarixi” adlı osərindo albaıı yepisko- 
pıı Israilin hunlar (xəzərlər) ölkəsiiıdoki 
foaliyyətinə çox böyük yer verir. Yepis- 
kop burada hunların böyük xaqanı Alp 
İlitverin icazosi vo köməyi ilo ınəbədləri 
dağıdıb xaçları ucaldaraq hunlar arasın- 
da xristianlığı yayırdı. Bu hadiso 7 əsrin 2- 
ci yarisinda, xəzərlorin Şimali Albaniyada 
hökmranlığı dövriində baş vermişdi. Xə- 
zorlərin burada mövcud olması müasir 
Azərbaycan dilinə də öz təsirini gös- 
tərmişdir. Bu, şimal-şərq dialektləri və 
şivələrində (Dərbənd şivəsi daxil olmaq- 
la) oğuz qrupu dillərinə xas olmayan 
xüsusiyyətlordo müşahidə olunur.

Şimali Azorbaycanda etnik proseslə- 
rin təbii tokaınülü, tiirk dilinin möhkom- 
lənməsi və 1-8 osrlərdo türklərin birinci 
miqrasiya dalğasının dağınıq və etnik 
cəhotdon konsolidasiyası tamamlanma- 
ınış alban tayfalarını assimilyasiyaya 
uğratnıası prosesi ərəb istilaları noticə- 
sindo ləngidi. Artıq 8 osrdə Albaniyada 
xristian və qeyri-xristian ohalinin müsol- 
manlaşması və ərəb dilinin rəsmi dilə 
çevrilməsi geniş miqyas aldı. İslaını qə- 
bul edonləro bir sııa iqtisadi və sosial xa- 
rakterli imtiyazlar verilirdi. Ölkənin 
cənub bölgolərino nisbotən Albaniyada 
(Arranda) müsəlmanlaşına prosesi daha 
uzun çəkdi. Azoıbaycanda yeni diniıı 
yayılmasında, əsasoıı düzən Arrana 
(Bordə, Beybqan), Muğana və strateji 
cohotdon əhəmiyyotli olan şimal-şarqo 
(Qobələ, Dərbənd vo s.) köçürülmiis vo 
burada çox sayda lıoı bi dayaq məntəqə- 
si - “ rabadlar” inşa etmiş ərob tayfaları 
böyük rol oynadı. Xilafətin zəiflomosi 
dövriində (9-10 əsrlor), xiisusilo d"’ Səl- 
cuqilar dövıündə (11-12 əsrlər) oğıız 
tiirklorinin Arranı ələ keçiımələri nə- 
ticəsində vətonindon uzaq düşmüş vo 
yad etnik miihitdə yaşayan əroblər təd- 
ricən islamı qobul etmış yerli əhali ilə 
qarışdılar və assiınilyasiyaya uğrayaraq

Azərbaycandakı etnik proseslərə olıə- 
ıniyyətli tosiı edə bilmodilor. Əksino, 
Azərbaycan əhalisinin tiirk özəyinin 
daha da möhkəmlənməsini, türklərin 
Azərbaycanda yerləşdirilməsinin davam 
etdirilməsini etnogenezin bu morhəlosi- 
nin səciyyəvi xüsusiyyəti hesab etmək 
olar. Məs., təkcə ərəb sərkordəsi Mərvan 
torəfindon buraya islamı qəbul etmiş 40 
minə yaxın xəzər köçürülmiişdür. 9-10 
əsrlordə Orta Asiya bölgələrindən Azor- 
baycana və İraqa türklərin köçürülmosi 
prosesi böyiik miqyas aldı. Xilafətin 
tarixindo bu dövr türk qvardiyasının vo 
monşəcə türk olan sərkərdələı in Abbasi- 
lər dövlətinin mərkəzində do hollcdici 
rol oynaması ilə səciyyəvidir.

Ərəblorin siyasi hökmranlığı Azər- 
baycanın tarixində ikili rol oynamışdır. 
Bir tərəfdon bu, Azərbaycanın şimalın- 
da dövlətçilik əsaslarına ağır zorbə en- 
dirmiş, erkən orta əsrlor alban etnik bir- 
liyini parçalaınış və sonrakı dövrlərdə 
ölkənin türk əhalisi ilə konsolidasiyası 
prosesini ləngitmiş, digər torəfdon iso 
bütün Azərbaycan əhalisinin miisəlman- 
laşaraq vahid dövlət çorçivəsində birləş- 
mosi, vahid tarixi-mədəni məkanda 
onun gələcək inkişafı, monəvi və etnik 
birliyinin formalaşması üçün mühüm 
zəmin yaratmışdır. İctimai həyat so- 
viyyəsi, adot-ononəlori və tarixi talelori 
müxtolif olan xalqlar Xilafətin nüfuz 
dairosinə cəlb olunduqdan sonra qısa 
tarixi müddət ərzində vahid mədəniyyət 
yaratmış və bu, onlann bir çox əsrlər 
üçün dünyagöriişünü, həyat toızini, 
əxlaq normalarını, hotta etnopsixoloji 
cəhətdən müsəlmanlara mənsubluq lıis- 
sini müəyyənləşdirmişdir. Ərəb hökm- 
ranlığınm ilkin ınərhəlosindon - 7 əsrin 
sonundan başlayaraq iri şəhərlərin 
cameloıindo yerli əhali arasında yeni di- 
ni qəbul etmis ailələrin uşaqlarının təh- 
sil almaları üçün məktoblor açıldı. Əv- 
vəllor todris ərəb, 10 əsrdon başlayaraq 
isə həm də faıs dilində kecırilirdi. Elə 
honıin dövıdə ərob dili ilə yanaşı, feo- 
dallar və yuxarı sosial toboqə arasında 
yeni fars saray dili (“ dari” ) istifadə 
olıınmağa, bu dildə poetik əsorlər və 
elmi işlər yazılmağa başladı. Bu iso gə- 
locəkdə ümumdanışıq türk (Azərbay- 
can) dilinin lıolo bir müddət ya/.ılı odəbi 
dilo çevrilməməsinin əsas səbohi oldu.

İslamın vo miisolman mədoniyyəti- 
ııiıı geniş yayıldığı bir dövrdə albanların 
əksəriyyəti, osasən də düzən bölgələrdə 
yaşayan hissəsi islamı qobul edərək bu- 
rada yığcam halda yaşayaıı ııirk tayfa-

ları ilo qaynayıb qarışdı. Albaniya əha- 
lisinin dağlıq yerlordo (şimal-qorb və 
conııb-qorbdə) yaşayan və sayca az olan 
hissosi iso erməni vo giircü kilsələrinin 
təsirinə ınəruz qalaraq qriqorianhğı və 
pravoslavlığı qəbul etdi. Müsəlman al- 
banların vo tiirklərin arasında, əsasən, 
ərəh olifbası geniş yayılmışdı, xristian 
albanlar iso tədricən erməni və gürcü 
əljfbalarma keçməyə məcbur olcular. 
Holə bir müddət yerli alban mədəniyyəti 
komponentlərinin davamlı inkişaf etmo- 
sinə baxmayaraq, əlifba dəyişdirmə pro- 
sesi 10-12 əsrlor ərzindo alban yazısının 
unudulmasına səbəb oldıı.

Alban etnik birliyinin parçalanması 
ilə “alban” etnoniminin müsəlman al- 
banları arasında itirilməsi qaçılmaz ol- 
du. Mədəni-dini birliyin nəticəsi olaraq 
Azərbaycanda yaşayan və islamı qobul 
etmiş albanlar, türklər, tatlar, orəblər 
və b. xalqlarözlərini “ müsəlman” adlan- 
dırırdı. Belə bir birlik hissinin bülün 
Azərbaycanda mövcudluğu az sonra 
burada sayca vo siyasi cəhotdon iistiin 
olan türklorin dilinin bərqərar olmasına 
şərait yaratdı. Yeni etnik birlik II 13 
əsr Səlcuqilər dövründə oğuz tiirkləı i tə- 
rəfindən yaradılmış türk-islam mədə- 
niyyətinə əsaslanırdı. Lakin bundan bir 
az əvvəl əsasını tiirkçülük toşkil edən 
azərbaycançılıq xilafətin tosiri altından 
daha da möhkəmlənmiş çıxdı. Bu, real 
etnik və siyasi dayaqları olan Azərbay- 
can Sacilər (Sacoğulları) dövlətiııin ya- 
ranmasında təzahür etdi. Sacilər artıq is- 
lamı qəbul etmiş və Azərbaycanın biitün 
regionlarında yığcam yaşayan türklərin 
və onlarla qaynayıb-qarışmış digor xalq- 
ların timsalında əhalinin böyük əksəriy- 
yətinə arxalanırdılar. Beloliklo, Sacilor ilk 
dofo olaraq Oəzvindən Dərbəndə və Tif- 
liso qədər bütün Azərbaycan torpaqlarını 
vahid dövlot hüdudlarında birləşdirdilor.

Solcuuilorin rəhbərliyi altında 11 əs- 
rin ortalarında oğuzların qərb istiqaınə- 
tindəki irəliloyişi təkcə istila deyil, həm 
də miqrasiya xarakteri daşıyırdı. 1071 
ilnı avqustunda Malazgird yaxınlığında 
bizanslılar üzərindəki tarixi qələbədən 
sonra, denıək olar ki, bütün Kiçik 
Asiya, Cənubi Qafqaz, İran, İraq vo Su- 
riya oğuzların və onlarla gəlon digər 
tiirk soylarınm tabeliyinə keçdi. Qüdrot-
li Oğuz-Səlcuq impcriyasının yaranması 
bütün Ön Asiyanın siyasi və etnik xəri- 
təsinin doyişmosi və türk etnomədoni 
tosirinin güclənməsi ilə nəticoləndi. Tək- 
cə Şimali Azərbaycanın cfnotoponimi- 
yasında 24 oğuz tayfa adlarından 18-i
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qeyd olunmuşdur. Bu proses sinxron 
ya/ılı mənbələrdo də əksiııi tapmışdır. 
Mos., “Çar Davidin lıəyatı” nda (12 əsr) 
tiirklorin “ Soınxiti dağlarından Tifiiso 
qodə''. həmçioin İori və Gelakuni sahil- 
lərində” . yəni indiki Güıcüstanm Tiirkiyə 
ilə sərhədlərindən Qarayazı düzü, İori- 
Alazan vadisi Borçalı və Göyço gölii- 
nodok torpaqlarda məskunlaşdıqların- 
daıı bəhs olunur. Bu mənada əksər boy- 
larının toponimiyasının Conubi Qafqaz 
və Şəıqi Anadolu ilo sıx bağlı olan oğuz 
tiəhrəmanlıq eposu “ Dədə Qorqud” un 
ıntixtolif dillərdə olan digor tarixi nıənbə- 
ləıin məlumatları ilə iist-üstə dû mosi 
qeyd edilməlidir.

^zərbaycan və İraq istiqamətində 
horəkət edərkən oğuzların burada yığ- 
cam halda yaşayan yerli türk ohalisi ilo 
astlaşdığını bütiin todqiqatçılar qeyd 
■tmişlər. Azərbaycana 11 əsrdə gəlmiş 
)ğıi7!arın vo 12- 13 əsrlərdə gəlmiş qıp- 
aqlarm artıq buranın yerli əhalisinə 
evrilmiş hunlarla olan etnik yaxınlığım 
llərinin məhz türk dillərinin qərbi hun 

loluna mənsublıığu və müasir tiirk dillə- 
inin heç birində Azərbaycan türkcəsin- 
əki qədər dialekt və şivənin olmaması 
ısdiqləyir. Azərbaycan tiirkcəsində hər 
uınsı bir substrat qatının olmaması da 
lilin tiirk özəyinin çox giiclü olduğuna 

d ılalət edir. Oğuz tayfa ittif'aqları hun- 
ların tarixi adət-ənənələrinə və bütün 
əhalinin ümumi genofonduna varis çı- 
araq onları qoruyub saxladılar və 
nöhkəmləndirdilər.

Türk əhalisinin sıxlığının artması 
gıız-türk xalqının konsolidasiyasını və 
ı tıq tiirk dilini xeyli dərəcədə mənimso- 
’iş digər etnik vahidlərin assimilyasiyası- 

sürətlondirdi. Tiirk (Azərbaycan) dili 
anlıqla mənimsənildiyi iiçün qısa vaxt 

ııdə əksər yerli lokal dilləri sıxışdırıb 
ıdan çıxartdı. Bu işdoxalq dastançıları- 
və ozanların rolu böyük idi.
Oturaq ohalinin əkinçilik təsərrüfatı 
oğuzların köçmə maldarlıq təsərrii- 

bir-birini tamamlamış vo ölkodə 
n vcud olan əmtoo istehsalmı daha da 

iWiişləndirmişdir. Orta əsr miiollifiəri 
‘iğuzların “öz şohorlorində ticarətlə moş- 
ğul olduqlarım” qeyd edir, həmçinin si- 
yasi sabitliyi, təsərrüfatın inkişafını, ti- 
carotin genşişlonmosini və ohalinin bü- 
tün təbəqolorinin həyat səviyyosinin 
yaxşılaşınasım Məlik şahın | F 072—921 
adı ilə bağlayırdılar. Əlveıişli şoraitin 
olduğu yerlərdo solcuq tiirkləri otıınıq 
kənd əhalisinə çevrilir, şohərlərdə isə oha- 
linin hakim təboqəsini toşkil edirdilor.

“ Kitabi-Dodə Qorqud” dastanında 
olduğu kimi. 11-13 osrlərə aid tarixi 
qaynaqlarda da Səlcuqilor dövriindo 
salınmış, yaxud bərpa olunmuş və 
əksəriyyoti Canubi Qafqaz ərazisində 
yerloşon Ağcaqala, Siirməli, Sevgele- 
mec, Tumanis, Dəmirqapı, Arqubel, 
Qarayazı, Əlinco və s. şohorlorin adları 
çəkilir. “ Dədə Qorqııd” dastanının 
mətnlərindən vahid Səlcuqilor dövlətin- 
də tayfa monsubiyyəti şiiurunun tədri- 
con silindiyini və əhalidə birlik hissinin 
möhkəmləndiyini öyrənirik. Solcuqilor 
dövlətinin siiqutu vo sonrakı dövrlərdə- 
ki ınonqol istilaları nəticosindo valıid 
oğuz etnosu paıçalandı. Onun Kiçik 
Asiyadakı tərkib hissosi Durada qohum 
olmayan yerli etnik vahidləri öziinə tabe 
edərək və assiınilyasiyaya uğradaraq 
Osmanlı tıirk xalqını formalaşdırdı. 
Azərbaycanda isə onlar üstəlik Qafqa- 
zın o tayından 12-13 əsrlərdə gəlmiş 
qıpçaq türklori ilə qaynayıb-qarışaraq 
Azərbaycan tiirk xalqınm özülünün 
formalaşmasını başa çatdırdı.

13 əsrin 2-ci yarısı - 14 əsr monqol 
istilaları dövründə Şərqi Xəzəryanı əra- 
ziləıdən intensiv surətdə türk, Mərkozi 
Asiyadan isə qismən monqolların kö- 
çünıin yeni dalğası başlandı. Hülakülər 
dövlətində (tərkibino Azəıbaycan, İran, 
Şərqi Anadolunun çox hissəsi və Yaxın 
Şorq daxil idi) yiiksək hərbi-siyasi təbə- 
qəni təşkil etmələrino baxmayaraq, vətə- 
nindən ayrı düşmüş vo sayca tiirklərdən 
xeyli az olaıı monqollar qısa tarixi dövr 
ərzində onlarla qaynayıb-qarışaraq 
türkləşdilər. Bununla da monqol hökm- 
ranlığı obyektiv olaraq tiirk elnosiyasi 
özünüdərkiniıı güclənməsinə və dərinləş- 
məsinə kömək edirdi.

Azərbaycanda gedən etnogenetik 
proseslərdə əsas istiqamətləndirici və 
üstiin amil kirni çıxış edən hun, qıpçaq və 
oğuz tiirklori ilə yanaşı Şimali vo Cənubi 
Azərbaycanda ta qədimdon yaşamış, 
yaxud ayrı-ayrı tarixi dövrlərdo burada 
məskunlaşmış tayfa və etnik birliklərin- 
don olaıı kaspilər, albankır, qismən ərəb 
və irandilli, həmçinin massagetlər və 
saklar kimi qarışıq etnik qruplar da işti- 
rak edirdilər. Onların iştirakını frakiya- 
lıların vo bulqar türkləıinin müasir bol- 
qar slavyan xalqının, kelt-qalların və ger- 
man-frankların isə fransız xalqının tari- 
xiıuləki rolu ilə müqayisə etmək olar.

Bcloliklə, Azorbaycan xalqı Anado- 
lııdan Dərbondə, Borçalıdan Qəzvino- 
dək geniş bir ərazini əhatə edən və etnik, 
tarixi-mədəni birliyiııin formalaşdığı qə-

dim torpaqlarında uzun tarixi dövr ke- 
çərək özünün tiirk və ınənimsədiyi 
müsəlman aləminin monovi ənənəlorini 
bu giinodək qoruyub saxlamışdır.

Ə d :  B i i k ı x ı ı n o v  A. Güliistani-lram. B.. 
1951; Z c k i  V c l i d i  Toğı ın .  Üm ıım i Tiirk 
tarihinc giriş, C. 1, Istanbul, 1970; A/orbaycan 
lllologiyası nıəsəbləri. 1-ci buraxılış, B.. 1983; 2-ci 
buraxılış, B., 1984; K npoöjıeMC jT iıo reH cıa  aıcp- 
öiiHjV/KaııcKoıo ııapoHii. B.. 1984; Kitabi Drxb 
Qorqud. B., 1988; Büny i i t l ov  Z. Azərbaycan 
VII IX  Dsrbıxb. B„ 1989; A j i i i ch  H. O ıcpK  
ııcropıııı AıpouarcHbi. B. 1989; XOi'jııcoııncawıe 
uap» uiipcfi AamiMa. H ep. c ap en ııc rp y j. Cm. 
“Cpc;tııcueKoııijiii Boctok: ııcTopıiH ıı coupcMcıı- 
HOCTb.” , B., 1990; C ym6 iiT3aae A . C .  Aıep- 
6aiijt>KaHmji 3Tnorcncj ıı (jjopMiıpoBiinnc ııapo- 
/ta. B., 1990; V c ii 6 y;u ı a  c n P . A .  K iT i ıo rc ııc -  
'iy ii3cpfiaii;t)i(aım en (ııcT0pnK0-3TH0rpa(|)iı>ıec- 
koc Hccnc;ıoRciHiıe), t . I. E „  1991; M o i s e y  
K a I a ıı k a t u k I u . Albaııiya tarixi. Tərcümə və 
şorlılər Z.Bünyaıiovuııdur. B „ 1993; Azərbaycaıı 
larixi (uziiq kcçmişdən 1870-ci illərə qədər). B„ 
1996; Azərbaycan tıırixi. Ycddi cilddə, C. 2, B „ 
1998.

Yııııis Nnsihli

Azərhaycanlıların etnik 
inkişafımn sonrakı 

mərhələləri

Orta osı lərdə Azərbaycanda bir çox 
tayfa və tayfa birlikləri mövcud idi. 
Lakin onları heç də qədim tayfaJarla 
eyniləşdirmək olmaz. Zaman keçdikcə 
ölkədə dövlətçilik ənənolərinin güclən- 
məsi, etnik və etnomodəni proseslər 
nəticəsində onların tərkibi və funk- 
siyası ciddi dəyişikliklərə uğrayır, etnik 
fərqlərin silinməsi meyilləri sürətlə- 
nirdi. Bununla bərabər btı tayfalar ara- 
sında azərbaycanlıların bir millət kimi 
təşəkkül tapması dövriinədok milli 
ınənlik şiiuru ikili xarakter daşıyır, 
özlərini azərbaycanlı hesab etməklə 
yanaşı onlarda öz tayfalarına mənsu- 
biyyət hissləri do qalmaqda davam 
edirdi. Eyni sözlori azərbaycanlıların 
etnoqıafik qrupları hesab olunan 
padarlar, şahsevənlər, ayrımlar və b. 
haqqında da demək olar.

Azərbaycan monqol işğalı dövründə 
də Şorqin ən mühüm mədəniyyət mər- 
kəzlorindən biri olaraq qalırdı. 13-14 
osrlərdə formalaşınış Azərbaycaıı ədəbi 
dili, din birliyi, özünəməxsus adət- 
onənələr, ayrı-ayrı bölgolər arasıııda 
etnomədəni vo ticarət-iqtisadi əlaqələr 
azərbaycanlılar arasında ctnosdaxili 
pıosesləri güclondirirdi.

15 osrin əvvəllərində Şirvanşah I 
İbrahim [1382-1417] Azərbaycanın
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şimal torpaqlarının böyük bir his- 
səsini öz hakimiyyəti altında birləş- 
dirorək ölkədə geniş qurııculuq və 
abadlıq işləri aparırdı. Şirvanşahlar 
dövlətində bu vaxtdan başlayan və bir 
əsrdən artıq davam etmiş ınüstəqillik 
və çiçəklənmə dövrü şəhər mədəniy- 
yətinin, incəsənətin və poeziyanın dir- 
çəlişi ilə səciyyələnir.

15 əsrdə azərbaycanlıların etnik inki- 
şafında güclü Qaraqoyunlu (1410-68) 
və Ağqoyunlu (1468-1501) Azərbaycan 
dövlətləri xüsusi yer tutmuşlar. Bu 
dövrdə Azərbaycan xalqının etnik 
inkişafında, o cümlədən Azərbaycan 
türk dilinin təkmilləşməsində ciddi 
irəliləyişlər baş verdi, oğuz-türk dövlət- 
çilik ənənələri bərpa olundu. Hər iki 
dövlətin paytaxtı olan Təbriz isə bütün 
Ön Asiyanm siyasi və mədəni mərkəzinə 
çevrildi. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun 
Həsənin dövründə Azərbaycan Avropa 
və dünya siyasətinə cəlb olundu, onun 
nüfuzu artdı və bu dövlətlə artıq istər 
Qərb, istərsə də Şərq ölkələri hesabla- 
şırdılar. Bütün bunlar azərbacanlılarm 
etnik birliyinin sabitləşməsi meyillərinə 
təsir etməyə bilməzdi.

1501 ildə I Şah İsmayıhn [1501-24] 
başçılığı altmda qüdrətli Azəıbaycan 
Səfəvilər dövlətinin (1501-1736) yaran- 
ması Azərbaycan xalqının tarixində 
mühüm hadisə oldu. Paytaxtı Təbriz 
olan və özəyini Azərbaycan təşkil edən 
bu dövlətin hökmdarları qısa müddət ər- 
zində Fəratdan Amudəryayadək böyük 
bir ərazini fəth etdilər. Səfəvilər döv- 
lətində əhalinin etnik və mədəni birliyə 
malik çoxluğunu Azərbaycan türkləri 
təşkil edirdilər. Azərbaycanlılar dövlətin 
ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oy- 
nayırdı. Bütün saray vəzifələri, hərbi 
komandanlıq, vilayət rəhbərliyi, maliy- 
yə idarələri Azərbaycan əyanlarının 
əlində idi. Şahın sarayında, orduda və 
diplomatik yazışmada ümumxalq da- 
nışıq dili olan Azərbaycan dili hökm 
sürürdü. Şeirlərini yalnız doğma Azər- 
baycan türkcəsində yazan Şah İsmayıl 
Azərbaycan dilinin inkişafı və zənginləş- 
məsində böyük rol oynamışdır. Ana 
dilində yazan çoxsaylı şairlərin (Süruri, 
Qasimi, Şahi, Həbibi və b.) yaradıcılığı 
azərbaycanlıların etnik özünüdərkində 
mühüm yer tutmuşdur. Azərbaycan 
ədəbi-bədii dilinin yüksəlməsində, onun 
etnik və ictimai funksiyasının artma- 
sında 16 əsrin görkəmli lirik şairi Füzu- 
linin misilsiz rolu olmuşdur. Azərbay- 
canlıların mərkəzləşdirilmiş dövlət çər-

çivəsində birləşdirilməsi, vahid ümum- 
xalq ədəbi dilə və mədəniyyətə malik ol- 
maları, onların yaşadıqları ayrı-ayrı 
bölgələr arasında etnomədəni və ticarət- 
iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi et- 
nosdaxili konsolidasiya proseslərini daha 
da sürətləndirdi. Bu dövrdən başlayaraq 
Azərbaycan türk xalqınm mədəniyyəti- 
nin özünəməxsus, fərdi xüsusiyyətlərinin 
inkişafı və öz tarixi ərazisində etnik 
baxımdan sabitləşməsi baş verir.

18 əsr azərbaycanlılarda sabit etnik 
dəyərlərin, etnik stereotiplərin və kul- 
turoloji təfəkkürün formalaşmasmda 
irəliyə doğru mühüm addım idi. Azər- 
baycanda elm, təhsil inkişaf etdi, mək- 
təblər və mədrəsələr açıldı, ölkə tarixinə 
dair əsərlər yazıldı. Nişat Şirvani, Vida- 
di, Vaqif və b. şairlərin poeziyası rea- 
lizmi və orijinallığı ilə səciyyələnirdi. 
Xalqda vətənpərvərlik, işğalçılara qarşı 
mübarizə hisslərinin aşılanmasında orta 
əsrlərdə geniş yayılmış qəhrəmanlıq das- 
tanlarının rolu xüsusilə böyük olmuş- 
dur. 18 əsrdə Azərbaycan aşıq sənəti 
gürcü və erməni şifahi xalq yaradıcı- 
lığına da güclü təsir etmişdir.

19 əsrin əvvəllərində Azərbaycanm 
etnik durumunda ciddi dəyişikliklər baş 
verdi. Rusiya tərəfindən işğal olunmuş 
Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik, 
ruslaşdırma və xristianlaşdırma, Cənubi 
Azərbaycanda isə farslaşdırma siyasəti 
aparılırdı. Rusiya-İran və Rusiya-Os- 
manlı müharibələrinin nəticəsi olaraq 
köçürülmə siyasəti və əhalinin yerdəyiş- 
məsi prosesləri geniş miqyas aldı. Ru- 
siyanın dəstəyi ilə azərbaycanlılarm sıx 
məskunlaşdığı Qarabağa, Naxçıvana, 
İrəvan bölgəsinə İrandan və Türkiyədən 
iki yüz minədək erməni köçürüldü. 
Azərbaycanm yerli əhalisi - azərbaycan- 
lılar isə əsrlər boyu məskunlaşdıqları 
yurd yerlərindən məhrum oldular. Əsrin 
30-cu illərindən başlayaraq Rusiyadan 
Azərbaycana rus təriqətçilərinin köçü- 
rülməsi başlandı. Bu köçürülmələr impe- 
riyanın cənub sərhədlərində dayaq 
məntəqələri yaratmaq, ruslaşdırma və 
xristianlaşdırma siyasəti aparmaq, cə- 
nubda və şimalda yaşayan azərbay- 
canlıların etnik birliyinə zərbə vurmaq 
məqsədi güdürdü. Lakin bütün bunlar 
hər iki bölgədə yaşayan azərbaycan- 
lılarm mədəni, ticarət-iqtisadi əlaqələ- 
rini kəsə bilmədi.

Ölkədə ruslaşdırma siyasətinin hə- 
yata keçirilməsinə baxmayaraq həmin 
dövrdə vahid Azərbaycan ədəbi dilinin 
və mədəniyyətin mövcudluğu azərbay-

canlıların millət kimi formalaşmasına 
təkan verdi. 19 əsrdə Bakıda, Tiflisdə və 
Təbrizdə Azərbaycan dilində nəşr olu- 
nan qəzet və jurnallar xalqda azərbay- 
cançılıq ideyalarmın aşılanması, özü- 
nüdərk hisslərinin güclənməsi məsələ- 
lərinə xidmət etmişdir. Onu da qeyd et- 
mək vacibdir ki, 19 əsrin istər Azərbay- 
can və istərsə də rus mətbuatında “ Azər- 
baycan dili” və “azərbaycanlılar” ifadə- 
ləri geniş yer almaqda idi. Görkəmli alim 
və mütəfəkkir M.Kazım bəy Azərbaycan 
dilinin qrammatikasına həsr olunmuş 
əsərində (Kazan, 1839 və 1846) xalqın 
dilini və adını bildirmək üçün məhz bu 
ifadələrdən geniş istifadə etmişdir.

Keçən əsrdə olduğu kimi 19 əsrdə də 
Azərbaycan dili və Azərbaycan mədə- 
niyyətinin qonşu xalqlara güclü təsiri 
olmuşdur. Görkəmli fransız coğrafıya- 
şünası və sosioloqu E.Reklünun (1830- 
1905) azərbaycanlılar haqqmda dediyi 
aşağıdakı sözlər bunun parlaq sübutu- 
dur: “Cənubi Qafqazda yaşayan azər- 
baycanlılar Qafqazm heç bir xalqına xas 
olmayan keyfıyyətlərə malikdir. Belə 
nadir səmimiyyətə, yalandan, tamahdan 
uzaq olan, düzgünlüyə, həddən artıq 
mehribanlığa və qonaqpərvərliyə yalnız 
onlarm arasmda rast gəlmək mümkün- 
dür. Azərbaycanlılar Qafqazda mədənıy- 
yət yayanlar hesab olunurlar. Azərbay- 
can dili Qafqazm müxtəlif xalqları ara- 
sında vasitəçi rol oynayır” .

Azərbaycanlıların milli şüurunun 
yüksək səviyyəyə qalxmasmda, azərbay- 
cançılıq ideyasının geniş miqyasda təbliğ 
olunmasmda 19 əsr Azərbaycan mütə- 
fəkkirləri, yazıçıları, şairləri, fılosofları və 
maarifçiləri müstəsna rol oynamışlar. 
A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, M.Kazım bəy, 
H.Zərdabi, M.F.Axundzadə (Axundov),
S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir və b. xalqın 
dilinin, milli mədəniyyətinin, incəsənə- 
tinin inkişafında, mütərəqqi ideyalarm 
təbliğində, Azərbaycan dilinin ictimai 
funksiyasının yüksəlməsində böyük xid- 
mətləri olmuşdur. 19 əsrdə Azərbaycan- 
da geniş yayılmış xeyriyyəçilik hərəkatı 
da xalqın milli şüurunun, özünüdərk 
hisslərinin yüksəlməsinin təzahürü idi. 
Azərbaycan milli burjuaziyasımn və 
azərbaycanlılarm millət kimi formalaş- 
ması məhz bu dövrə təsadüf edir. 70-ci 
illərdə Bakıda milli teatrın yaranması, 
Şuşada, Naxçıvanda və Şəkidə teatr 
tamaşalarmın qoyulması xalqm özünü- 
dərkinin güclənməsinə təkan verdi.

19 əsrin 70-ci illərindən başlayaraq 
kapitalist münasibətlərinin sürətlə
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inkişafı əhalinin sosial tərkibinə də 
təsir etdi, Azərbaycanm milli burjua- 
ziyası formalaşdı. Bütün bunlar inteq- 
rasiya və konsolidasiya proseslərinə öz 
təsirini göstərdi. Vahid ümumxalq 
Azərbaycan ədəbi dili yüksək mər- 
hələyə çatdı. Xalq arasında dil, mədəni 
birlik, özünüdərk və milli mənlik hiss- 
ləri gücləndi.

Əd.: Ə f ə n d i y e v O .  Azərbaycan Səfəvilər 
dövləti. B., 1993; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə.
C. 3. B., 1999; A ş u r b ə y l i  S. Şirvanşahlar döv- 
ləti. B., 2006.

Emil Kər 'ımov

Müasir etnik durum və 
əhalinin etnik tərkibi

Etnik duruııı. 19 əsrin ortalarmda 
Azərbaycanda kapitalist münasibət- 
lərinin təşəkkülü Azərbaycan millətinin 
formalaşması üçün əlverişli zəmin 
yaratmış oldu. Cəmiyyətin sosial struk- 
turunda əsaslı dəyişikliklər baş verdi: 
yeni sosial qruplar - milli burjuaziya, 
milli ziyalı təbəqəsi və fəhlə sinfi 
meydana gəldi. Bu dövrdə Azərbaycan 
ədəbi dilinin funksional dairəsi geniş- 
ləndi, milli mətbuat yarandı, xalqda 
milli özünüdərk, özünütəsdiq hissləri 
xeyli gücləndi. Bütün bunlar artıq 20 
əsrin əvvəllərinədək Azərbaycan millə- 
tinin formalaşması prosesinin başa 
çatması ilə nəticələndi. 20 əsrin əvvəllə- 
rində Rusiya imperiyasında baş vermiş 
iisyan və inqilablar, Birinci dünya 
müharibəsi, çarizmin süqutu Azərbay- 
canda milli-azadhq hərəkatınm geniş- 
lənməsinə və nəticədə müstəqil Azər- 
baycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran- 
masına gətirib çıxartdı. Cümhuriyyətin 
fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində 
(1918-20) Azərbaycanm siyasi və iq- 
tisadi vəziyyəti daşnak Ermənistanmm 
hərbi təcavüzü nəticəsində xeyli ağır- 
laşsa da, ölkədə dövlətçilik və milli qu- 
ruculuq, iqtisadiyyat və mədəniyyət 
sahələrində ciddi demokratik islahatlar 
aparıldı. Milli siyasətdə azərbaycançılıq 
ideyası ön plana çəkildi.

Aprel işğalından (1920) sonra, xüsu- 
silə 20-30-cu illərdə bolşeviklər parti- 
yası “ Lenin milli siyasəti”ni əldə rəhbər 
tutaraq “xalqlarm öz müqəddəratlarını 
təyin etmək hüququ” , “ beynəlmiləl- 
çilik” , “ bütün xalqlarm bərabərliyi” şü- 
arlarını irəli sürdü. O illərdə dil və mə- 
dəni quruculuq, savadsızlığm ləğv edil- 
məsi məsələlərinə aid bir sıra tədbirlər

görülsə də, aparılan milli siyasət bir- 
tərəfli və ziddiyyətli idi. Bir tərəfdən 
ölkədə yaşayan bütün xalqların “ bə- 
rabərliyi” , “milli mədəniyyətlərin inki- 
şafı” elan edilir, digər tərəfdən isə 
kütləvi repressiyalar həyata keçirilirdi. 
20-30-cu illərdə Azərbaycan xalqı 
özünün on minlərlə liberal düşüncəli fəal 
nümayəndəsini itirdi. Onlarm xeyli his- 
səsi ziyalı idi. Aparılan ruslaşdırma si- 
yasəti də etnik duruma, azərbaycan- 
çılığa, o cümlədən Azərbaycan dilinin 
ictimai funksiyasımn inkişafına mənfı 
təsir göstərirdi. Məlumdur ki, keçən 
əsrin 30-cu illərində dövlət idarələri və 
icra orqanlarında işləyənlərin çoxu 
rusdilli və yaxud qeyri-azərbaycanlı idi. 
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 
1939 ildə SSR İ EA  Azərbaycan filialın- 
da fəaliyyət göstərən 12 elmi tədqiqat 
institutu, elmi mərkəz və muzeylərin 
yalnız ikisinə azərbaycanlılar rəhbərlik 
edirdi. Belə vəziyyət milli mədəniyyətin 
tənəzzülünə səbəb olurdu. Həmin illərdə 
ateizm təbliğatı vicdan azadlığına güclü 
zərbə vurdu. Dinə qarşı kütləvi kam- 
paniya nəticəsində minlərlə məscid 
və başqa ibadətgahlar məhv edildi. 
Ateizm pərdəsi altında xalq arasında

1988-92 illərdə Ermənistan ərazi- 
sindən azərbaycanlılara qarşı son 
etnik təmizləmə siyasəti misilsiz bir 
qəddarlıq və vəhşiliklə həyata ke- 
çirildi. 250 min azərbaycanlı öz 
tarixi vətənlərindən deportasiya olu- 
naraq qaçqına çevrildi. 1988-93 
illərdə Ermənistan silahlı qüvvələ- 
rinin ölkəmizə hərbi təcavüzü nəti- 
cəsində Azərbaycan torpaqlarının 
20%-i - Dağlıq Qarabağ və ona 
bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal 
olundu, 700 minə yaxın soydaşımız 
məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.

əsrlər boyu geniş keçirilən, dinlə əlaqəsi 
olmayan Novruz bayramı və bir sıra 
başqa mərasimlərə qadağa qoyuldu. 
İslamaqədərki ibadət yerləri, pirlər, 
ocaqlar dağıdıldı. M illi musiqi alətləri 
(tar və s.), muğamat qadağan edildi. O 
illərdə azərbaycanlılarm ənənəvi maddi 
mədəniyyəti - milli geyimlər, hətta milli 
xörəklər “ keçmişin qalığı” hesab edildi. 
Bütün bu tədbirlər xalqlarm məişət və 
mədəniyyətlərinin “ beynəlmiləlləşdiril- 
məsi” , “ ümumi cəhətlərin” formalaş- 
dırılması məqsədilə görülürdü.

20-ci illərin etnik durumunun öyrə-

nilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
1926 il ümumi siyahıyaahnmasınm ma- 
terialları dövrün demoqrafik vəziyyətini 
real əks etdirmirdi. Bu da o zaman et- 
nos haqqmda elmi nəzəriyyənin işlənib 
hazırlanmaması səbəbindən və aparılan 
milli siyasətin xarakterindən irəli gəlir- 
di. Burada etnik mənsubiyyətlə dil mən- 
subiyyəti bir-biri ilə qarışdırılırdı. Bu isə 
əhalinin obyektiv demoqrafik göstə- 
ricilərinə mənfi təsir etməyə bilməzdi. 
Təsadüfı deyil ki, əhalinin siyahıya- 
alınmasında Azərbaycanda yaşayan 
xalqlarm sayı iki variantda - dil və etnik 
mənsubiyyətlərinə görə verilmişdir. 
Azərbaycanlıların ümumi sayına mənfı 
təsir edən amillərdən biri də siyahıya- 
alma zamanı Cənubi Azərbaycandan 
gəlmiş minlərlə azərbaycanhnm “ fars” 
etnonimi altmda verilməsi idi.

Azərbaycanhların etnik durumuna 
və etnik strukturuna mənfı təsir edən 
amillərdən biri də 20 əsrin 40-50-ci illə- 
rində aparılan deportasiya siyasəti idi. 
1948-53 illərdə Ermənistan SSR ərazi- 
sindəki qədim Azərbaycan torpaqla- 
rmdan Azərbaycan SSR-in aran bölgə- 
lərinə 100 min azərbaycanlı köçürüldü. 
Əsrlər boyu dağlıq və dağətəyi bölgələr- 
də yaşamış bu köçkünlər yeni coğrafı 
mühitə uyğunlaşa bilmədilər və onların 
bir qismi həlak oldu.

Sovet dövrünün sonrakı illərində də 
milli siyasət sahəsində kobud səhvlərə, 
əyintilərə yol verilirdi. 1961 ildə Sov. 
İKP-nin 22-ci qurultayı ölkənin kom- 
munizm quruculuğu illərinə qədəm 
qoyduğunu və “xalqların yeni tarixi bir- 
liyinin - sovet xalqmın” formalaşdığını 
elan etdi. Əslində isə xalqlarm milli zə- 
mində inkişafma vurulan zərbələr davam 
edirdi. Hələ 1965 ildə ermənilərin İrəvan 
şəhərində təşkil olunmuş mitinqində 
azərbaycanlılarm tarixi vətənlərindən 
qovulması, Qarabağm və Naxçıvanm 
işğalına dair şüarlar səslənmişdir.

60-cı illərin sonu - 80-ci illərin əvvəl- 
lərində totalitar sovet rejiminin hökm 
sürməsinə baxmayaraq Azərbaycan 
xalqınm etnik inkişafı və azərbay- 
cançılıq ideyası üçün geniş perspektivlər 
açıldı. Elm və ədəbiyyatın milli zəmində 
inkişafı üçün şərait yarandı. 1978 ildə 
qəbul edilən Azərbaycan Konstitusi- 
yasına Azərbaycan dilinə dövlət dili sta- 
tusu verilməsi haqqında ayrıca maddə 
əlavə edildi. Halbuki o illərdə müttəfıq 
respublikalarm konstitusiyalarınm ək- 
səriyyətində belə bir maddə yox idi.

Bu dövrdə sovet quruluşu hüdudları
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çərçivəsində olsa da respublikada mil- 
lətlərarası münasibətlər, azərbaycanlı- 
ların və başqa xalqlarm milli mədəniy- 
yəti və sosial inkişafı respublika rəhbər- 
liyinin diqqət mərkəzində idi. Azsaylı 
xalqların mədəniyyət sahəsində nailiy- 
yətləri buna misal ola bilər.

Müstəqillik illərində Azərbaycan xal- 
qında özünəqayıdış, özünüdərk meyilləri 
gücləndi, milli mənlik şüurunun yük- 
səlməsindo yeni mərhələ başlandı. Milli 
dəyərlərin, mədəniyyətin, adət və ən- 
ənələrin inkişafı üçün geniş şərait 
yarandı. 1993 ildə H.Ə.ƏIiyevin res- 
publikaya qayıdışı və onun prezidentliyi 
illərində hər sahədə olduğu kimi 
millətlərarası münasibətlər sahəsində də 
böyük dəyişikliklər baş verdi, yeknəsək, 
stereotip baxışlara son qoyuldu, fıkir 
müxtəlifliyi formalaşdı. M illi ideo- 
logiya, azərbaycançıhq və dövlətçiliyin 
inkişafı istiqamətlərində mühüm addım- 
lar atıldı. Xalqın öz milli mədəniyyətinə, 
tarixinə, adət-ənənələrinə maraq güc- 
ləndi. Diaspor ilə əlaqələr genişləndi. 
Milli qarşıdurma cəhdlərinə son qoyul- 
du. Xalqda ərazi bütövlüyü, milli məna- 
fe hissləri özünü daha qabarıq büruzə 
verməyə başladı.

Etnik tərkib. Azərbaycan Respub- 
likasmın əhalisi mürəkkəb etnik tərkibə 
malikdir. Burada 100-dən artıq etnosun 
nümayəndəsi yaşayır. Ölkənin əsas 
əhalisini (90%-dən çoxunu) azərbaycan- 
lılar təşkil edir. Onların sayı 8 mln.-a 
yaxmdır. Təxmini hesablamalara görə 
bu gün dünyada 50 mln.-dan artıq azər- 
baycanlı yaşayır. İran, Gürcüstan və 
Dağıstanda yığcam halda yaşayan 
milyonlarla azərbaycanlı bu yerlərin 
qədim sakinləridir. Təkcə İranda 30 mln. 
azərbaycanlı yaşayır. 20 əsrdə indiki 
Ermənistan ərazisindən dəfələrlə depor- 
tasiya olunmuş yüz minlərlə azərbaycanlı 
da oranın köklü əhalisi idi. MDB məka- 
mnda - Rusiya, Orta Asiya respublika- 
ları, Qazaxıstan, Ukrayna və s., həmçi- 
nin Avropa və Amerika qitələrində 
müxtəlif dövrlərdə Azərbaycandan köç- 
müş xeyli azərbaycanlı yaşayır.

Azərbaycanlıların dili türk dillərinin 
cənub-qərb və yaxud oğuz qoluna aid- 
dir. Bu dil türk, türkmən, qaqauz və 
Krım tatarlarımn dilinə çox yaxındır. 
Azərbaycan dili tarixən nəinki ölkə 
daxilində, hətta bütün Qafqazda və Ön 
Asiyada yaşayan xalqlar arasmda ün- 
siyyət saxlamaq üçün vasitəçi dil rolunu 
oynamışdır. 19 əsr Avropa və Rusiya- 
nın görkəmli yazıçı və səyyahları

(E.Reklü, A.Bestujev-Marlinski, F.Bo- 
denştedt, M. Lermontov və b.) Azər- 
baycan dilinin regionda oynadığı rolu 
barədə yüksək fıkirlər söyləmişlər. Rus 
yazıçısı A.Bestujev-Marlinski yazırdı 
ki, Cənubi Qafqaz diyarınm Azərbay- 
can dili türk dilindən az fərqlənir və 
Avropanı fransız dili ilə gəzmək müm- 
kün olduğu kimi, bu dillə də bütün Asi- 
yanı başdan-başa gəzmək olar.

Azərbaycanlıların ölkədə yaşayan 
xalqlar arasında birləşdirici rol oynama- 
sı xüsusilə vurğulanmalıdır. Şübhəsiz ki, 
bu fenomen azərbaycanhların milli 
mentalitetindən, xalqlarm mədəniyyət- 
lərinə tolerant münasibətindən irəli gəlir.

Azərbaycanlılardan başqa respubli- 
kada bir sıra azsaylı xalqlar və milli 
azlıqlar məskunlaşmışdır. Bunlar hind- 
Avropa dilləri ailəsinin İran dilləri qru- 
puna daxil olan tatlar, talışlar, kürdlər, 
dağ yəhudiləri, Qafqaz dilləri ailəsinin 
Şərqi Qafqaz (Dağıstan) qrupunun 
avar-and-sez yarımqrupuna daxil olan 
ləzgilər, avarlar, udilər, saxurlar, “ Şah- 
dağ qrupu” xalqları (xınalıqhlar, bu- 
duqlar, qrızlar), Qafqaz dillərinin kart- 
vel qrupuna daxil olan və gürcü dilinin 
ingiloy ləhcəsində damşan ingiloylardır. 
Bundan başqa Azərbaycanda 19 əsrin 
30-cu illərində gəlmiş və şərqi slavyan 
dilləri qrupuna daxil olan ruslar, həm- 
çinin keçən əsrin 50 oO-cı illərindən 
Ahıska (Məshəti) türkləri məskunlaş- 
mışlar. Ərazi birliyi, oxşar ictimai-iqti- 
sadi, coğrafi və tarixi şərait azər- 
baycanlıların və azsaylı xalqların məişət 
və mədəniyyətlərində, adət-ənənələrin- 
də ümumi cəhətlərin formalaşmasına 
səbəb olmuşdur. Şübhəsiz ki, burada 
xalqlar arasında gedən intensiv ticarət- 
iqtisadi və etnomədəni əlaqələr də az rol 
oynamamışdır.

Tarix boyu Azərbaycanda yaşayan 
xalqlar arasmda milli münasibətlər 
ahəngdar, öz dinc axarı ilə getmiş, etnik 
münaqişələr və gərginlik üçün zəmin 
olmamışdır. Burada xalqların ənənəvi 
məişət və mədəniyyətlərindəki ümumi 
və spesifık cəhətlər sıx vəhdətdə olub 
bir-birini tamamlayır. Bununla yanaşı 
hər bir xalq sayından asılı olmayaraq 
spesifık, lokal mədəniyyətə malikdir. 
Respublikada fəaliyyət göstərən mədə- 
niyyət mərkəzləri bu xalqların milli 
adət-ənənələrinin dirçəlişi, qorunub 
saxlanması sahəsində böyük rol oyna- 
yır. Bu xalqlar respublikanm siyasi-icti- 
mai həyatında fəal iştirak edirlər.

T a l ı ş l a r  (76,8 min nəfər, 1999)

yığcam halda respublikanm cənub böl- 
gəsində - Astara, Lənkəran, Masallı və 
Lerik rayonlarmda yaşayırlar. Dini 
mənsubiyyətlərinə görə müsəlmandırlar. 
Onların etnogenezində Atropatenada 
yaşamış kadusi tayfaları mühüm rol oy- 
namışlar. Bu barədə Strabonun “Coğra- 
fıya”sında da bəhs olunur. Ənənəvi məş- 
ğuliyyətləri əkinçilik və maldarlıqdır. 
Keçmişdə əsas təsərrüfat sahələrindən 
biri də çəltikçilik olmuşdur.

T a t l a r  (10,9 min nəfər, 1999). 
Əsasən, Dəvəçi, Quba, İsmayıllı və 
Şamaxı r-nlarmda məskunlaşmışlar. 
Dini mənsubiyyətlərinə görə müsəl- 
mandırlar. A.Bakıxanovun və b. tədqi- 
qatçıların fıkrinə görə tatların əcdadları 
Azərbaycana 4-6 əsrlərdə Sasani şahları 
tərəfındən köçürülmüşdü. Tatlarm ənə- 
nəvi məşğuliyyəti əkinçilik və bağçılıqdır. 
Xalçaçılıq sənəti geniş yayılmışdır. Ailə- 
məişət münasibətləri təxminən azər- 
baycanlılarda olduğu kimidir.

K ü r d l ə r  (13 min nəfər, 1999) er- 
məni işğalmadək, əsasən, Laçın və Kəl- 
bəcər rayonlarında yaşamışlar. Hazırda 
onlar Azərbaycanm bir çox rayon və 
şəhərlərində məskunlaşmışlar. Kürdlər 
Azərbaycana, əsasən, 16 əsrdə Osmanlı- 
İran müharibələri dövründə gəlmişlər. 
1813 il Gülüstan və 1828 il Türkmənçay 
müqavilələri nəticəsində də kürdlərin 
Azərbaycana miqrasiyası artmışdır. 
Ənənəvi məşğuliyyətləri maldarlıq (xü- 
susilə qoyunçuluq) olmuşdur. 19 əsrin 
sonlarından oturaq həyat tərzinə keç- 
məklə əlaqədar olaraq kürdlərdə əkinçi- 
lik də inkişaf edir. Toxuculuq, xüsusilə 
xalçaçılıq, habelə başqa sənət sahələri 
də geniş yayılmışdır.

Y ə h u d i l ə r  (8,9 min nəfər, 1999). 
Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri 
Quba rayonundakı Qırmızı Qəsəbədə, 
Oğuz rayon mərkəzində və Bakıda məs- 
kunlaşmışlar. Qırmızı Qəsəbə onların 
yığcam halda yaşadığı ən böyük yaşayış 
məntəqəsidir. 1999 ildə Azərbaycanda 
aparılmış əhali siyahıyaalınmasında on- 
lar Avropa yəhudilərinin (aşkenazi) tər- 
kibində verilmişdir. Vaxtilə öz tarixi və- 
tənlərini tərk edib İrana gələn dağ yəhu- 
diləri burada tat dilini mənimsəmiş, 
iudaizm dininin əsas mahiyyətini isə 
saxlamışlar. Şimali Azərbaycana Sasa- 
nilər dövründə köçürülmüşlər.

19 əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda 
məskunlaşmış Avropa yəhudilərindən 
fərqli olaraq dağ yəhudilərinin dini ba- 
xışlarına bütpərəstliyin, sonralar isə is- 
lamm təsiri olmuşdur. OnJar azərbay-
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canlıların bir çox adət-ənənələrini mə- 
nimsəmişlər. Dağ yəhudilərinin ənənəvi 
məşğuliyyəti əkinçilik, xırda ticarət, to- 
xuculuq və sənətkarlıq olmuşdur.

Avropa yəhudilərinin Azərbaycana 
miqrasiyası Rusiya, Ukrayna, Belarus 
və Polşadan 19 əsrin əvvəllərindən baş- 
lanmışdır. 19 əsrin 70-ci illərindən neft 
sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar onların 
Bakıya miqrasiyası artır. Avropa yəhu- 
dilərinin əksəriyyəti şəhərlərdə (xüsusilə 
Bakıda) məskunlaşmışlar.

L ə z g i l ə r i n  (178 min nəfər, 1999) 
əksəriyyəti respublikanm Qusar rayo- 
nunda yaşayır. Quba, Xaçmaz, İsma- 
yıllı və Qəbələ rayonlarında da ləzgi 
kəndləri var. Mütəxəssislərin fıkrincə, 
ləzgilərin əcdadlarından biri qədim alban 
tayfası olmuş leqlərdir. Dini mənsu- 
biyyətlərinə görə müsəlmandırlar. Ənə- 
nəvi məşğuliyyətləri əkinçilik, maldarlıq 
və sənətkarlıqdır (toxuculuq, xüsusilə 
xalçaçılıq, qalayçılıq, keçəçilik və s.).

S a x u r l a r  (15,9 min nəfər, 1999) 
respublikanm Zaqatala, Qax və Bala- 
kən rayonlarmda məskunlaşmışlar.

Saxurlar Qafqaz Albaniyasmm qə- 
dim sakinlərindən biridir. 15 əsrdə saxur- 
lar Cənubi Dağıstanı tərk edərək Azər- 
baycanın əkinçilik üçün yararlı olan tor- 
paqlarında məskunlaşmışlar. 19 əsrin or- 
talarınadək İlisu sultanlığımn tərkibində 
olmuşlar. Həmin dövrdən başlayaraq 
onların azərbaycanlılarla etnik-mədəni 
və ticarət əlaqələri güclənmişdir. Saxurlar 
etnik baxımdan azərbaycanlılara çox ya- 
xındırlar. Ənənəvi məşğuliyyətləri mal- 
darlıq və əkinçilikdir.

A v a r l a r  (50,9 min nəfər, 1999) 
respublikanın Balakən və Zaqatala ra- 
yonlarında yaşayırlar. Bir sıra hıüəlliflə- 
rin fıkrinə görə Plininin yazdığı didoylar 
müasir avarların əcdadlarıdırlar. Azər- 
baycana 15-17 əsrlərdə Dağıstandan gəl- 
mişlər. Avar dilinin ansux şivəsində 
danışırlar. Dini mənsubiyyətlərinə görə 
müsəlmandırlar. Ənənəvi məşğuliyyətləri 
maldarlıq, əkinçilik və sənətkarlıqdır.

U d i l ə r  (4,2 min nəfər, 1999) Qə- 
bələ r-nunun Nic kəndində və Oğuz 
rayonunun eyniadlı mərkəzində yaşayır- 
lar. Nic kəndi udilərin ən iri yaşayış məs- 
kənidir. Burada 3,8 min udi yaşayır. 
Azərbaycanm qədim yerli xalqlarmdan 
biridir. Udilər haqqında hələ Herodot, 
Plini və Strabonun əsərlərində məlumat 
verilmişdir. Qafqaz Albaniyasmda ya- 
şamış utilərin varisləridirlər.

Əsrlər boyu aparılan siyasət nəticə- 
sində udilərin bir hissəsi (Nic kəndi) er-

mənilər tərəfındən qriqorianlaşdırılmış, 
digər hissəsi isə (Oğuz) gürcü pravoslav 
kilsəsinin təsirinə məruz qalaraq gürcü- 
ləşdirilmişdir. Ənənəvi məsğuliyyətləri 
əkinçilikdir. Keçmişdə ipəkçilik, sənət- 
karlıq (ağacişləmə, toxuculuq və s.) ge- 
niş yayılmışdı.

Tarixi-etnoqrafık ədəbiyyatda “ Ş a h - 
dağ q rupu  x a l q l a r ı ” adı altın- 
da məlum olan xınalıqlılar, qrızlar və 
buduqlar Quba rayonunda Şahdağın 
ətəklərində yerləşən kəndlərdə məskun- 
laşmışlar. Xınalıqlılar yalnız Xınalıq 
kəndində yaşayırlar. Buduqlar əsas eti- 
barilə Buduq, qrızlar isə Qrız kəndində 
yaşayırlar. Qrızlar və buduqlar bir neçə 
ətraf kəndlərdə də məskunlaşmışlar. 
Təxm. hesablamalara görə, xınalıqlıla- 
rın sayı 2,5 min, buduqların sayı 15 min, 
qrızların sayı isə 2 min nəfərdir. Hələ 19 
əsrin 40-cı illərində buduqların və qrız- 
larm bir hissəsi Azərbaycanm düzən 
rayonlarma köçərək oba tipli yaşayış 
məskənləri salmışlar. Bu xalqların əsas 
məşğuliyyəti qoyunçuluqdur.

A h ı s k a  ( M ə s h ə t i )  türk lə- 
r i n i n  (43,4 min nəfər, 1999) Azərbay- 
cana ilk böyük qrupu 1958 ildə gəlmişdir. 
Bunlar 1944 ildə tarixi vətənləri olan 
Axalsıx, Adıgün, Axalkalak (Gürcüstan) 
və b. qonşu rayonlardan Orta Asiya və 
Qazaxıstana sürgün edilmiş Ahıska 
türkləri idi. 1989 il Fərqanə hadisələrin- 
dən sonra Azərbaycana Ahıska türkləri- 
nin ikinci miqrasiyası başlandı. Azər- 
baycanlılarla mənşəcə bir kökdən olmala- 
rı, ümumi dil, adət və ənənələrdə yaxınlıq 
onların Azərbaycanda adaptasiyasma 
əlverişli zəmin yaratmışdır. Ənənəvi 
məşğuliyyətləri bağçılıq və əkinçilikdir. 
Saatlı, Sabirabad və Beyləqan rayonla- 
rında onlar əsas etibarilə pambıqçılıqla 
məşğul olurlar.

İ n g i l o y l a r  (14,9 min nəfər, 
1999) dini mənsubiyyətlərinə görə xris- 
tian (gürcü pravoslav kilsəsi) və müsəl- 
man ingiloylara ayrılırlar. Müsəlmanlar 
Zaqatala rayonunun Əliabad, Mosul və 
Balakən rayonunun İtitala kəndlərində, 
xristian ingiloylar isə Qax rayonunun 9 
kəndində yaşayırlar. Qədimdə onların 
yaşadıqları ərazi Kambisena (Ereti) ad- 
lanırdı və əsas əhalisi ingiloyların əc- 
dadları hesab olunan er və qel tayfala- 
rından ibarət idi. Burada Alban kilsəsi 
fəaliyyət göstərirdi. İngiloyların bir his- 
səsi sonradan zorla gürcüləşdirilmiş al- 
ban tayfalarmm qalıqlarıdır. İngiloyla- 
rın ənənəvi məşğuliyyətləri əkinçilik, 
bağçılıq və qismən də maldarlıqdır.

Keçmişdə baramaçıhq və çəltikçilik ge- 
niş yayılmışdı.

R u s l a r ı n  (141,7 min nəfər, 1999) 
Azərbaycana gəlməsi, əsasən, 19 əsrin 
30-40-cı illərinə - Şimali Azərbaycanm 
Rusiya tərəfındən işğalından sonrakı 
dövrə təsadüf edir. Azərbaycanda müs- 
təmləkəçilik siyasətini müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirmək üçün Rusiyanın mər- 
kəzi quberniyalarından Qafqaza, o 
cümlədən Azərbaycana minlərlə rus 
köçürüldü. Onlar əsas etibarilə rəsmi rus 
pravoslav kilsəsi tərəfındən təqib edilən 
təriqətçilərdən (duxoborlar, molokan- 
lar, subbotniklər və b.) ibarət idi. İlk rus 
kəndləri 19 əsrin 30^10-cı illərində Lən- 
kəran (Prişib, Nikolayevka, Astraxa- 
novka), Şamaxı (Xilm illi, Mərəzə) və 
Quba (Altıağac və s.) qəzalarmda salın- 
dı. Rusların Azərbaycana və xüsusilə 
Muğana gəlməsinin ikinci mərhələsi 20 
əsrin 20-ci illərinə təsadüf edir. Hazırda 
rusların əksəriyyəti şəhərlərdə yaşayır.

E r m ə n i l ə r  (120,7 min, 1999), 
əsasən, Qarabağın dağlıq hissəsində 
yaşayırlar (təxm. 60 min). Onların bu 
bölgəyə İran və Türkiyə ərazilərindən 
kütləvi surətdə köçürülməsinə 19 əsrin 
20-30-cu illərindən başlanmışdır. Er- 
məni dili hind-Avropa dilləri ailəsinə 
aiddir. Dini mənsubiyyətlərinə görə 
xristian-monofizitdirlər.

Əd.: Hapoflbi KaBKa3a, t .  2, M., 1962; Ke-  
p H M  O B 3 .  A. H 3 HCTOpHH 3THOrpa(j)Hl!eCKHX H 

^THHHecKHX rp y n n  A3ep6aHfl>KaHa b 19 b . 

“ A3ep6aHfl)KaHCKHH 3TH0rpa(J)HHeCKHH c ö o p -  
h h k ” , b . 3-h . E . 1977; E e w e H U b i,  c o c t .  O p y f l -  
* e B  H., E., 1992; Ə l i y e v  H. Ə. Müstəqil- 
liyim iz əb əd id ir, 1-ci k ita b , B., 1997; K ə r i m o v  
E. Ə. A z ə rb ay can d a  m ü asir  e tn ik  durum  (1 9 2 0 - 
1930-cu illər), “T arix və onun p ro b le m lə ri” Ne 2, 
Bakı, 1997; K ə r i m o v  E. Ə. A zərb ay c an d a  
m üasir e tn ik  durum  ( 1940—1990-cı illər), “Tarix və 
onun p ro b le m lə ri” , X? 1, 1998; Ermənistanda apa- 
rılan  e tn ik  təm izləm ə və Ermənistan silahlı qüv- 
vələri tə rə fındən  A zərb ay cam n  20 faiz ə razisin in  
işğalı nəticəsində y a ran m ış  b ir m ilyonadək  qaçq ın  
və m əcb u ri köçk ü n lə r h a q q ın d a  m ə lu m at (1988- 

2005-ci illər). B., 2005.

A rif Abbasov, Enıil Karimov

T arixi-etnoqrafik 
bölgələr

Tarixi-etnoqrafik baxımdan Azər- 
baycan Qafqazm ən maraqlı yerlərindən 
biridir. Ölkənin özünəməxsus ictimai-iq- 
tisadi, tarixi inkişaf xüsusiyyətləri, bura- 
da gedən etnik və mədəni-məişət proses- 
ləri Azərbaycan xalqmın vahid mədə-
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niyyətinin formalaşmasım şərtləndirən 
səboblərdəndir. Bu, həm də əsrlər boyu 
respublikanın ayrı-ayrı bölgələri arasın- 
da sıx ticarət, iqtisadi, təsərrüfat və mə- 
doni əlaqələrin nəticəsidir.

Azərbaycanın hər bir tarixi-etnoqra- 
fik bölgəsi ümumazərbaycan tarixinin 
və mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Ta- 
rix boyu bölgələr bir-biri ilə sıx vəhdət- 
də olmuş və onların qarşılıqlı təsiri və 
zənginləşməsi nəticəsində ölkədə vahid 
ənənəvi mədəniyyət formalaşmışdır.

Azərbaycanın iqtisadi, tarixi və tə- 
bii-coğrafi bölgələri, ümumiyyətlə bir- 
birinə uyğun gəlir. Bu cəhətdən tarixi- 
etnoqrafik bölgələr də istisna deyil. La- 
kin bu o demək deyil ki, Azərbaycanm 
başqa sahələr üzrə rayonlaşdırılması 
bütün tarixi-etnoqrafık bölgələrlə üst- 
üstə düşür. Bu, xüsusilə Qarabağ və 
Qərb tarixi-etnoqrafık bölgələrinə aid- 
dir. Məlumdur ki, fıziki-coğrafı və tarixi 
baxımdan Qarabağ böyük bir ərazini 
əhatə edir. 19 əsr Azərbaycan tarixçisi 
Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin fik- 
rincə, bölgənin sərhədləri müasir Azər- 
baycanm qərb hissəsini və şərqdə Kürlə 
Arazın qovşağında yerləşən torpaqları 
əhatə edirdi. Qarabağa respublikanm 
qərb hissəsinin də aid olması coğrafı ba- 
xımdan təsdiq edilir. Məlumdur ki, Qa- 
rabağ düzü Murovdağ və Qarabağ silsi- 
ləsi ilə həmsərhəddir. Bundan başqa Qa- 
rabağ yaylasımn bir hissəsi müasir Er- 
mənistanda yerləşmişdir. Əsrlər boyu 
Azərbaycanın qərbi ilə Qarabağ arasın- 
da intensiv etnomədəni proseslər get- 
mişdir. Eyni zamanda Qarabağla Qərb 
bölgəsi arasında fərqlər də mövcuddur. 
Bu, özünü ənənəvi maddi mədəniyyətdə 
və təsərrüfat məişətində göstərir. Ona 
görə də Qərb bölgəsi müstəqil tarixi-et- 
noqrafik bölgə hesab olunmalıdır. 
Təxm. eyni sözləri Şirvan bölgəsi haq- 
qında da demək olar. Məlumdur ki, or- 
ta əsrlərdə Şirvanm tarixi sərhədləri 
qərb və şimal istiqamətlərində böyük bir 
ərazini əhatə edirdi (Şəki, Gəncə, Dər- 
bənd). Lakin burada da tarixi ərazilər 
müasir etnoqrafik bölgələrlə üst-üstə 
düşmür. Məişət və mədəniyyətdə lokal 
cəhətlərin formalaşmasında da bir sıra 
xüsusiyyətlər mövcuddur. Bu, hər bir 
bölgədə konkret formada təzahür edir. 
Lokal özünəməxsusluq yaşayış məskən- 
ləri və ev tiplərini, ümumiyyətlə, maddi 
mədəniyyətin bütün sahələrini, təsər- 
rüfat məişətini və mənəvi həyatı əhatə 
edir. Fərqli cəhətlər milli geyim, ənənəvi 
yeməklər və nəqliyyat vasitələrində də

mövcuddur. Ümumilikdə isə azərbay- 
canhlarm milli mədəniyyətində yığcam- 
lıq və bütövlük mövcuddur. Bu ümumi 
və vahid mədəniyyət bölgələrdəki müx- 
təlifliklə vəhdətdədir və onlar bir-birini 
tamamlayır. Lokal fərqlər respublika- 
nm etnik cəhətdən mürəkkəb tərkibli 
olmasından irəli gəlir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai-iqtisa- 
di amillərlə yanaşı coğrafı mühitin də xal- 
qın həyat tərzinə böyük təsiri olmuşdur.

Azərbaycan ərazisi tarixi-etnoqrafık 
baxımdan şərti olaraq 9 bölgəyə ayrılır: 
Şirvan (Ağsu, Ağdaş, Şamaxı, İsmayıllı, 
Göyçay, Ucar, Qobustan, Kürdəmir, 
Hacıqabul, Zərdab rayonları); Naxçıvan 
(Culfa, Ordubad, Kəngərli, Şahbuz, Şə- 
rur, Sədərək, Babək rayonları); Şəki-Za- 
qatala (Qax, Balakən, Şəki, Zaqatala, 
Oğuz, Qəbələ rayonları); Quba-Xaçmaz 
(Quba, Xaçmaz, Dəvəçi, Qusar, Siyə- 
zən, Xızı rayonları); Lənkəran-Astara 
(Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, 
Masallı rayonları); Abşeron; Qarabağ 
(Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Tərtər, Ağca- 
bədi, Yevlax, Bərdə, Füzuli, Cəbrayıl, 
Ağdam rayonları); M il-M uğan (Saatlı, 
Sabirabad, Salyan, Cəlilabad, Neftçala, 
Biləsuvar, İmişli, Beyləqan rayonları); 
Qərb bölgəsini şərti olaraq iki yarım- 
bölgəyə ayırmaq olar: Ş i m a l - Q ə r b  
(Qazax, Daşkəsən, Tovuz, Goranboy, 
Gədəbəy, Samux, Xanlar, Ağstafa, 
Şəmkir) və C ə n u b - Q ə r b  (Laçın, 
Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər rayon- 
ları). Şimal-Qərb yarımbölgəsinin bir 
hissəsi - Şəmkir, Samux, Xanlar və Go- 
ranboy rayonları keçmişdə - Gəncəbasa- 
rın, Cənub-Qərb yarımbölgəsinə daxil 
olan rayonlar isə (Qubadlı, Laçın, Zən- 
gilan, Kəlbəcər) Zəngəzur mahalımn bir 
hissəsini təşkil edirdi.

Şirvan bölgəsi eyniadlı təbii-iqtisadi 
bölgə ilə üst-üstə düşür. Böyük Qafqaz 
dağlarının cənub-qərb ətəklərini və Şir- 
van düzünü əhatə edir. Azərbaycan et- 
noqrafıyasını özündə qabarıq əks etdi- 
rən bölgələrdən biridir. Maddi və mənə-
vi mədəniyyəti, ictimai məişəti və s. görə 
bölgə özünəməxsus xüsusiyyətlərə ma- 
likdir. Bura sənətkarlıq və ticarət mər- 
kəzi kimi də məşhur idi. Ticarət yolları- 
nm qovşağında yerləşən Şirvanda inki- 
şaf etmiş əkinçilik, bağçılıq və maldarlıq 
da geniş yayılmışdı. Şirvan-Abşeron 
memarlıq məktəbinin xüsusiyyətləri öz 
əksini bir sıra ictimai tikililərdə və ya- 
şayış evlərində tapmışdır. Dağətəyi Şir- 
vanla düzən Şirvanın məskən və evləri 
arasında böyük fərqlər olmuşdur. Ya-

şayış məskənləri öz plamna görə nizam- 
sız, dağınıq və kom halında salınmışdır. 
Keçmişdə bölgədə yaşayış məskənləri 
oba, dəngə, kənd və binə adları ilə mə- 
lum idi. Oturaq əhalinin daimi yaşayış 
yeri kəndlər idi. Maldarlar isə oba və bi- 
nələrdə yaşayırdılar. Düzən rayonlarda 
torpaq şoran və sulu olduğu üçün evlər 
bünövrəsiz tikilirdi. Ağac materialları 
burada həmişə azlıq təşkil etdiyindən 
bölgənin bu hissəsində əsas etibarilə 
“ torpaq ev” , “əkraşh ev” , “ çovustan” , 
“ şirvani” , “səlyani” (“pasanah ev”) və 
“ bağdadi ev” tipləri yayılmışdı. Qarğı, 
avar, çiy kərpic əsas tikint' materialı 
sayılırdı. “ Səlyani evlər” kürsülü və ya 
kürsüsüz tikilir, “ şirvani evlərin” dam- 
ları isə ikiyamaclı olurdu. Dağlıq 
Şirvanda evlərin əksəriyyəti çaydaşın- 
dan və çiy kərpicdən olduğundan hər 
8-10 daş cərgəsindən sonra divar boyu 
möhkəmlik üçün xüsusi ağac kətillər 
qoyulurdu. Xalq memarlıq xüsusiyyət- 
lərinə görə Basqal, Lahıc, Mücü evləri 
xüsusilə fərqlənir. Bu kəndlərdə əsas ev 
tipi “kətilli ev”dir. “ Siyirmə evlər” də 
tikilirdi. Bir sıra kəndlərdə ikimərtəbəli 
evlər “alt-üstlü ev” adlanır. Burada iki- 
mərtəbəli binaların birinci mərtəbəsi bir 
qayda olaraq təsərrüfat məqsədilə istifa- 
də edilir. Evlərin çoxu çaydaşındandır. 
Yaşayış məntəqələri o cümlədən, məhəl- 
lələr (xüsusilə Lahıcda) əhalinin əsas sə- 
nət sahələrinə uyğun planlaşdırılmışdır. 
Burada keçmişdə eyvanların çoxu şəbəkə 
ilə bağlanırdı. “Çovustan” və “səlyani ev- 
lər” qamışlıqla zəngin olan Şirvan dü- 
zündə, “ bağdadi evlər” meşəətrafı kənd- 
lərdə, “daxal evlər” isə dağətəyi kəndlər- 
də yayılmışdı.

Azərbaycanhlarm ənənəvi milli ge- 
yimlərinin formalaşmasında Şirvanın 
rolu böyük olmuşdur. Burada yaşayan 
əhali öz milli geyimlərini əsrlərlə saxla- 
mış və zənginləşdirmişdir. Qadın geyim- 
lərindən “bütöv” və “bəhləli arxalıq” , 
“ təkbənd” , Lahıcda “birtərəfli” və “ iki- 
tərəfli” (biryaxalı, ikiyaxalı) arxalıqlar 
geniş yayılmışdı. Talıstanda isə “quppa- 
lı” (düyməli) və “aşırımlı arxalığa” daha 
tez-tez rast gəlmək olardı. Şirvanda çu- 
xa “ büzməli” (kəmərçin) və “gahlı” 
variantlarda yayılmışdır. Bölgədə, adə- 
tən, yaxası “ oymalı” arxalıq geyərdilər. 
Qadın geyimləri içərisində “çaxçur” da 
qeyd olunmalıdır.

Şirvan öz bölgə yeməkləri ilə də fərq- 
lənir. Süd məhsullarından “kasamas” 
geniş yayılmışdı. Şamaxı mütəkkəsi və 
Şirvan qatlaması da qeyd olunmalıdır.
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Şirvan Azərbaycanm qədim sənət- 
karlıq mərkəzlərindən biridir. Burada 
misgərlik, toxuculuq, o cümlədən xal- 
çaçılıq, ağacişləmə, dulusçuluq çox inki- 
şaf etmişdir. Quba-Şirvan xalçaçılıq 
məktəbinin Şirvan qrupuna daxil olan 
“Mərəzə” , “Qobustan” , “Şirvan” , “ Kür- 
dəmir” , “ Şilyan” , “Çuxanlı” , “ Bico” , 
“Sor-sor” , “ Hacıqabul” xalça kompozi- 
siyaları respublikadan uzaqlarda da məş- 
hurdur. Xovsuz xalçalardan zili də geniş 
yayılmışdır. Toxuculuq mərkəzlərindən 
biri də Basqal kəndi olmuşdur. Burada 
keçmişdə ipək parça istehsah - şarbaflıq 
inkişaf etmişdi. Məşhur “heratı” kəlağa- 
yıları da Basqalda toxunardı. Bir qayda 
olaraq, bu sənətlə kişilər məşğul olurdu- 
lar. Kəlağayıdan başqa burada humayun 
ağı, tafta, qanovuz da toxunardı.

Lahıc ustalarmın istehsal etdiyi mis 
qablardan Qafqazda və bəzi Şərq ölkə- 
lərində geniş istifadə olunurdu. Misi La- 
hıca, adətən, çarvadarlar gətirərdi.

Heyvandarlıqda qoyunçuluq təsər- 
rüfatı başlıca yer tutur. Yüksək ət məh- 
sulu verən Şirvan qoyunu da xalq selek- 
siyası yolu ilə burada yetişdirilmişdir.

Naxçıvan bölgəsi Qafqazda ən qədim 
mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. 
Coğrafı mühit və ictimai-iqtisadi şərait 
yerli əhali arasmda lokal tarixi-etnoqra- 
fik xüsusiyyətlərin formalaşmasma sə- 
bəb olmuşdur. Cənubi azərbaycanhlarla 
yaxmlıq onların mədəniyyət və məişəti- 
nə qarşılıqlı təsir etmişdir. Naxçıvanda 
yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti çay- 
ların və suvarma kanallarınm sahillərin- 
də yerləşir. Azərbaycanm hər yerində 
olduğu kimi burada da kəndlər məhəllə- 
lərə bölünür. Keçmişdə burada da pat- 
ronimiya prinsipləri əsas yer tuturdu. 
Həyətlərin plan-strukturu sosial-iqtisa- 
di, coğrafi mühit və ailə-məişət münasi- 
bətlərilə bağh olmuşdur.

Düzən yerlərdə, adətən, evlərin əksə- 
riyyəti möhrədən idi. Bölgədə meşə sa- 
hələrinin azlığı tikintidə ağac material- 
larmdan istifadə olunmasmı xeyli məh- 
dudlaşdırmışdır. Düzən rayonlarda hə- 
yətlərin əksəriyyəti kvadrat formasmda- 
dır. Dağ kəndlərində həyət tipli evlər üs- 
tünlük təşkil edir. Burada yaşayış mən- 
təqələri nizamsız və kom halında salın- 
mışdır. Naxçıvanda əsas ev tipləri yer- 
üstü “ qaradam” və “otaq ev” (“ otaqlı 
ev” ) olmuşdur. Bayırdan və içəridən 
plan quruluşuna görə belə tikililər adi 
evləri xatırladır. Çox zaman damlann 
üstündə köşk tikilirdi. Naxçıvanda geniş 
yayılmış ev tiplərindən biri də “ otaq

ev”dir. Bu tip evlər Naxçıvan xalq ya- 
şayış evlərinin inkişafı tarixində sonrakı 
mərhələni təşkil edir. Belə evlər 1-2 mər- 
təbəli olur və möhrə, yaxud kərpicdən 
tikilirdi. Bu evlərin geniş pəncərələri 
olur. Tədricən “ otaq ev” lərin qarşısında 
eyvan və səkilər meydana çıxmağa baş- 
ladı. İkimərtəbəli “otaq ev” lərin birinci 
mərtəbəsi, adətən, təsərrüfat məqsədlə- 
rinə xidmət edirdi. Naxçıvanda “ təbrizi 
ev” tipi də geniş yayılmışdı. Belə tikililər 
öz memarlıq xüsusiyyətlərinə görə Azər- 
baycanda olan başqa ev tiplərindən əsas 
etibarilə iki həyətin - “bayır həyət” (bi- 
run) və “ iç həyət” in (əndərun) olması ilə 
fərqlənirdi. Azərbaycanm başqa bölgə- 
lərində olduğu kimi burada da maldar- 
lar arasında müvəqqəti tikililər (“ ağ ça- 
dır” və yaxud “ qənəfli çadır” və s.) geniş 
yayılmışdı. Dağ kəndlərində evlərin ək- 
səriyyəti çaydaşmdan tikilmişdir. Evin 
möhkəm olması üçün divarlarm arasına 
xüsusi ağac - “ qətlə” qoyulurdu.

Şəhərlər Naxçıvan memarlıq məktə- 
binə xas olan xüsusiyyətlərinə görə fərq- 
lənir. Ordubadın məşhur “xərpiştə” ev- 
ləri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Burada 
birinci mərtəbədəki planda düzbucaqlı 
olan və bişmiş kərpicdən hörülən xüsusi 
dəhlizlər mürəkkəb konstruksiyaya ma- 
likdir. Ordubad evləri, adətən, bir cərgə- 
də həyətin perimetri üzrə planlaşdırıl- 
mışdır. Həyətlərdə yerləşən məşhur Or- 
dubad çeşmələri - yeraltı su anbarları 
?>-A m dərinlikdə olur.

Maddi mədəniyyətin başqa sahələ- 
rində də, o cümlədən yeməklərdə, ge- 
yimlərdə (küləcə, katibi, arxalıq və s.) 
məhəlli xüsusiyyətlər bu günədək sax- 
lamlmaqdadır.

Dəmyə əkinçiliklə yanaşı suvarma 
əkinçiliyi və xüsusilə meyvəçilik mühüm 
yer tutur.

Ailə-məişət münasibətlərində özünə- 
məxsus cəhətlər qorunub saxlamlmışdır.

Sənətkarhq sahələrindən toxuculuq 
(Naxçıvan cecimləri), xüsusilə qələm- 
karlıq qeyd olunmalıdır.

Ş əki-Z aqatala  bölgəsi. Taxılçıhq, 
ipəkçilik (xam ipək və ipək parça), mey- 
vəçilik və tütünçülük bölgənin iqtisadiy- 
yatının əsas istiqamətini təşkil edir.

Bölgə əhalisinin əksəriyyəti azər- 
baycanlılardır. Burada azərbaycanhlarla 
yanaşı, azsaylı xalqlar - ingiloylar, ləzgi- 
lər, avarlar, dağ yəhudiləri, saxurlar və 
udilər yaşayırlar. Oxşar, yaxud eyni tə- 
bii-coğrafi və tarixi şərait əsrlər boyu ti- 
carət, iqtisadi və təsərrüfat əlaqələri, in- 
tensiv mədəni-məişət və etnik proseslər

burada yaşayan xalqların həyat tərzində 
ümumi cəhətlərin formalaşmasına səbəb 
olmuşdur. Şübhəsiz ki, bölgədə mədəniy- 
yətlərin qarşıhqlı təsiri və zənginləşməsi 
prosesi də əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Keçmişdə inzibati cəhətdən “Car-Ba- 
lakən camaathğı”  kimi məlum olan bu 
bölgə özünün səciyyəvi xüsusiyyəti ilə se- 
çilirdi: bu, ata xətti üzrə nəsillərin (toxum- 
lann) ittifaqı idi. İrsi əmlakın bölünməsi 
və s. məsələlər nəsil başçısının əlində idi.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin xalq ya- 
şayış məskənləri və evləri özünəməxsus- 
luğu ilə fərqlənir. Burada məskənlərin 
çoxu meşə zolağında yerləşdiyindən ti- 
kinti işində ağac materialları mühüm yer 
tutur. Bölgədə bir sıra yaşayış məskən- 
ləri - “həyət-qoşma” , “ tala-yığım” və s. 
formalaşmışdır. “ Həyət-qoşma” tipli 
məskənlərdə həyət sahələri bir-biri ilə di- 
var-divara, çəpər-çəpərə birləşirdi. “Tala- 
yığım” tipli məskənlərdə isə evlər bir-bi- 
rindən aralı idi. Bölgədə sıx tipli məskən- 
lərə də rast gəlinir. Ev tipləri də çox 
müxtəlifdir. “ Daxal ev” , “ kərtmə ev” , 
“cımğa ev” , “çubuqhörmə ev” , “daşqura 
ev” , “qala” tipli yaşayış evləri yayılmışdı.

Qax, Balakən və Zaqatala rayonla- 
rmda bölgə xörəkləri Azərbaycanın baş- 
qa bölgələrindən, habelə Şəki rayonun- 
dan fərqlənir. Burada əhali əti qışda sax- 
lamaq üçün “dolma” və yaxud “qaxac” 
hazırlayırdı. “ Sülhüllü” , “ sıxma” və b. xö- 
rəklər həmin rayonlar üçün səciyyəvidir.

Şəki mahalı və xüsusilə Şəki şəhəri et- 
noqrafık cəhətdən bölgənin başqa rayon- 
larından fərqlənir. Evlərin damı dörd- 
yamaclı olub kirəmitlə örtülür. Keçmişdə 
isə bunu avardan hörülmüş həsir əvəz 
edirdi. Ənənəvi evlərin çoxunda buxarı, 
divarlarda rəf və tıxaclar olur. Seysmik 
bölgə olduğu üçün burada da evlərin di- 
varlarmın arasmı ağac kətillər əhatə 
edir. Lakin bəzi bölgələrdən fərqli ola- 
raq evin bünövrəsi möhkəm, divarları 
isə qalın olur. Burada ənənəvi şəbəkə 
üsulundan geniş istifadə edilmişdir.

Şəki yeməkləri bütün Azərbaycanda 
məşhurdur. Azərbaycan milli mətbəxin- 
də Şəki xörəkləri müstəsna yer tutur.

Bölgənin geyimlərində də özünəməx- 
susluq gözə çarpır. Burada ipəkçiliyin 
də rolu böyük olmuşdur. Məşhur fransız 
yazıçısı Aleksandr Düma 1858 ildə 
Şəkidə toxunan parçaların yüksək key- 
fıyyətli olduğunu qeyd edirdi. O yazırdı 
ki, şəhərdə satılan mahud parçalar zə- 
rifliyinə baxmayaraq, su keçirmir. Şə- 
hərdəki bazarı təsvir edərək o, burada 
müxtəlif xalılar, yəhərlər, süfrələr, çər-

109



ƏHALİ. XALQ. DİL. DİN

kəzi çuxalar. bəzəklər (üzüklər, qolbaq- 
lar, boyunbağılar), baş örtükləri, yaxası 
qızıl və gümüş saplarla işlənmiş qadın 
geyimlərinin satıldığım qeyd edirdi.

Şəkidə bir sıra sənət sahələri də geniş 
inkişaf etmişdi. Təsadüfi deyil ki, Şəki- 
nin bəzi məhəllələrinin adı (şarbaflar, 
dulusçular) sənətkarlıqla bağlıdır. Tə- 
kəlduzçuluq və şəbəkəçilik bölgə üçün 
səciyyəvi olmuşdur. Burada yaşayan 
azərbaycanlılar Azərbaycan dilinin şimal 
qrupu dialekt və şivələrində danışırlar 
(Şəki dialekti və Zaqatala-Qax şivəsi).

Quba-Xaçmaz bölgəsi. Quba-Şirvan 
xalçaçılıq məktəbinin Quba qrupuna 
daxil olan “Quba” , “ Köhnə Quba” , 
“ Pirəbədil” , “ Xırdagül” , “Qolluçiçi” , 
“Qrız” , “Zeyvə” , “Cimi” , “Xorasan” , 
“ Ləcət” , “Qızılgül” və s. xalça kompo- 
zisiyaları məşhuıdur. Burma toxunuşlu 
xalçalar Pirəbədildə toxunur. Bölgədə 
xovsuz (“quru”) və xovlu (“ətli” ) xalça- 
lar yayılmışdır. Xovsuz xalçalardan “su- 
max” Qusarda daha çox toxunur.

Keçmişdə bölgədə kəndir istehsalı və 
dulusçuluq sənəti də inkişaf etmişdi. Di- 
gər sənətkarlıq növlərindən ağacişləmə 
və kömürbasma qeyd olunmahdır.

Ənənəvi evlərin birinci mərtəbələri 
təsərrüfat məqsədilə istifadə olunduğun- 
dan eyvansızdır. Səkili evlərə də rast gəl- 
mək olur. Belə evlər xalq arasında “qə- 
fəsəli evlər” adı ilə məlumdur. Burada 
iqlim şəraiti ikinci mərtəbəyə qalxan pil- 
ləkanın içəridən salınmasım tələb edirdi. 
Dəvəçidə çiy kərpicli evlər “alt-üstlü ev” 
adlanır. Düzən kəndlərdə “kəsmə daş 
evlər” yayılmışdı.

19 əsrin ikinci yansından başlayaraq 
yüksək dağ kəndlərində yaşayan ailələrin 
bir hissəsi Xaçmaz rayonu ərazisində oba- 
lar salmışlar. Bölgə üçün səciyyəvi cəhət- 
lərdən biri xüsusi əkin sahələrınin - “pala- 
sa”ların mövcud olması idi. Belə əkin zo- 
laqlarında müxtəlif bitkilər becərilirdi.

Keçmişdə bölgədə böyük ailələr 
“ külfət evi” , yaxud “böyük ev” adı ilə 
məlum idi. Belə ailələrə kişilər tərəfm- 
dən “ev böyüyü” , qadınlar tərəfındən 
isə “böyük ana” başçılıq edirdi.

Bölgədə əkinçilik sistemlərindən 
“ dincəqoyma” və “ tala” geniş yayılmış- 
dı. 20 əsrin 40-cı illərinədək çəltikçilik 
təsərrüfatın əsas sahələrindən biri idi. 
Çəltiyin təmizlənməsi və emahnda su, 
ayaq və əl dinglərindən istifadə olunur- 
du. Dənli bitkilərdən sarıbuğda, ağ ar- 
pa, xırda buğda, lərgə becərilirdi.

Xalq seleksiyası yolu ilə onlarla mey- 
və növü yetişdirilmişdir. Bunlara “Cibir

alması” , “Cırhacı alma” , “ Şirvan gözəli” , 
“Mehdiqulu cır alması” , “Qış qar armu- 
du” , “ İspik armudu” , “Nar armudu” , 
“Abasbəyi” , “Yay qar armudu” , “Sərçə- 
bud armud” və s. nümunə ola bilər.

Bölgə yeməklərində, o cümlədən şir- 
niyyat çeşidlərində fərqli cəhətlər ol- 
muşdur (məs., Xınalıq kəndinin ye- 
məkləri, Quba paxlavası, Quba tıxma- 
sı, bükmə və s.).

Bölgə geyim və bəzəklərindən qızıl 
qabaqhq, imarət, gümüş kəmərlər xüsu- 
silə qeyd edilməlidir.

Lənkəran-Astara bölgəsi Azərbayca- 
nın cənub-şərqində yerləşir. Lənkə- 
ran-Astara təbii-iqtisadi rayonu ilə üst- 
üstə düşür. Etnik mənsubiyyətinə görə 
əhalinin əksəriyyətini azərbaycanlılar 
təşkil edir. Bölgədə talışlar da yaşayır. 
Təbii-coğrafı şərait, ictimai-iqtisadi mü- 
hit, ticarət və mədəni əlaqələr burada 
yaşayan azərbaycanlılarm və talışlarm 
məişət mədəniyyətində ümumi cəhətlə- 
rin formalaşmasına səbəb olmuşdur. 
Bununla belə, talışlar bu günədək özü- 
nəməxsus xüsusiyyətlərini, başlıca ola- 
raq dillərini qoruyub saxlamışlar. Dağ 
kəndlərində maldarlıq, düzən yerlərdə 
əkinçilik və balıqçılıq mühüm yer tutur- 
du. Əkinçilikdə aparıcı sahə çəltikçilik 
idi. Bundan başqa lərgə, pərinc, arpa və 
buğda da becərilirdi. Bölgə respublikada 
zebunun yetişdirildiyi yeganə yerdir.

Keçmişdə bölgədə indi çoxdan ara- 
dan çıxmış ənbərbu, akulə, çiləyi, reyha- 
ni, ağ çilə, qırmızı çilə, beybu, mazanda- 
rani və s. düyü növləri becərilirdi. Həyat 
tərzi, o cümlədən çəltik zəmilərində işin 
xüsusiyyəti əkinçilərin məişətinə, hətta 
geyimlərinə təsir etmişdir. Bundan əla- 
və, bir sıra əmək, toy mahnı və rəqsləri 
çəltik zəmilərində yaranmışdır. Bölgədə 
çəltiklə yanaşı feyxoa, limon, mandarin 
və yapon xurması yetişdirilir.

Düzənlikdə yaşayan əhalinin qadın- 
ları arasında nimtənə geniş yayılmışdı. 
Bahari isə bütün bölgə üçün səciyyəvi 
idi. Kişi baş geyimlərindən şiş papaq 
Zuvandda daha çox yayılmışdı. Milli 
geyimlərdə oxşarlıq talışlarla azərbay- 
canlıların maddi mədəniyyətlərinin ya- 
xınlığı ilə izah olunur.

Dağətəyi, çayboyu və düzən yerlərdə 
sahnmış kəndlər coğrafı mühitdən asılı 
olaraq dağımq və sıx olmuşdur. Keç- 
mişdə “ tatı ev” , “ püştəli ev” və s. ev tip- 
ləri daha çox yayılmışdı. Ərkivanda 
“ balıq beli” kərpic evlərə rast gəlmək 
olur. Quruluşuna görə dördbucaqlı olan
2-3 mərtəbəli ləm də bölgə üçün səciyyə-

vidir. Ləmin birinci mərtəbəsi, adətən, 
bişmiş kərpicdən hörülür, yuxarı mərtə- 
bələri isə ağac sütunlar üzərində olur. 
Ləm bölgənin düzən hissəsi üçün səciy- 
yəvidir və talvar rolunu oynayır.

Bölgə yeməkləri içərisində düyü və 
balıqdan hazırlanmış xörəklər xüsusi yer 
tutur. Geniş çeşiddə plovlar (“daşma- 
plov” , “ süzməplov” , “ boranıplov” və s.) 
və müxtəlif ləvəngilər yayılmışdır.

Sənətkarlıq sahələri, o cümlədən, du- 
lusçuluq və xüsusilə həsirtoxuma geniş 
inkişaf etmişdir. .

Abşeron bölgəsi. Xəzər dənizinin 
qərb sahillərində yerləşən eyniadh ya- 
rımadasım əhatə edir. Azərbaycan əha- 
lisinin ən sıx yaşadığı yerdir. Alçaq dağ- 
lıq sahəni təşkil edən Qobustan da Ab- 
şerona aiddir. Bura özünün qədim qaya- 
üstü təsvirləri ilə məşhurdur. Qobustan 
keçmişdə Şamaxı qəzası da daxil olmaq- 
la dəvəçiliyin yayıldığı yerlərdən biri ol- 
muşdur. Təsərrüfatda əsas sahə heyvan- 
darlıq (ət-süd istehsalı), tərəvəzçilik və 
meyvəçilikdir (əncir, zeytun, badam 
və s.). Burada keçmişdə onlarla üzüm 
növü - “Ağ şanı” , “Qara şanı” , “ Səkinə 
xanım” , “ Saray sarıgiləsi” və s. becəri- 
lirdi. Üzümçülükdə xəndək (loda), bəzən 
də xiyaban üsulu tətbiq olunurdu. Keç- 
mişdə Abşeronda pambıq da əkilirdi. 
Bölgənin kəndləri bu və ya digər bostan 
və tərəvəz məhsullarmın yetişdirilməsi 
üzrə ixtisaslaşmışdır. Corat, Saray və Zi- 
rədə qarpız, yemiş, pomidor, Hövsanda 
soğan, Bilgəhdə zəfəran əkilib becərilir.

Xalq yaşayış evləri bölgənin təbii- 
coğrafi şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır. 
Ağac materialımn qıtlığı, güclü küləklər 
və s. ev tiplərinin formalaşmasına təsir 
etmişdir. Abşeronda yaşayış binalarmm 
spesifık xüsusiyyətlərindən biri burada 
xüsusi mətbəx otağınm olmasıdır. Evlə- 
rin çoxunda səki olur. Eyvanlar sonra- 
lar yaranmışdır. Həyətlər, adətən, üç 
hissəyə ayrılır: bağ, bostan və təsərrüfat 
tikililəri. Evlərin çoxunda külafırəngi 
olur. Bölgə yeməklərində lokal cəhətlər 
çoxdur. Əkinçilik sistemində dincəqoy- 
ma (avariz) geniş yayılmışdır.

Maldarlıqda əsas etibarilə örüş-tövlə 
forması mövcud idi. Şirvan və Dağıstan 
qoyunları ilə yanaşı yerli “ kəsmərək” və 
Qala cinsləri xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Abşeron qədim dövrlərdən Azərbay- 
canın zəngin sənətkarlıq mərkəzlərindən 
biridir. Keçmişdə burada ipəkçilik, du- 
lusçuluq, toxuculuq və xalçaçılıq xeyli in- 
kişaf etmişdi.

Bölgə yeməkləri içərisində xəmir xö-
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rəkləri, çeşidli şirniyyat (Bakı paxlavası, 
şəkərbura, səməni halvası və s.) geniş 
yayılmışdır.

Qarabağ bölgəsi tarixi-etnoqrafik 
bölgələr içərisində xüsusi yer tutur. 
Azərbaycan məişət və mədəniyyətinin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Bölgə coğrafı cəhətdən düzən və dağlıq 
hissələrə bölünür.

Əhalinin ənənəvi məşğuliyyəti mal- 
darlıq, əkinçilik və sənətkarlıqdır. Böl- 
gənm maddi mədəniyyətində lokal ele- 
mentlər formalaşmışdır. Keçmişdə par- 
ça istehsalı (yun, ipək, pambıq) geniş 
yayılmışdı. Burada ipəkdən darayı, mov, 
tafta, qanovuz və s. parçalar toxunurdu. 
Qadın geyimləri daha çox ağ çit - 
hümayun ağından, qadm arxalığı zər- 
xara və məxmər parçalardan tikilirdi. 
Üst paltarı - çəpkən bahalı parçadan, 
məxmərdən və pambıqdan olurdu. 
Düzən Qarabağda yayılan geyimlər öz 
biçim və bəzəklərinə görə Qarabağm 
dağlıq hissəsindən fərqlənirdi. Üst pal- 
tarlarmdan kürdü də geniş yayılmışdı. 
Bəzi qadın geyimləri güləbətinlə bəzədi- 
lirdi. Qadın bəzəklərindən “ qırxdüymə” 
sırğa, “ hil” boyunbağı qeyd olunmalı- 
dır. Kişilər biryanlı və döşüaçıq arxalıq- 
lar, Qarabağ üçün səciyyəvi olan kəsmə 
çuxa (uzunqollu, vəznəli) geyirdilər.

Keçmişdə bölgədə “qaradam” (“ev 
damı” , “ torpaq dam” ), “bağdadi” və 
“ tağbənd” ev tipləri geniş yayılmışdır.

Bölgə yeməkləri, o cümlədən şirniy- 
yatı Azərbaycan mətbəxinin zənginləş- 
məsinə böyük təsir etmişdir (Qarabağ 
kətəsi, Bərdə nanı və s.).

Qarabağ xalçaçılıq məktəbi ’də bütün 
dünyada məşhurdur. Burada müxtəlif 
çeşnili xalçalar - “ Ləmbərani” , “ Çələ- 
bi” , “Açma-yumma” , “Balıq” , “ Buy- 
nuz” , “Qarabağ” , “ Bərdə” , “ Ləçəktü- 
rünc” xüsusilə fərqlənir. İpəkdən xovlu 
və xovsuz xalçalar, həndəsi ornamentli 
cecimlər də qeyd olunmalıdır. Cecimlər 
ən çox Ləmbəranda toxunurdu. Qara- 
bağ xalçaları əsas etibarilə palıdı, al-qır- 
mızı, piyazi rənglərində olur. Xalçaçılı- 
ğın əsas mərkəzi Şuşadır.

Maldarlıqda əsas yeri atçılıq və qo- 
yunçuluq tutur. Burada xalq seleksiyası 
yolu ilə Qarabağ atı və Qarabağ qoyun 
cinsi yetişdirilmişdir.

Azərbaycanlıların musiqi mədəniy- 
yətinin inkişafında Qarabağ xanəndələri 
müstəsna rol oynamışlar. Keçmişdə Qa- 
rabağ xalq ifaçıları bütün Şərqdə məş- 
hur idi.

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına

Qarabağ dialektinin təsiri olmuşdur.
M il-M uğan  bölgəsi Azərbaycanın 

qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. 
Bölgə Muğan və Mil düzləri ilə üst-üstə 
düşür və Kür-Araz ovalığınm cənub- 
qərb hissəsini əhatə edir. Təbii-coğrafı 
şərait, o cümlədən, hidroloji xüsusiyyət- 
lər, iqlim və torpaq örtüyü bölgədə sə- 
ciyyəvi təsərrüfat kompleksinin forma- 
laşmasına səbəb olmuşdur. Bu, özünü su- 
varma sistemində xüsusilə qabarıq gös- 
tərmişdir. Bundan əlavə, keçmişdə bölgə 
Azərbaycanın iri tayfalarından olan 
şahsevənlər üçün qışlaq yeri olmuşdur. 
19 əsrin ikinci yarısından başlayaraq 
burada oturaq əhalinin sayı artır. Şama- 
xı, Lerik, Quba və s. yerlərdən gələn 
maldarlar tədricən burada daimi yurd 
salırlar. Bakıdan və Şamaxıdan gələn 
ticarət karvanı bu bölgədən keçirdi. Kür 
çaymda su nəqliyyatı geniş inkişaf et- 
mişdi. Keçmişdə Kürdən hətta Aquşa 
çayına ağır yüklü kirjimlər girirdi. Əkin 
sahələri və yaşayış evləri, bir qayda ola- 
raq, çayboyu ərazilərdə yerləşirdi.

Ənənəvi maddi mədəniyyətdə fərqli 
cəhətlər gözə çarpır.

Keçmişdə qazma tipli evlər, habelə 
müvəqqəti yaşayış evləri - “qara keçə” 
geniş yayılmışdı. Sonralar “qom ev” , 
“çargül ev” tipləri formalaşdı. Bölgədə 
“daxal evlər” (səlyani evlər), “ Şirvani 
ev” (otlaq evlər, balıq beli) və “ tatı ev” 
tipləri geniş ərazini əhatə edirdi. Damla- 
rın çoxu çətənlə örtülürdü.

Arazboyu kəndlərdə çala əkinçilik sis- 
temi geniş yayılmış, həmçinin balıqçılıq 
da inkişaf etmişdir. Əsas etibarilə dənli 
bitkilər becərilirdi. Sonralar pambıqçılıq 
təsərrüfatm aparıcı sahəsinə çevrildi.

Qərb bölgəsi Gəncə-Qazax iqtisadi- 
coğrafi rayonu ilə üst-üstə düşür.

Bölgənin şimal-qərb hissəsində ya- 
şayış yerləri əsasən binə, oba, qışlaq ad- 
ları ilə məlum idi. Ənənəvi yaşayış məs- 
kənləri formalarına görə dağmıq, koma- 
koma və yığcamdır. “ Şennik” (şenlik) 
yaşayış məskəni yarımköçəri maldarlara 
xas idi. “ Şennik” öz sahəsinə görə kəndlə 
oba arasında aralıq mövqe tuturdu. Ev 
tiplərindən şimal-qərb bölgəsində “qaz- 
ma” , “qaradam” , “durma” , “möhrə ev” , 
“ imarət” və s. rast gəlmək olur. “Durma 
ev” , “qotlu ev” bölgənin şimal hissəsində 
çox yayılmışdı. Cənubda, Kiçik Qafqazın 
mərkəzi hissəsinin ətəyində yerləşən 
kəndlər üçün piramidal-pilləli quruluşa 
malik olan qaradamlar səciyyəvi idi. 
Bölgədəki evlərin, xüsusilə “ağ otaq” , 
“daş otaq” və “ imarət” in damı yastı

olurdu. Dağ yamaclarında “ kərtmə ev” , 
“ cımğa ev” tiplərinə də rast gəlinir. Böl- 
gənin iri şəhərlərində, xüsusilə Gəncədə 
və onun ətrafmda orta əsrlərdə günbəzli 
ev tipləri yayılmışdı.

Bölgə üçün səciyyəvi olan geyimlər- 
dən sırıqlı və qolçaqlı (“əlcəkli” ) arxalıq 
qeyd olunmalıdır. Qadın baş geyimlə- 
rində də fərqlər vardır. Bölgədə, xüsusi- 
lə, şimal-qərbdə dingə, adətən, çənbərli 
olurdu. Burada habelə müxtəlif qadın 
baş geyimlərindən (büzməli, saya təsək- 
lər, çalma) də istifadə olunurdu. Bunun- 
la yanaşı çəpkən, zıbm (ara zıbmı, üst zı- 
bını), çərkəzi, katibi (nimtənə) küləcə 
(büzməli arxalıq), döşlük qeyd olunma- 
lıdır. Zıbının üstündən gənc qadmlar la- 
vada, yaşlı qadınlar küləcə geyirdilər. 
Küləcənin yaxası, adətən açıq olurdu. 
İmkanı olanlar ipək küləcə geyirdilər. 
Keçmişdə “ humayun ağı” adı ilə məş- 
hur olan ağ çitdən köynəklər tikilirdi. 
Əvvəllər belə köynəklər yaxasız olardı. 
Kəsmə yaxalı köynəklərin yayılmasmı 
sonralar şəhərin təsirilə izah etmək olar. 
Yanyaxa köynəklər isə ən çox Gədəbəy 
rayonunda yayılmışdı.

Bölgə yeməklərində fərqli cəhətlər 
vardır. Şimal-qərb yarımbölgəsində 
“xamralı” adı ilə spesifık sac çörəyi bişi- 
rilir. Müxtəlif növ xəngəllər yayılmışdır. 
Qoyun və keçi südündən hazırlanmış 
“axtarma” bölgə üçün səciyyəvidir.

Bəzi bölgələrdə olduğu kimi, bura- 
da da əkinçilik sistemləri içərisində 
dincəqoyma (“ ləyənlik” ) üsulu geniş 
yayılmışdı. Dağətəyi yerlərdə şum alət- 
lərindən qara kotandan istifadə olu- 
nurdu. Dağlıq yerlərdə isə ulamalı xış 
yayılmışdı. Əsas etibarilə “ Marağa” , 
“ ağ çilə” , “qırmızı çilə” çəltik növləri 
becərilirdi.

Bölgədə Gəncə-Qazax xalçaçılıq 
məktəbinin ənənələri bu gün də davam 
etdiıilir. Burada məşhur “ Gəncə” , 
“ Çaylı” , “ Qaraqoyunlu” , “ Dağkəsə- 
mən” , “ Kəmərli” , “ Salahlı” , “ Şıxlı” xal- 
çaları toxunur. Digər sənətkarlıq sahələ- 
rindən dabbaqlıq, ağacişləmə, boyaqçı- 
lıq da qeyd olunmalıdır.

Qeyd: Məqalədə tarixi Azərbaycan 
əraziləri olmuş Dağıstanın cənub his- 
səsi, Cənubi Azərbaycan, müasir Ermə- 
nistanm əksər hissəsi və Gürcüstanm 
Borçalı bölgəsi tarixi-etnoqrafik ba- 
xımdan tam öyrənilmədiyindən şərh 
olunmamışdır.
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Əkinçilik

Azərbaycan qədim əkinçilik diyarı- 
dır. Ölkənin yerləşdiyi ərazinin əlverişli 
təbii-coğrafı şəraiti burada qədim dövr- 
lordən əkinçiliyin hərtərəfli inkişafı üçün 
zəmin yaratmışdır. Qəbələ, Örənqala, 
Kültəpə, Xocalı, Qaraköpəktəpə, Ya- 
loylutəpə və bir çox başqa yerlərdə apa- 
rılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində əl- 
də edilən əmək alətləri Azərbaycanda 
əkinçilik mədəniyyətinin Neolitin sonla- 
rı və Tunc dövründə meydana gəldiyini 
sübut edir. Xocalıda, Üzərliktəpə və 
Kültəpədə tapılan bərk və yumşaq buğ- 
da və arpa növləri qədimdən burada

Şadara - taxılın həşəmdən təmiz- 
lənməsi üçün istifadə edilən alət. 
Bir üzünə tor çəkilmiş dairəvi tax- 
tadan ibarət idi. Şadaranın toru nis- 
bətən böyük gözlü olduğundan, 
taxıl əvvəl Şadarada, sonra isə 
xəlbirdə təmizlənirdi.

dənli bitkilərin yetişdirildiyini göstərir. 
Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan 
əkinçilik alətləri Tunc dövründə - e.ə. 3- 
cü minilliyin sonu - 2-ci minilliyin əvvəl- 
lərində toxa əkinçiliyindən xış əkinçiliyi- 
nə keçildiyini göstərir. Elə həmin dövrdə 
tunc oraq və ağac vəllərdən istifadə edil- 
mişdir.

Govurarxm qalıqları düzən ərazilər- 
də Sasanilər dövründə süni suvarmanın 
geniş tətbiq edildiyini göstərir. Müxtəlif 
yaşayış yerlərində (Mingəçevir, Qəbələ 
və s.) əldə edilən dən daşları, dəmir oraq, 
təsərrüfat küpləri Azərbaycanda Eneolit 
dövründən taxılçılığm bir təsərrüfat sa- 
həsi kimi inkişaf etdiyinə sübutdur.

Artıq orta əsrlərdə Azərbaycanm əl- 
verişli təbii-coğrafı şəraiti əkinçiliyin 
çoxsahəli təsərrüfat sahəsinə çevrilmə- 
sinə zəmin yaratmışdı. Bu dövrdə taxıl- 
çıiıqla yanaşı bağçılıq, bostançılıq, tə- 
rəvəzçilik və üzümçülük daha da inkişaf 
etmiş, habelə texniki bitkilərin əkilmə- 
sinə başianılmışdı. Lakin Azərbaycan-

da əkinçilik mədəniyyətinin inkişafının 
əsasım dənii bitkilər təşkil etmişdir.

19 əsrdə Azərbaycanda dənli bitkilər- 
dən, əsasən, buğda, arpa, qismən də qar- 
ğıdalı və darı əkilirdi. Həmin əsrin sonla- 
rında taxılçılığın 60%-i buğda, 28%-i ar- 
pa, 10%-i isə çəitikdən ibarət idi. Qarğı- 
dalı və darı əkini isə çox cüzi yer tuturdu. 
Lakin 20 əsrin əvvəllərindən texniki bit- 
kilərə, xüsusilə də pambığa tələbatın 
artması dənli bitki əkin sahələrinin xeyli 
azalmasına səbəb oldu. Buna baxmaya- 
raq, 19-20 əsrlərdə taxıl bitkiləri təkcə 
daxili istehlak deyil, həm də əmtəə 
xarakteri daşıyır və daxili bazarla yana- 
şı, xarici bazara da çıxarılırdı. Lakin ta- 
xıl məhsullarınm artımı ekstensiv yolla, 
yəni əkin sahələrinin genişləndirilməsi 
nəticəsində əldə edilirdi.

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində 
taxılçılıq ənənəvi xarakterini qoruyub 
saxlayırdı. Əkinçilikdə xış, cüt, mala, 
qara kotan və onların müxtəlif növləri, 
həmçinin çin, oraq, dəryaz, vəl, yaba, 
şana, kürək, şadara, xəlbir və s. yenə 
də əsas əmək alətləri kimi qalmaqda 
idi.

Əkinçilikdə ənənəvi bərk və yumşaq 
taxıl növləri - sarıbuğda, qaraqılçıq, ağ 
buğda, xırda buğda, topbaş buğda, ağ 
arpa, qara arpa, şeşəri arpa və qılıcı ar- 
pa üstün idi. Bu növlərin müxtəlifliyin- 
dən asılı olaraq, ta qədimdən Azərbay- 
canda dənli bitkilər payızlıq və yazlıq 
olaraq əkilirdi. Lakin payızlıq buğda və 
arpa əkinləri ölkənin taxılçılıq təsərrüfa- 
tmda daha üstün yer tutmuşdur.

Azərbaycanda əkinçilik sistemi su- 
varma və dəmyə üsullaıı ilə aparıhrdı. 
Dəmyə əkinçiliyi, adətən, su çıxarılma- 
sı mümkün olmayan sahələrdə tətbiq 
edilirdi və alınan məhsulun miqdarı ilin 
quraq və ya yağmurlu keçməsindən ası- 
lı olurdu.

Payızlıq taxıl əkmək üçün əvvəicə hə- 
min sahə əkilir və suvarılırdı. Xalq ara- 
sında buna “arata qoyma” deyiiirdi. 
Əkinqabağı, yəni payız aylarında həmin 
sahə yenidən əkilirdi. Bu əkin isə “ pər- 
şum” adlanırdı. Məhz bundan sonra sa- 
həyə toxum səpilirdi. Toxum, bir qayda 
olaraq, əllə səpilirdi. Bunu, əsasən, təc- 
rübəli əkinçilər həyata keçirirdilər ki, to- 
xum sahəyə bərabər miqdarda paylansın. 
Bir qarış sahəyə 5-7 dənin düşməsi nor- 
mal hesab edilirdi. Bu üsulla əkinçi gündə 
iki hektar sahəyə toxum səpə bilirdi. Sə- 
pindən dərhal sonra sahə malalamr və 
suvarılırdı. Belə suvarma “ torpaq suyu” 
adlanırdı. Qışda isə zəmiyə dondurma

suyu veriiirdi. Bu, ziyanvericiləri məhv 
etmək üçün edilirdi. Mart-aprel ayların- 
da sahəyə göy və xəkov suyu, may iyun 
aylarında isə dən suyu verilirdi.

Əsas biçin alətləri dişli (çin) və dişsiz 
oraqlar və mərəndi idi. Mərəndinin ağzı 
oraqdan xeyli böyük oiurdu. Bəzən ta- 
xılı biçmək üçün kərəntidən (dəryaz) də 
istifadə olunurdu. Biçin zamam itkiyə 
yol verməmək üçün bəzən muzdlu əmək- 
dən və qarşılıqlı yardım formalarından 
da istifadə edilirdi. Adətən, biçinçilərə 
zəhməthaqqı kimi on dərzdr>n biri veri- 
lirdi. Biçinçilər biçin zamani'dəridən ha- 
zırlanmış qolçaqdan, barmaqcıqdan və 
döşlükdən istifadə edirdilər.

Biçilən taxılın həcminə görə müxtəlif 
adları var idi. Biçinçinin bir əl tutumu 
sünbülə - dəstə, çəngə və ya bafa deyilir, 
on bafa bir dərz, on və ya iyirmi dərz isə 
pencə adlanırdı. Biçindən sonra pencələr 
yük heyvanları və arabalarla xırmana da- 
şınırdı.

Qara kotan - mürəkkəb quruluşa 
malik qədim şum aləti. Azərbaycan- 
da 8-9 əsrlərdə meydana çıxmışdır. 
Əsasən, üç hissədən ibarət idi. 1-ci 
əsas hissə binə, daraq, taxta, qılınc 
və əyribazı birləşdirir, 2-ci hissədə 
isə kotanın çarxları, oxu, topları və 
qırı yerləşir. Şum alətinin qoşulması 
üçün nəzərdə tutulan 3-cü hissə ça- 
tal, oturacaq taxtaları və boyundu- 
ruqlardan ibarət idi. Torpağın qu- 
ruluşundan, şumun dərin və şırımın 
enli aparılmasından asılı olaraq ko- 
tana 8-10, bəzən isə 12 cüt öküz, 
yaxud kəl qoşulurdu.

Xırmanlar, adətən, hündür, külək- 
tutan yerlərdə düzəldilirdi. Diametri 
50-70 m və bəzən daha böyük olan xır- 
man sahəsində dərzlər açılaraq yerə səri- 
lir və öküz, at qoşulan vəllər vasitəsilə 
döyülürdü. Vəllər, əsasən, ağacdan dü- 
zəldilir və altına möhkəm daşlar (“diş” ) 
bərkidilirdi. Bəzən daş vəllərdən və 
“carcar’Mardan da istifadə edilirdi.

Döyüm zamanı yabalardan, ağac şa- 
nalardan, kürəklərdən, xəlbir və şadara- 
dan da istifadə edirdilər. Taxıl ağac kü- 
rəklərlə sovrulduqdan sonra şadaradan 
və xəlbirdən keçirilib anbarlara yığılırdı.

20 əsrin 20-ci illərinədək taxılçılıqda 
gübrələrdən istifadə olunmasa da, məh- 
suldarlığı artırmaq üçün müxtəlif üsul- 
lar tətbiq olunurdu. Əkinçilər təcrübi 
yolla müxtəlif bitkilərin növbələmədə
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bir-birinə uyğunluğunu müəyyənləşdirə- 
rək, “ toxumdəyişmə” üsulundan istifa- 
də edir, taxılı yonca, pambıq və başqa 
bitkilərin yerində əkirdilər. Məhsuldar- 
lığı artırmaq üçün çala, tala, herik, 
dmcəqoyma və s. əkinçilik üsul və sis- 
temlərindən də istifadə olunurdu.

Azərbaycanın münasib iqlim şəraiti, 
bol sulu çayları burada dənli bitkilərdən 
çəltikçiliyin inkişafına da şərait yarat- 
mışdır. Azərbaycanda 6-7 əsrlərdən çəl- 
tik bitkisinin əkildiyi ehtimal olunur.
8-9 əsrfərdən bu bitkinin əkin sahələri 
daha geniş əraziləri əhatə etməyə başla- 
mışdır. 19 əsrdə Azərbaycanda çəltikçi- 
lik daha böyük vüsət almış və 20 əsrin

əvvəllərində Cənubi Qafqazda istehsal 
olunan çəltiyin 86%-i Azərbaycanm 
payına düşürdü. Çəltik Azərbaycanm 
Lənkəran - Astara, Şəki-Zaqatala, Qu- 
ba-Xaçmaz, Zəngilan-Qubadlı, Qara- 
bağ və Naxçıvan bölgələrində əkilirdi. 
Bu sahədə aparıcı mövqe Lənkəran 
(25%), Nuxa və Ərəş (26%),’ Göyçay 
(12%) qəzalarma və Zaqatala dairəsinə 
(11%) məxsus idi.

Azərbaycanda yetişdirilən çəltik 
növləri də müxtəlifliyi ilə seçilirdi. Etno- 
qrafık tədqiqatlar 19-20 əsrlərdə Azər- 
baycanda 50-dən çox çəltik növünün ye- 
iişdirildiyini göstərir. Ən çox yayılan 
çəltik növləri ənbərbu, sədri, akulə, xan- 
ıq, Şabran, sarıqılçıq, qırmızıqılçıq, 

araqılçıq, əsgəri, çampo və s. idi.
Çəltikçilikdə də əsas əkin aləti xış, 

kotan və müxtəlif malalar idi. Çəltik iki 
üsulla (səpmə və şitilqoyma) əkilirdi. Şi- 
tilqoymadan Lənkəran bölgəsində, səp- 
mədən isə digər yerlərdə istifadə edilirdi. 
Çəltik əkilməzdən əvvəl yazda sahə bir 
neçə dəfə əkilib malalanırdı. Səpmədən 
əvvəl isə sahə suvarılır, ləklər kəsilir, 
yalnız bundan sonra çəltik əkilirdi. Şitil- 
sancma əməliyyatını yalnız qadmlar

həyata keçirirdi. Xır, zəmi, bacar və s. 
adlanan çəltik sahələri məhsul yığılana- 
dək suyun içində olurdu. Məhsulun yı- 
ğılması ərəfəsində suvarma kəsilir və 
sahə quruduqdan sonra sentyabr-ok- 
tyabr aylarında çəltik biçilirdi. Xırman- 
da döyüm vəllə deyil, dərzlərin heyvan- 
lar tərəfındən tapdanması yolu ilə hə- 
yata keçirilirdi. Qabıq düyüdən dibək, 
ayaq və su dingləri vasitəsilə ayrılırdı.

Azərbaycanda əkinçiliyin bir sahəsi 
kimi bostançılıq və dirrikçilik də inkişaf 
etmişdir. Bek mağarasmdan tapılan bal- 
qabaq tumu son Tunc dövründə burada 
bostan məhsullarmın əkildiyinə sübut- 
dur. Arxeoloji qazıntılar zamanı Azər-

baycanın müxtəlif ərazilərindən orta 
əsrlərə aid təbəqələrdən tapılan qarpız, 
yemiş, xiyar, balqabaq toxumları bu sa- 
hənin xeyli inkişaf etdiyini göstərir. Bos- 
tançılıq 19-20 əsrlərdə daha da inkişaf

Carcar - qədim dəndöymə aləti. 
Uzunluğu 2 m, eni 1,5 m olan və 
möhkəm ağac növlərindən hazırla- 
nan carcar iki paralel qoldan, onları 
birləşdirən iki taxtadan, habelə iki 
oxa (çarxa) geydirilən ərsinəbənzər 
dəmir dişlərdən ibarət idi. Carcarın 
qolları üzərində onu idarə edən 
üçün oturacaq düzəldilirdi. Carcara 
bir və ya iki öküz qoşulurdu. Alət 
hərəkətə gətirildikcə onun hər iki 
oxu fırlanaraq taxılı döyürdü. Car- 
car küləşin samana çevrilməsinə- 
dək işlədilir, daha sonra onu vəl 
əvəz edirdi.

etmiş, onun məhsulları əmtəə xarakteri 
daşımağa başlamışdır. Bu məhsullar 
təkcə ölkə daxilində deyil, xarici bazar- 
larda da satılırdı.

19 əsrdə bostançılıq və tərəvəzçiliyin

inkişafı ilə bağlı ixtisaslaşmış rayonlar 
meydana gəlmişdi. Bakı və Gəncə qu- 
berniyalarında Ərəş, Göyçay, Qazax, 
Quba, Lənkəran, Cavad qəzaları, Nax- 
çıvan öz dadlı yemiş və qarpızı, xiyarı, 
balqabağı və s. ilə məşhur idi.

Bostan bitkiləri, əsasən, meşədə tə- 
mizlənmiş talalarda və qumsal yerlərdə, 
çay kənarlarında, çalalarda əkilirdi. 
Bostan sahəsi əvvəlcədən şumlanır, su- 
varılaraq arata qoyulurdu. Bir-iki gün 
suda saxlanmış toxum səpildikdən 
sonra sahə “ taxtalara” bölünürdü.

Etnoqrafık tədqiqatlar nəticəsində 
müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycanda 
tarixən 50-dən artıq yemiş növü (Ağ

Carcar.

qovun, Qara qovun, Küsnət yemişi, 
Gərmək, Saraytumu, Sineyvaz, Turacı 
yemiş, Həsənqala yemişi, Corat qo- 
vunu, boztorlu, qızılburun, ağnabat 
və s.), çoxlu qarpız (Cəfərxan, Qala- 
qayın, Sabirabad, Qala, Cavad, Zirə, 
Sarıcallar, Xunu və s.) və balqabaq növ- 
ləri becərilirdi.

Azərbaycanda bir çox tərəvəz bitki- 
ləri - pomidor, xiyar, badımcan, kələm, 
bibər, gül kələm, soğan, sarımsaq, yer- 
kökü, çuğundur, turp və müxtəlif göyər- 
tilər də əkilirdi.

İri yaşayış məntəqələrindən uzaq 
kəndlərdə tərəvəz bitkiləri əhali tərəfin- 
dən öz ehtiyaclarını ödəmək üçün əkil- 
diyi halda, şəhərlərə yaxın kəndlərdə 
bu, əmtəə xarakteri daşıyırdı və həmin 
yaşayış məntəqələri bu sahə üzrə ixti- 
saslaşırdı.

19 əsrin ortalarından Azərbaycanda 
kartofun becərilməsinə başlandı. Kar- 
tof, əsasən, Yelizavetpol quberniyasın- 
da, Lənkəran, Şamaxı və Quba qəzala- 
rında yaşayan almanlar və ruslar tərə- 
fındən əkilirdi. Yerli əhali əvvəllər kar- 
tofu “yeralması” adlandırırdı. Azərbay- 
canlılar onu çox sonralar - 20 əsrin əv-

Qara kotan.
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vəlbrindən dağlıq və dağətəyi bölgələr- 
də əkməyə başladılar.

Azorbaycanda bağçılığın da qədim 
tarixi var. Arxeoloji materiallar, qədim 
və orta əsr müəlliflən burada çoxlu al- 
ma, arnıud, üzüm, nar, heyva və s. əkil- 
diyini göstərir. Mütəxəssislər Cənubi 
Qafqazı bir sıra mədəni bitki və meyvə- 
lərin vətəni sayırlar. Oıta əsr müəllifləri 
Azərbaycanda olan bağlardan və mey- 
vələrdən heyranlıqla bəhs etmişlər. 19 
əsrin ortalarınadək yalmz daxili tələbatı 
ödəyən meyvə məhsulları bu dövrdən 
sonra xarici bazara çıxarılmağa başlan- 
dı. 19 əsrdə Azərbaycan qəzalarmm ək- 
səriyyəti - Quba, Şamaxı, Göyçay, Şəki, 
Naxçıvan, Gəncə və s. əsas meyvəçilik 
mərkəzlərinə çevrildi. Bu dövrdə bağ- 
banlar, əsasən, xalq seleksiyası yolu ilə 
yetişdirilən yerli meyvə sortlarına üs- 
tünlük verir və daim onların məhsuldar- 
lığını, keyfıyyətini artırmağa xüsusi diq- 
qət yetirirdilər.

Hər bir bölgə müəyyən dadlı və key- 
fıyyətli meyvə növləri ilə məşhur idi. 
Abşeronun sarı ənciri, Naxçıvanın sin, 
şəkəri, əndiryanı armudları, Ordubadın 
şaftalı növləri (salamı, zəfəranı, nazlı 
və s.), Qubanın alması, Göyçayın narı, 
Şəki-Zaqatala zonasının müxtəlif ar- 
mud növləri məşhur idi. Meyvələri qu- 
rudub qışa da saxlayırdılar.

Azərbaycan müxtəlif üzüm növləri 
ilə də məşhurdur. Meşələrdə cır halda 
bitən üzüm onun bu ərazilərdə ən qə- 
dim dövrlərdən mövcud olduğunu 
göstərir. Azərbaycanda üzümçülüyün 
tarixi dəqiq müəyyən edilməsə də, arxe- 
oloji materiallar onun e.ə. 3-cü minil- 
likdə yarandığını ehtimal etməyə əsas 
verir. Bunu Ağdam və Xanlar rayon- 
ları ərazilərində yerləşən və e.ə. 2-ci 
minilliyə aid qədim yaşayış məskən- 
lərindən tapılmış üzüm tumları təsdiq 
edir. Bu tumlar regionun ən qədim 
növlərindən sayılan “Vitis Vinifera” 
üzüm növünə mənsubdur. Qədim və 
orta əsrlər dövründə üzümçülük Azər- 
baycanda daha da inkişaf etmişdir. 
Üzümdən kişmiş, mövüc, doşab, riçal, 
sirkə, abqora və s. hazırlanır, xarici 
ölkələrə də ixrac olunurdu.

19 əsrdə üzümçülük artıq müstəqil tə- 
sərrüfat sahəsinə çevrildi. Bu dövrdə 
üzümçülük Abşeron, Şirvan, Qarabağ, 
Şəki, Quba, Qazax, Naxçıvan və Gəncə- 
də daha çox inkişaf etmişdi. Üzümçü- 
lüyün bu dövrdəki inkişafına şərabçılı- 
ğın böyük vüsət alması və onun məhsul- 
larının dünya bazarına çıxarılması mü-

Val.

hüm təsir göstərdi. Alman kolonistləri 
bu işdə xüsusilə fərqlənirdilər. 1897 ildə 
Azərbaycanda üzüm bağlarınm sahəsi
12789,9 desyatin (13940,9 ha), alınan 
məhsul isə 4549793 pud olmuşdur. 1913 
ildə bu rəqəmlər müvafıq olaraq 24714 
desyatin (26938,3 ha) və 5739242 
pud idi.

İstillər - keçmişdə Lənkəran- 
Astara bölgəsində çəltik əkinlərini 
suvarmaq üçün düzəldilən süni 
göllər. Dərinliyi 1-1,5 m və daha 
çox, sahəsi isə bəzən onlarla 
hektar olan istilin ətrafına torpaq 
bəndlər vurulur, onun möhkəmliyi 
üçün dövrəsinə ağac əkilirdi. İstillər 
yaz, payız və qış aylarında çay, 
bulaq, qar və yağış suları ilə dol- 
durulurdu.

Azərbaycanda üzümlüklər müxtəlif 
üsullarla becərilirdi. Bunlardan ən qə- 
dimi və geniş yayılanı “xiyabani” adla- 
nan ağaclara qaldırma üsuludur. “ Mol- 
la çəpəri” adlanan üsulda isə üzüm tə- 
nəkləri paya, qamış və digər dayaqlara 
qaldırılırdı. “ Kələsər” üsulunda tənəklə-

Xışmala.

rin dibinə çubuqlar sancılırdı. Abşeron- 
da üzüm tənəkləri qumun üstündə becə- 
rilirdi. Naxçıvanda isə üzüm tənəkləri 
qışda şaxta vurmasın deyə torpağa bas- 
dırılırdı.

Azərbaycan Respublikasında 250 
yerli üzüm sortu mövcuddur. Onları 3 
qrupa ayırmaq olar: süfrə sortları (ağ 
şanı, qara şanı, Şamaxı mərəndisi, ağa- 
görməz, naxşabi, xatım, ağ Xəlili, sarı- 
gilə və s.), şərab sortları (Bayanşirə, 
Mədrəsə, Şirvanşahı, bəndi, sivi Abbas 
və s.) və kişmiş sortları (əsg?ri, kişmişi, 
ağ Aldərə və s.).

19-20 əsrlərdə Azərbaycanda texniki 
bitkilərin becərilməsi də geniş miqyas 
almışdı. Texniki bitkilərdən ən geniş 
yayılanı pambıq idi. Toxuculuq sənaye- 
sinin artan tələbatı pambıq sahələrinin 
çoxalmasına səbəb olurdu. 19 əsrin son- 
larmda pambıq əkin sahələri 20 min 
desyatinə (21,8 min ha) çatmışdı. Pam- 
bıqçılığın genişlənməsi ilə pambıq emalı 
sənayesi meydana gəlmişdi. 1820 ildə 
Azərbaycanda 150-yə qədər pambıqtə- 
mizləmə zavodu fəaliyyət göstərirdi. Bu 
zavodlarda istehsal edilən mahlıc parça 
fabriklərə, çiyid isə yağ istehsal edən 
zavodlara gondərilirdi.

Texniki bitkilərdən boyaq kökü də 19 
əsrdə böyük sahələri tuturdu. 1860-69 
illər ərzində Azərbaycanda onun istehsalı 
üç dəfə artmışdır. Lakin 1868 ildə süni 
boyaq maddəsinin (anizilinin) əldə edil- 
məsi boyaq kökünə olan tələbatın xeyli 
azalmasına, 1873 ildən isə onun istehsa- 
lının dayandırılmasına gətirib çıxartdı.

Azərbaycanm əkinçilik təsərrüfatın- 
da zəfəran da geniş yayılmışdı. Zəfəran 
Xəzərsahili vilayətlərdə, xüsusilə Abşe- 
ronda becərilirdi. 19 əsrin 30-cu illərin- 
də Bakı əyalətində 1000 pud zəfəran is- 
tehsal olunmuşdu. 1885-86 illərdə Ab- 
şeronun 12 kəndində olan zəfəran əkin- 
lərinin sahəsi 250 desyatinə (272,5 ha) 
çatmışdı və bu işlə 1643 təsərrüfat məş- 
ğul idi.

17-18 əsrlərdə Azərbaycana gətiril- 
miş tütünçülük isə artıq 19 əsrin ikinci 
yarısında təsərrüfat sahəsinə çevrildi. 
Tütün Şəki, Naxçıvan, Şirvan, Lənkə- 
ran, Qazax və Şəmşəddildə geniş yayıl- 
mışdı. Şəki və Zaqatala sənaye tütün- 
çülüyü zonasına çevrilmişdi. Tütün Şa- 
maxı, Nuxa, Bakı və s. şəhərlərdə olan 
fabriklərə göndərilməklə yanaşı, Ru- 
siyaya da ixrac olunurdu.

19-20 əsrlərdə Azərbaycanda kə- 
tan, çətənə (kənaf) kimi texniki bitkilə- 
rin əkini də geniş yayılmışdı.
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Azərbaycanda qədim zamanlardan 
əkinçilik təsərrüfatında süni suvarma 
sistemindən geniş istifadə olunurdu. 
Ölkədə əsas suvarma mənbələri çaylar 
olmuşdur. Əkin sahələri bu çaylardan 
çəkilən arxlar vasitəsilə suvarılırdı. Su- 
varma məqsədilə təbii və süni göllərdən 
də istifadə edilirdi. Lənkəran-Astara 
bölgəsində suvarmada istillər mühüm 
rol oynayırdı. Kəhrizlər də suvarmada 
əsas su mənbələrindən biri idi. 20 əsrin

əvvəllərində təqr. hesablamalara görə 
Azərbaycanda 800-dən çox kəhriz ol- 
muşdur.

Ölkədə suvarma əhəmiyyətli minlər- 
lə çay, bulaq, göl, kəhriz olmasına bax- 
mayaraq su çatışmırdı. Məhz bunun 
nəticəsi idi ki, suya nəzarət edən qu- 
rumlar yaramr və suyun bölüşdürülmə- 
sinə abyarlar, cuvarlar, mirablar nəza- 
rət edirdi.

Əd.\ İ s m a y 1 1 o v M. Ə. X X  əsrin əvvəllə- 
rində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. B., 1960; 
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şaf tarixinə dair. B., 1964; Q u 1 i y e v Ş. Azər- 
baycanda çəltikçilik. B., 1977. Azərbaycan etno- 
qrafıyası, 1 c., B., 1988; C a v a d o v  Q. C. Əkin- 
çilik mədəniyyətimizin sorağı ilə. B., 1990.

Şahpələng Quliyev, Məhəmməd Allahmanov

Maldarlıq

Azərbaycanda maldarlıq əkinçiliklə 
yanaşı ən mühüm və qədim təsərrüfat 
sahələrindən biri olmuşdur. Burada ibti- 
dai heyvandarlığın əsası hələ Mezolit 
dövründə qoyulmuşdur. Neolit döv- 
ründə oturaq həyat tərzi sürmüş əhali 
davar və qaramal saxlayıb əhliləşdir- 
məklə maldarlığı daha da inkişaf etdir- 
mişdir. Artıq Eneolit dövründə Ön 
Asiya, o cümlədən, Azərbaycanda müa- 
sir ev heyvanlarınm əksəriyyəti əhliləş- 
dirilmişdi. Maldarlığın ət, süd, yun, 
dəri, buynuz və sümük məmulatları in- 
sanların məişətində qida, geyim və əmək 
aləti kimi istifadə olunurdu. Qaramal, 
at və dəvə minik, yük və qoşqu vasitəsi 
kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 
Maldarlıq cəmiyyətin sosial-iqtisadi in- 
kişafmda aparıcı sahə idi. Heyvanlar- 
dan əkinçilikdə əmək məhsuldarlığının 
yüksəldilməsi üçün geniş istifadə edilir- 
di. Mal-qaranm sürətli artımı ilə əlaqə- 
dar Eneolitin son dövründən etibarən 
oturaq maldarlıq formasmdan fərqli 
olaraq yaylaq maldarlığı təşəkkül tap- 
mağa başladı.

4-cü minilliyin sonu - erkən Tunc 
dövrünün başlanması ilə Azərbaycanın 
bütün dağlıq zonasmda maldar tayfala- 
rın məskunlaşması başa çatdı. Tunc və 
Dəmir dövründə qoyunçuluq maldarlıq 
təsərrüfatında əsas yer tuturdu. Qoyun- 
çuluğun tədricən inkişafı köçəri maldar- 
lıq formasınm yaranmasma səbəb oldu. 
Erkən feodalizm dövründən isə yarım- 
köçəri maldarlıq forması yayılmağa 
başladı. Məişətində maldarlıq üstünlük 
təşkil etməklə yanaşı, mal-qaranı yay- 
laqlara köçürməklə əkinçiliyin müxtəlif 
sahələri ilə məşğul olan əhali təsərrüfa- 
tında köçmə (köçəbə) maldarlıq forma- 
sım yaratdı. Elmi ədəbiyyatda eyni za- 
manda əkinçiliklə və köçmə maldarlıqla 
məşğul olan əhalinin təsərrüfat fəaliyyə- 
tini bəzən yanmköçəri də adlandırırlar. 
Tarixi-etnoqrafık ədəbiyyatda maldar- 
lığın dağlıq, dağətəyi, düzən tipləri ilə 
bağlı olaraq “yarımköçmə” və “yarımo- 
turaq” terminlərinə də rast gəlinir.
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Azəıbaycanıia xalqın sosial-siyasi 
strukluru ib bağlı elat-tərokəmə ınal- 
darlığı forması olmuşJur. Orta əsrlərdə 
Azorbaycaııda daimi nizami ordu olma- 
dığından hor bir fendal özüniin silahlı 
horbı hissələri ilo döyuşə gctməli idi. 
Belə ki. dövlət və feodallar ölkanin 
miidafiəsində xidməti olan şəxsləri yaxşı 
qışlaq vo yay otlaqları iiə təmin edir, on- 
ları vergilərdnn a/ad edirdilər. Bu ərazi- 
lərdə lıəmin şəxslər əsas hərbi vasitə 
olan at dəvə saxlayır, qida vo geyim 
monbəyi olaıı qoyunçuluqla moşğul 
olurdular. Azorbaycanda bclo maldarlıq 
forması elat (xalq) maldarlığı adlanırdı.

Orta osrlərdə şəhorlərin yüksəlmosi, 
kənd təsərrüfatının dalıa da inkişaf et- 
məsi, tıcarətin canlanması maldarlıq 
mohsullarına tolobatı xeyli artırmış vo 
bu təsərrülat sahəsinin sürotlə inkişafına 
təkan vermişdir. Şəhər həyatının yiik- 
səlişi eyni zaıııanda ölkənin təsərrüfatı- 
nın sahobr iizro ixtisaslaşmasını tobb 
edirdi. Sənətkarlıq inkişaf etdikco mal- 
darlıq məhsullarına olan tələbat artır və 
bu da ixtisaslaşmış kəlbdar təsərrüfa- 
tıııın yaranmasına səbob oluıdu.

Ölkələrin təbii-coğrafi şəraitindən, 
etnosların etnososial, siyasi və iqtisadi 
stıukturundan asılı olaraq maldarlığın 
yeni formaları yaranır. Akad. N.İ. Vavi- 
lova görə, buıada iqlim amili həlledici 
əhəmiyyətə malikdir. Bu, Azərbaycanda 
maldarlığm zongin və rəngarəng coğra- 
fiyasından və oııa uyğtın formalarından 
aydın göriiniir. Kiir-Araz ovalığında 
yerləşən Mil, Qarabağ, Şirvan vo Mu- 
ğaıı düzlərinin yarımsəhra zonasının xır- 
dabuynuzlu maldarlıq təsərriifatımn 
əsasım qoyunçuluq təşkil edir, keçidən 
iso qoyun sürülərində yedəkçi erkəc ki- 
ıni istifadə cdilirdi. Kür-Araz ovalığınm 
çayları, axmazlar, qamışlıq, bataqlaş- 
mış göl sahillorində, suvarma okinçi- 
liyino əsaslanan ərazilərdə iribuynuzlu 
ıııaldarlıq təsorrüfatının əsasını camış 
toşkil edirdi. Əsas nəqliyyat vasitəsi 
kimi at, dəvə vo uzunqulaqdan istifadə 
olunurdu. Ləııkəran-Astara zonasımn 
dağlıq hissəsindo iribuynuzlu heyvanlar 
qrupıına aid olan zebu da saxlanılırdı. 
Azərbaycanm digor zoııalarında iribuy- 
nuzlu maldarlıq tosorriifatmın əsasını 
inək təşkil edir, camışa yalnız dəro vo 
vadilərdə, çay sahillərində rast gəlmirdi. 
Sevrək meşə, dağ-meşə, subalp və alp 
çəmənbri qurşağında iribuynuzlu mal- 
darlıq təsorrüfatı aııcaq qaramaldan 
ibarət idi. Seyrok meşə, dağ-meşə qur- 
şağında maldarlıq təsorrüfatı yalnız
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qoyunçuluğa əsaslamıdı. Alp çomənləri 
zonasında miııik və yük-nəqliyyat vasi- 
təsi, əsasən, atdan ibarəı idi.

Azərbaycanda maldarlıq ölkonin iq- 
liın, relyef və bitki aləminə uyğun olaraq 
oturaq və köçmə formalarda təşokkül 
tapmışdı. Burada köçori və yarımköçəri 
maldarlıq formalarımn inkişafı voyayıl- 
ması üçiin nə sosial şorait, nə do ki, 
iizərindo mülkiyyət hüquqıı olmayan 
sərbəst torpaqlar var idi.

19 əsrin ortalarından Azərbaycanda 
maldarlıq tədricən ticarət maldarlığına 

kapitalist münasibətlərinin inkişaf et- 
diyi sahəyə çevrilir. 20 osrin əvvəllərindo 
maldarlıqda əmtoə münasibatlərinin 
xiisusi çəkisi taxılçılığa nisbəton daha 
yüksək idi. 19 əsrin sonu 20 əsrin əv- 
vəllərində Azərbaycandan Rusiyaya və 
xarici ölkə bazarlarına, xüsuson İngil- 
tərə, Fransa, ABŞ vo s. ölkələro yun 
ixracı aıdıcıl olaraq artmışdır.

Sovet dövrünün elmi odobiyyatında 
sənaye maldarlığına qədər olan bütün 
maldarlıq formaları ekstensiv maldarlıq 
adlandırılırdı. Lakin maldarlıq sahəsin- 
də aparılmış todqiqatlar göstərir ki, sə- 
naye maldarlığına qədər mövcud olmuş 
və empirik üsullara əsaslanan maldarlıq 
tosorrüfatında sənaye maldarlığında 
oldə edilməsi mümkün olmayan bir sıra 
üstünlükiər mövcud idi (məs., Qaraba- 
ğın qoyunçuluq və atçılıq təsərrüfatında 
tarixən əldə edilmiş nailiyyətlər).

Xalqların etnomədəni, sosial-iqtisa- 
di inkişafı, süni suvarına sistemlərinin 
yarımsəhra və sohra ərazilərin sııvarma 
əkinçiliyinə cəlb edilməsi ilə köçəri mal- 
dar əhali oturaq həyata, okinçiliklə köç- 
mə maldarlıq təsorrüfat formalarına ke- 
çirlor. Suvarma əkinçiliyinin, elm və tex- 
nikanın inkişafı ilə əlaqədar 20 əsrin 
ikinci yarısından sənaye maldarlığı inki- 
şaf etməyə başladı. Hazırda Azərbay- 
canda da maldarlıq tosərriifatı bazar iq- 
tisadiyya'.ına uyğun qurulmaqdadır.

Əıl.: I s m ii y ı 1 o v M. XX  osrin ovvollaıin- 
do Azarbaycanın koml losorrüfatı. B., 1960; 
B ü n y a d o v  T. Azorbaycanda maldarlığın inki- 
şafı tarixindon. B. 1969; H o v i l o v  H. Martda 
morok. B., 1993.

XpliyMİdin X.ılillı

Sənətkarlıq

Azərbaycanda sənətkarlığın tarixi 
çox qədimdir. Hələ erkən Paleolit döv- 
riiııdə ibtidai insanlar təbii daşlardan 
qəlpobr qoparmağı və onlardan kəsici

alət kimi istifadə etmoyi bacarırdılar. 
Son Paleolit dövriində onlar artıq daha 
tokmil və davamlı əmək alətbri hazırla- 
maq vordişlorinə yiyələnmişdibr. Eneo- 
lit dövründo sənətkarlıqda metaldan is- 
tifadə olunmağa başlanır. İlk vaxtlar 
ıııis külçəbrindən soyuqdöymə üsulu ib 
müxtəlif əşyalar hazırlanırdı. Əmok vər- 
disbrinin təkmilləşınəsi və miixtəlif tex- 
niki qaydalara yiyələnmo sayəsində mis 
külçələrini ovvəlcə ocaqda qızdtrma yo- 
lıı ilo, sonralar iso xüsusi qablarda ərit- 
məklə ibııdai metalişləmənm sirbrinə 
bələd olan insanlar təsorrüfat həyatında 
mühüm doyişikliklərin təməlini qoyıııuş- 
dular. Eneolit dövründə ev .-.ənətkarlığı- 
nın (ibtidai sənotkarlıq) dulusçuluq, 
daşişləmo vo sümükişləmə, toxuculuq 
və s. sahələri var idi.

E. o. 2-ci minilliyin l-ci yarısında Azər- 
baycaııda sonotkarlıq peşəkar sahəyə 
çevrilınişdi. Metallurgiyanm inkişafın- 
da yeni mərhəlo başlanır, yeni alət, bə- 
zək, silah formaları yaranır, qalay qa- 
tışıqlı tuncdan daha çox istifadə oluııur- 
du. Qalayla birlikdo ınərgmüş, sürmə və 
qurğuşun da işbnirdi. Bu dövrdə sənot- 
karlıq başqa təsərrüfat sahəbrindən ay- 
rılaraq müstəqil inkişaf edirdi. Bəşər cə- 
miyyətinin inkişaf tarixində baş verən 
ikinci ictimai əmək bölgüsü mohz sənət- 
karlığın bütün sahəbrinin (dulusçuluq, 
toxuculuq, daşişləmə, ağacişləmə, me- 
talişləmə, siimükişbmo və s.) sürətlo in- 
kişafı nəticəsindo baş vermişdi.

Azərbaycan ərazisində mövcud olan 
Xocalı-Gədobəy, Talış-Muğan, Naxçı- 
van, Kür-Araz modəııiyyətləri abidələ- 
rindən tapılmış maddi modəniyyət nü- 
munələri buıada sənətkarlığın yüksək 
inkişafından xəbər verir.

Soıı Tunc və erkon Dəmir dövrüııdə 
yeni sənət növləriııin yaranması, sənət- 
karların təboqələşməsi başlayır. Metal- 
daıı geniş istifadə edilmosi təkcə tə- 
sarrüfatın deyil, həmçinin, sənotkarlığın 
digər sahələrinin inkişafına böyük tokan 
vermiş, qodim və orta əsr şəhərlorimn 
meydana gə'məsi üçün iqtisadi zəmin 
lıazırlanuşdır. Xanımal ehtiyatınııı bol 
olması (yun gön, mis, dəmir, gil və s.) və 
şəhərlərin yaranması sənətkarlığın inki- 
şafı üçün əsas amillər idi. Ev sənətkarlığı 
şəhor sənətkarlığına qədər uzun bir inki- 
şaf yolu kcçorək nəticədo sifarişli səııət- 
karlıq xarakteri almışdır. Kənd sənət- 
karlığı şəhər sənətkarlığındaıı istər peşə- 
karlıq, istərsə də məzmun baxımmdan 
lərqlənirdi. Kənd sonotkarları bir ııeçə 
sahə üzrə, şəhor sənotkarları isə bir sahə
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üzro ixtisaslaşırdı. Yiiksok bədii dəyərə 
və keyfıyyəto ınalik sənət nümunələri şə- 
hər sənətkarları torəfindən hazırlanırdı. 
Kustar sənət və xırda əmtəə istehsalı 
səciyyəsi daşıyan bədii sənot sahələri 
(xalçaçılıq, şarbaflıq, şalbaflıq, bəzzaz- 
lıq, misgərlik, dəmirçilik, xarratlıq vəs.) 
kənd yerlərində də geniş yayılmışdı.

Orta əsrləıdə Azoıbaycanda sonot- 
karlıq öz intibah dövrünü yaşayırdı. Or- 
ta osr ərəb müollitləri Azəı baycanda xal- 
çaçılıq, ipəkçilik sənətiııin yüksək inki- 
şaf etdiyini, qızıl və gümüş məmulatları- 
nın istehsal edildiyini göstəriıdilor. Təb- 
riz, Gənco, Ərəş, Ərdəbil, Cıılfa, Bərdo, 
Naxçıvan, Marağa, Dərbənd kimi şə- 
hərlər sənətkarlıq mərkəzlərinə çevril- 
mişdi. Bu şəhərlordə onlarla sonot sahəsi 
yüksək inkişaf etmişdi.
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Kuzo. 12-14 əsrlor. Boıdo.

Orta əsrlərdə sənətkarlar, xırda ta- 
cirlər ictimai monafelərinin miidafıə 
olunması üçün dini-ictimai-siyasi birlik- 
lər (əxi) və peşə təşkilallarım (əsnaf, 
ozan, möhtərifə) yaradırdılar. Gəncə, 
Təbriz, Ərdəbil, Bcybqan və Bakıdakı 
gizli əxi təşkilatları haqqında yazılı və 
epiqrafik mənbələrdə məlumatlar vardır.

17 əsrdə sənətkarlıqda ixtisaslaşma 
prosesi davam edir, yeııi sənət sahələri ■ 
çini qablar və şəffaf poncərə şiişəsi isteh- 
sah mənimsənilir, odlıı silah istehsalı ge- 
nişlənir. Bu dovrdə Azərbaycanda yüz- 
dən çox inək, pambıq və yun parça növü 
mövcud olmuşdur. İstehsal olunmuş 
parçaların xeyli hissəsi Asiya və Avro- 
panın müxtəlif ölkəbrino ixrac edilirdi.

17 əsrin sonu - 18 əsrin əvvəllərində 
baş verən ıqtisadi tənəzzül sənotkarlığın 
da inkişafınt ləngitdi, hazırlanan malla- 
rın keyliyyəti aşağı diişdii. Məhz buna 
görə də bu dövrdə, əsasən, xammal ixrac 
olunurdu.

19 əsrdo, xüsusən onun 30-50-ci illə- 
rində Şimali Azərbaycanda şəhər əha- 
lisinin sayınm sürətb artması, həmçinin 
Avropa və Rusiya fabrik-zavod məh- 
sullarınm Azərbaycaııda hələ ciddi ro- 
qabət yaratmaması ənənəvi sənət və 
peşə sahələrinin canlanmasına və inki- 
şafına əlverişli zəmin yaratdı. Bu dövrdə 
ölkədə mövcud olan 100-dən artıq sənət 
və peşə sahəsində təqr. 12 min sənotkar 
və peşəkar çalışırdı.

Ən qodim sənət sahəsi olan daşişlə- 
mənin tarixi kökləri qədim insamn to- 
şəkkülü ilə eyni dövrə təsadüf edir. Azıx, 
Damcılı, Tağlar, Daşsalahlı arxeoloji 
abidələrindən tapılan maddi modoniyyət 
niimunələri Azərbaycanda yaşamış qə- 
dim insanlarm yaradıcılığından soraq 
verir. Daş məmulatımn istehsal texnika- 
sının təkmilləşməsi sayəsində daşişləmə 
xüsusi sənət sahəsinə çevrilmiş, tədricən 
ev sənəti halında formalaşnıışdır. Daş 
üzorində oyma daşişləmə sənətinin ən 
qədim sahəsidir. E.ə. 8-ci minilliyə aid 
Qobustan qaya rəsmlori oyma sənətinin 
nadir nümunələridir.

Metalın insanlar tərəfindən mənim- 
sənilməsindən sonra daş alətlər aradan 
çıxmış, daşişləıuə sənoti öz tomayiilünii 
dəyişərək bənnalıq, şəbəkəçilik, daş- 
yonma, həkkaklıq kimi sahələrə yönəl- 
mişdir.

Azərbaycanda ən qədim sənət növb- 
rindəıı biri dulusçuluqdur. Əsası Neolit 
dövriindo (e.o. 7-6-cı minilliklər) qoyul- 
mıış bıı sənət növünün yaradıcısı qadın- 
lar hesab olunur. Gildən yoğrulmuş pri- 
mitiv qablar ilk zamanlar giinəş altında 
qurudulur, daha sonralar isə odda bişi- 
rilirdi. Eneolit dövriində (e.ə. 6-4-cü 
minilliklər) dulıısçuluq daha mükəmməl 
istehsal xüsusiyyətlərinə ınalik olmuş- 
dur. Məhz bu dövrdə dulusçuluq sənə- 
tində miihüm yeniliklərdən biri ■ saxsı 
qabları bişirmək üçün kürələr yaranır. 
Kiiltəpə, Şomutəpə, İlanlıtəpo, Əlikö- 
moktəpə vo s. yaşayış məskənlərindən 
dulus kürəsi qalıqları aşkar edilmişdir. 
Bu abidolərdon tapılmış saxsı qabların 
bir hissəsi sadə qurııluşlu dulus çarxında 
hazırlanmışdı. Dulus çarxı keramika is- 
tehsalınm inkişafında əsaslı rol oyna- 
mışdır. Bu dövrün soıı mərhələsində 
yeni, daha səliqəli, bəzən müxtəlif boya-

larla naxışlanmış, həmçinin qulplu qab- 
lar və s. yaranmışdı.

Dulus məmulatları Tunc dövründə 
(e.o. 4-cii minilliyin sonu 2-ci minillik) 
kütləvi şokildə istehsal edilmişdir. Bu 
dövrə aid qabların iizərində müxtəlif 
həndosi fiqurlar, heyvan və bitki alomini 
əksetdirən kompozisiyalar vardır. Müx- 
təlif boyalarla ronglonmiş qabların is- 
tehsalı geniş yayıldığından orta Tunc 
dövrü bəzon “ boyalı qablar mədəniy- 
yəti” dövrii adlandırılır.

Qədim Azərbaycanda küplərdən 
dəfn mərasimlərində də istifadə edilirdi. 
Əkinçilik, şərabçılıq vo maldarlıq rnoh- 
sullarınm saxlanılıuası üçün xiisusi qab- 
lar hazırlanırdı.

Orta osrlordə Azərbaycamn böyük 
şəhərlərindo Bərdə, Təbriz, Beyləqan, 
Gəncə, Naxçıvan, Ərdəbil, Marağa, Şa- 
maxı, Bakı və b. yerlərdə dulusçuluq sə- 
nəti geniş yayılmışdı. Binaların dekora- 
tiv tərtibatında da saxsıdan istifadə olu- 
nurdu. Dulusçular həmçinin su vo xörək 
qabları, qızdırıcı vasitələr, təsəırüfat

Hil boyıınbağı. I9osrinsonu 
20 osrin ovvoli. Qarabağ.

kiipləri, çıraqlar, su təchizatı vasitələri 
istehsal edirdilər.

Dulus momulatı istehsalı özünün 
tətbiqi əhəmiyyətini 19 əsr və 20 əsrin 
əvvəllərində də saxlaıuışdı. Dıılusçuluq 
Azərbaycanın bir sıra sonot mərkəzlo- 
rində - Qubanın Yenikond, İspik, Ma- 
sallınm Ərkivan, Lonkəranm Separdi, 
Qobələnin Küsnət kəndbrində, habelə 
Şəki və Gəncə şəhərlərində indi do qal- 
maqdadır.

Qədim Azərbaycan ohalisinin tanış 
olduğu ilk metal ınisdir. Misgərlik sənə- 
ti öz başlaıığıcını Eneolit dövrüııdən gö- 
türsə də, Tuııc dövründə (e.ə. 2-ci minil- 
liyin 2-ci yarısında) geniş yayılmışdır.

Gədəbəy, Daşkəsən, Şəmkir, Qala- 
kond. Zəylik, Çovdar və b. yerlərdəki 
mis yataqlarında qədim mədon izbri, 
Yuxarı Daşkəsən. Quşçu. Bayan, Dəstə-
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fur, Alabaslı knndlnri yaxmlığında isa 
nıclalariQno kiirəLarijıin qalıqları aşkar 
cdilmiçdii' llk vaxtlar ıııis kjilçaLırdan 
M iyuqdöym o iisulu ilə miixUtlif bəzok 
oşyaları vo kiçik əınok ab llari lıazula- 
nırdı. I'uncun meydana gəlmasi ıııis is- 
teb*alıru sıxısdırsa da, tamamila aradaıı 
çıxara bilməmişdir. Mis moişst ehtiyac- 
larıııa xidmot elm is v.ı mctalişlomodo 
misgorlik salıosi yarannıısdır

Misgorlik sonoti Saınaxı. Naxçıvaıı. 
Ordııbad. Şokı Ağdanı, Bakı vos. əra/i- 
lordo inkişaf ctdirilso cio, Lahıc osrlərlə 
aparıcı rula ıııalik olmusdur. Lahıc 
tokco Azorbaycanda deyil. bütun Co- 
nubi Qalqa/.da misgorliyin başlıca mor- 
kozi savılırdı.

Misgərxanalarda texnoloji oməliy- 
yatlar osı lər boyu doyişmoyərok bəsit ol 
oməyino osaslanan sadə oritnıə və isti- 
döymo üsıılu ilo aparılmışdır. Misgərlor 
8()-ə yaxın növdə məmulat hazırla- 
mışlar

Azorbaycaıı metalişlomə səııotkarlı- 
ğında tuncdan da gcniş istifado edilıniş- 
dir. 13 əsrdə Şirvaııda usta Əli ibn Mo- 
həmınod torəfındən düzftldilınTş və lıa- 
zııda Ermitajda saxlaııılan tıınc liiloyiıı. 
14 osrdo təbr./li usta Əbdiiloziz torofin- 
don hazırlanmış, “ ınetaltökmo texıııka- 
sının möcüzosi” lıesab edilən vo ha/.ırda 
Tiirkmənistanda Xoca Əlıməd Yasəvi

məscidində saxlanılan məşlıur tunc ti- 
yan bıı metaldan böyiik səııətkarlıqla is- 
tifadə edildiymi göstərir.

Metalişlomo sonətkarlığında dəınir- 
çilik sənoti aparıcı sahodir. Misı vo 
tuııcu srxışdumış dəmır bəşor tarixindo 
böyük ixtiralardan biri olüxışdıır. Azər- 
baycan orazisiııdoki zongiıı dəmir filizi 
yataqları (IJayaıı. Daşkosoıı, Quşçu, 
Çovdar) bu səııət növiinün meydana 
golməsi vo inkişafında böyük rol oyna- 
mışdır.

Filizoritmo işindo körijklü kürələrdon 
isrifadə olunmuşdur. Dəmirçilik soııoti 
təkcə iıi şəhərlərdo deyil. ohalinin dərnir 
məmulatına olan təlobatını ödəmək 
iiçün kondlordə də ınövcud idi. Damirçi-

lor məmulat hazırkımaq üçün soyuqdöy- 
mo vo istidöyıııo üsullarındau istifadə et- 
mişlor. Domirçilik səııəti daxiliııdə ixti- 
saslaşma getmiş vo bu sənət silalısazlıq, 
nalbondlik, tosorrülat və məişət alotlori 
istehsal cdəıı ayrı-ayrı sahələro böliin- 
müşdür. Soııayenin sonrakı iııkişafı nə- 
ticəsindo dnmirçilik sanotinin oksor sa- 
həlori aradan çıxsa da, bəzi salıəlor bu 
güııo qədər qalmaqdadır.

Ənəııəvi metalişləmo sənətinin mii- 
lıiim sahələrindən biri olaıı zərgərlik so- 
nəfinin əıı qodim nünıunəlori e.ə. 1-ci 
minilliyə aiddir. Homiıı dövr üçiin so- 
ciyyovi olaıı zorgərlik texnikası döymo

üsuluııdan ibarət idi. Uu üsulla hazırlaıı- 
mış tuııc kənıərlər Miııgoçevirdə vo 
Xocalıda aşkar edilmişdir. Erkən orıa 
əsr mənbələriııdə Azorbaycanda qızıl və 
güıniiş çıxarılıııası barodə ınəlumat veri- 
ıır. 9 -10 əsrləro aid orob və fars moııbə- 
lərirıdə Gəııcə, Hərdo, Şaıııaxı, Təbriz və 
Naxçıvaıı şəlıorlorındə hazırlanmış zər- 
gorlik maınulatlarındaıı bəhs olunur. 
Zorgərlik ıııetaJişləmonin başqa sahələ- 
rindən forqli olaraq yalııız şəhərləro xas 
olaıı səııət növü idi. 19 əsrin sonunda 
Bakı Azorbaycanda zərgəıiik sənətinin 
on böyük mərkəzinə çevriijııiş, Şamaxı, 
Salyan, Quba, Goııcə. Şuşa, Nuxa vo s. 
şəhərlərdə də bu sonot ııövü geniş yayıl- 
ıııışdı. Zərgərlikdo qəlibkarlıq, şobəkoçi- 
lik, qarasavad (giimüşbondlik), ıniııa- 
sazlıq iisullarından istifado olunmuşdur. 
19 əsrin sonunda zərgərlik fabrikloriniıı 
yaranmasına vo bazara xaricdən gəlmo 
çoxlu sayda zərgorlik məmulatlarının çı- 
xarılmasına baxmayaraq, Azərbaycan 
zərgorlik sənəti inkişaf edir, yerli ustala- 
rııı hazırladığı momulatlar isə düııya 
bazarlarında yüksək qiymətləndirilirdi.

Azərbaycanın ənənəvi sonət sahəlori 
içərisində ağac iş ləmə  xüsusi yer tu- 
tur. Xanlar rayonundan tapılan ağac vəl 
(e.o. 2-ci minilliyə aid), Miııgəçevirdə 
aşkar ediloıı ağac qənddan çömço, tək- 
nə (erkon orta əsrlərə aid) və s. Azər- 
baycanda ağacişləmə sənətinin qodim- 
liyini siibut edir. Ağacişləmə soııəti daxi- 
liııdə ixtisaslaşma getmiş, dülgor, şəbo- 
kəçi, noccar, xarıat qundaqsaz, sandıq- 
saz, sazbənd və s. sonot sahələri yaraıı- 
mışdır. Bu sonət ııövü daha çox koııd yer- 
lorində yayılmışdır. Ağacişləmənin baş- 
lıca morkozləri Quba, Lonkəraıı, Şamaxı, 
Şəki vo Naxçıvan qozaları, habelə Kiçik 
Qafqaz əraziləri olmuşdur. Şoki xaıı sa- 
rayı ağacişləmo səııətinin osas sahəsi olaıı 
şəbəkoçiliyin ən gözəl nümunəsidir.

Qədim tarixə malik toxucııluq sənəti 
özüııdə xalçaçılıq, ipəkçilik (şorbaflıq), 
şalbafiıq, bozzazhq, keçoçilik, hosirçilik 
və s. sahələri birloşdirir.

Azərbaycanda x a l ç a ç ı l ı q  sonəti 
növiüıün yaranması e.ə. 2-ci miııilliyə 
Tunc dövrünə tosadüf etsə də, yiiksok in- 
kişaf səviyyosinə erkən orta əsrlərdə çat- 
mışdır. 10 əsr ərəb müollifı əl-Müqəd- 
dəsi Bərdə şohərindo toxunan xalçaları 
yüksək qiymotlonüirmişdir.

16 əsrdo süjetli xalçaların yaranıııası 
ilo xalçaçılıq səııətində ycııi mərhələ baş- 
layır. Süjetli xalçalar Azorbaycan xalqı- 
nın ınaddi vo monovi modəniyyotiııiıı əıı 
qiymətli nümunələridir. Süjctli xalça sə-

Oynuı Kv.ıklı la.\la sandıq. I9asr. Naxçıvaıı.
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nolı xi'ısusnn Təbriz şəhorindo daha yük 
sok iııkisaf saviyyosino çalmısdı. Uclo 
xalçalar Qarabağ, Gonco vo Şirvanda da 
toxurnırdu.

19 osrdn A/ərbaycanda xalçaçılıq 
snnnti ö z  inkişal'ının on yiiksok mnrholo- 
sino çatmışdır.

İstchsal texnikasına görə xalça vo 
xalça momulatları xovlıı (ilmoli) vo 
xovsuz (ilmosiz) olurdıı. Badii-texniki 
xiisusiyyollormo göro Azorbaycanın 
xovlu xalçaları 4 böyük qrııpa Ouba- 
Şirv.m, Cjonco-Qazax, Qarabağ vo Tob- 
riz xalçaçıhq moktoblorino böliinür. Bu 
mnktobhrin hər birı xalça çeşnilorino və 
toxunma tcxnikasına göro forqbnirdi. 
Xovlu xalçalar ölçü, forma, çeşidlorino 
göro də seçilirdi: xalı, knnaro, gobo, 
taxtüstü, xalı balası, namazlıq vos. Xov- 
lu xalçalar dik hanada ilınə çalma yolu 
ilo hovo, kirkit, qayçı vo s. abtlərdən 
istifado ctmoklo toxunurdu.

Xovsuz xalçalar təyinaıına və isteh- 
sal tcxnikasına görə də bir-birindon 
forqlonirdi. Palaz, kilim, zili, şəddə, ladı, 
vərni, sumax, mofrəş, xurcun, çuval, 
hcybo, duz torbası, çul və s. xovsuz xal- 
ça məmulatı növləridir. Xovsuz xalça 
momulatları çalkeçir, dolama, dərmo, 
qıyıq, ladı və s. üsullarla toxunurdu.

Ş ə r b a f 11 q ;pok məmulatı istehsa- 
lında osas sahələrdon biri, ənənəvi ipok 
toxuculuğunun karxana formasıdır. 
Şərbaflıq sonoundə 2 başlıca istehsal 
forması - keci və xam ipək toxuculuğu 
toşəkkül tapmışdır. Kecidən cccim, to- 
tinlik, xasqırmızı, aloyşa. navar, çııxa, 
şalvar, köynok və s. toxunulurdu. Keci 
istehsah cv peşəsi sociyyosi daşıyırdı. 
Kecidon toxunan momulatların ən ınəş- 
lıuru cecinuiir Ceciındon yorğan-döşok 
vo mütəkkə üzü, taxça vo camaxatan 
pordosi, gordok, sülrə, yük örtüyü və s. 
momulatlar hazırlanırdı. Cecimlorin 
“ homyan” , “obagozor ’, “ köynək” , “ ala- 
köynək” və s. növlorı stehsal olunurdu. 
Cecim toxuculuğu ilo. osasən, Şuşa qo- 
zasının Lənbəraıı, Agcabodi vo Xərfə- 
loddin kəndlorindo ınoşğul olmuslar. 
Şorbaflıq sonəti xam ipok sapdan kaı xa- 
na şəraitindo ipok momulatı istehsalı ilo 
sociyyələnirdi. 8 9 osrlordon ctibaron 
ipokçilik sənotiııdə ayaqla lıərokot etdi- 
rilon tokorli mancılıqlardan (barama- 
açan dozgahlar), mütohərıik toxııma 
dozgahlarmdan istiladə cdilirdi. Oıta 
osr Azərbaycan şohorlərindo (Tobriz, 
Şamaxı, Qobolo, Marağa, Ərdobil, Cion- 
co, Beybqan, Naxçıvan və s.) şarbaflıq 
geniş inkişaf etmisdi. 19 osrdo Şamaxı

karxana şorbaflığının mühüm mərkozi 
olaraq qalırdı. Şərbalhq bir neçə yar- 
dıınçı pcso növüııün soıı noticəsi kimi 
formalaşınısdır. Baramanııı kələf çarxı 
üzorino sarınması mancılıqçı, xam ipək 
tellorinin tovlanması - tovçuluq, ara 
ipoyimn sarınması - lülovokil, çillo çok- 
mok karatançılıq, gjlonin bölünmosi 
karaçılıq, çılb taylarmın nüvo vo şaııaya 
düzülmosi torrahlıq peşəsini yarat- 
mısdı. Toxuma əınəliyyatı kargərlik vo 
pəstokar, boyama oməliyyatı isə bo- 
yaqçı-tavakcs peşosinə aid idi. Şərbaflar 
ipəyi yezdimo, dördayaq və kəlağayı 
dəzgahlarmda toxumuşlar.

Ş a 1 b a f 11 q ev peşosi vo xırda əm- 
toə xarakterli yun parça toxuculıığu sa- 
həsidir. Sonralar inkişafedorok karxana 
toxuculuğu soviyyəsinə çatmışdır. 19 
osrdo Azərbaycanda şal toxuculuğu Şa- 
maxı, Quba, Göyçay, Qazax, Şuşa, 
Naxçıvan, Zəngəzur vo Zaqatalada 
xüsusilo inkişaf etmişdi. Azərbaycanda 
şal, mahud, tirmə, cecim, çul, ladı və s. 
yun parçalar geniş çeşiddo istehsal olu- 
nurdu. Şal istehsalının ev peşosi sociyyo- 
si daşıyan formasında şal yer hanasında 
“qılınc” adlanan zəıbo aləti vasitəsilə 
qadmlar tərəfındən, karxana toxuculu- 
ğunda isə “ şalbaf’ adlanan peşokar usta 
təıəfındon mütohərrik şal dəzgahında 
toxunulurdu.

Bozzazl ıq  pambıq parça isteh- 
salı ilo məşğul olan sənət növüdür. Orta 
osrbrdə Təbriz, Marağa, Mərənd, Or- 
dubad, Gəncə və s. şəhərlər pambıq 
parça istehsalmın başlıca markizlori idi. 
19 osrdə bu sonot Naxçıvan, Şamaxı vo 
Şuşa şəhərlorindo do inkişaf etmisdi. 
Xam bezdoıı bəsit boyaına, qələmkarhq 
və ya basmanaxış iisulu ilə müxtəlif növ 
pambıq parçalar hazırlanırdı.

K e ç ə ç i 1 i k ononəvi yun momulatı 
istehsalımn basma texnikasına əsasla- 
naıı sonət sahosidir. Qoyunçuluq vo at- 
çılığın inkişafı bu sonətin geniş yayılma- 
sına imktln yaratmışdır. Kcçoyə bozi 
bölgələrdo “qolib” də deyirlər. Keçə gü- 
zoın yundan hazırlanır, onu hazırlayan 
usta iso “ həllac” adlanırdı. Keçə yun 
məmulatı istehsalınm ən sadəsi hesab 
olunur və onun istehsal prosesino az 
vaxt sərf edilirdi. Kcçədon alaçıq tik- 
nıok. döşənocok, yohər altlığı vo yapıncı 
hazırlaınaq üçiin istifadə edilmışdir.

Azorbaycan orazisində d o r i ç ? i i k 
(dabbaqlıq) sonoti də qədim tarixə ma- 
likdir. Aşılanmış doridon geyim hazııia- 
maq, ü/.orindo yazı yazmaq moqsodilo 
istifado olunurdu. Oodim məxəzlərin

bir qismi ınohz perqament üzərindo 
dövrümüzo golib çatmışdır. Dabbağ 
momulatı gön, sarğı, ətvi, tumac, 
ınüşkü vo xəz doıidon ibarətdir. Əsas 
xammal cv heyvanlarınm dorisi olmuş- 
dur. 19 osrdo Azorbaycanda gön-dəri 
ınomulatı istehsah kustar sonot vo xuda 
əmtəə istehsalı xarakteri daşımışdır. 
Başlıca dəriçilik morkozlori Şamaxı, 
Nuxa, Cavad, Əroş, Şuşa və Gonco qo- 
zaları olmuşdur. Doriçilik sənəti daxi- 
liııdə bir neço sənot: papaqçılıq, kürk- 
çülük, sərraclıq, başmaqçılıq, çokməçi- 
lik yaranmışdı. Bundan başıuı dəridon 
moişot qahları: motal, cymoi tejən, tu- 
luq və s. do hazırlanmışdır.

Sənayenin inkişafı ilə əlaqədar ənə- 
nəvi sonot mohsullarına olan tobbat 
xeyli azalmış, onların bir çoxu aradaıı 
çıxmışdır. Bununla belo ev peşəsi və sə- 
not növbri əsrlor boyu insanların mə- 
nəvi və məişət ehtiyaclarını ödoıniş, xal- 
qın sənot salnamosinə qiymətli səhifolor 
boxş etmişdir.

ihl.: A r a m a ;ı h  o u a  C. M. 1 'o H H a p c i Bo b  

A tcp6aıvi5Kaııe. [>., 1981; A/orhaycan etnoqrafı- 
yası. C. 1. B., 1988; M u s t a f a y c v  A. N. Azar- 
baycanda sonəlkarlıq. B., 2000 .

Gühad.'i Axundova

Yaşayış məskənləri 
və evlər

Azərbaycanda bəşər tarixinin ayrı- 
ayrı mərhəblərində yaşayış məskonbri- 
nin müxtəlif tip və formaları mövcud ol- 
muşdur. Onların meydana gəlməsində 
təbii-coğrafi şoraitin, mövcud ictimai- 
iqtisadi quruluşun, mohsuldar qüvvəb- 
rin inkişafımn, sosial-iqtisadi inkişafın 
xüsusiyyətlərinin, ailə hoyatı normaları- 
nın vo tosorrüfat foaliyyəti istiqamotinin 
həlledici rolu olmuş, bu amillərin fəal tə- 
siri sayəsmdə xalq məişətində əmolo go- 
lon yeni keyfiyyət doyişikliyi yaşayış 
məskonlorinin ıniixıolif tip və formaları- 
nın meydana golməsino zoınin yarat- 
mışdır.

Azorbaycan ərazisi özünün landşaft- 
relyef quruluşuna görə dağlıq, dağətəyi 
və düzonlik orazilordon ibarətdir. Dağlıq 
ərazi tobii-iqlim şəraitinə, hidroqrafıya, 
oroqrafıya vo geomorfoloji xüsusiyyət- 
lorinə, flora və faunasına göro zongin ol- 
dıığundan, ölkənin ən qədim sakinlori 
moh/ burada - təbii mağaralarda məs- 
kunlaşmışlar. Azıx, Tağlar, Qobustan, 
Qazma, Aveydağ mağaıaları ocdadları-
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ımzın ilk sığınacaq yerləri kiıııi ıno- 
lumdıır.

Taıixi inkişaf prosesinin sonrakı 
mərhələlərındə insanlar təbii material- 
lardan (daş, ağac, sümük və s.) əmək 
alətlori hazırlamaq vordişlərinə yiyolən- 
dikcə, mağaradaxili yeıiəşkobrdə divar 
açırımları düzəltmok, mağarada yanan 
ocağın tüstiisiinü bayıra çıxaımaq üçiin 
tavanda bacalar açmaq kiını zoruri işlo- 
ri yerino yetirmoyə başlamışlar. Beləlik-
b, ibtidai insanların tobii mağaraları öz 
iradəlorino ııyğun şəkildo ycnidən qur- 
maq vo təkınilləşdirmək vəıdişlori nəti- 
cəsində yaşayış məskənlərinin yeni bir 
tipi süni mağara ınəskənlori yaranmış- 
dıı. İstər təbii, istərsə do süni mağara 
moskənləri ocdadlarımızın ilk yaşayış 
evi kimi do əlıəmiyyəl kəsb edir. Azor- 
baycan ərazisində süni mağaralara Bö- 
yük Qafqaz dağlarının cənub-şorq vo 
şimal-şərq otokbrində, homçinin Kiçik 
Qafqaz vo Talış dağları bölgəsində 
(Quba, Şamaxı, Qubadlı, Zongilan, Kol- 
bəcər, Laçın, Lerik), eləcə də Cənubi 
Azərbaycanda tosadiif olunur. 20 əsrin 
30-cu illəriııdə etnoqratlar Ə.K.Əbkbo- 
rov və Q.T.Qaraqaşlı Kəlbocor, Gədo- 
bəy, Xanlar və L.açın rayonlarında ya- 
şayış əhəmiyyotini həlo də itirməmiş süni 
mağara məskənləri qeydə almışlar.

İctimai inkişafın sonrakı morhələlə- 
rində Azərbaycanm dağətəyi və düzən- 
lik ərazilorində də məskunlaşına prosesi 
gedirdi. Məhsuldar qiivvəlorin inkişafı
ilo olaqodar əkinçi vo maldar qəbilələrin 
formalaşması nəticəsindo Azərbaycanm 
diizən və dağotəyi ərazilərində yeni-yeni 
qəbilə məskənləri yaramr və inkişaf 
cdirdi. Əkinçiliklə məşğul olan tayfalar 
siini suvarma qaydalarına yiyoləıuiiyin- 
dəıı çay, arx və ya kanalların ətrafında, 
maluaıiıqla məşğul olanlar isə otlaqlaıia 
zəngin ərazilordə ınoskon salmağa iistüıı- 
lük verınişlər. Azorbaycanın dağətəyi və 
düzon bölgələrində aşkar olunmuş Eneo- 
lit və Dəmir dövriinə aid olan çoxsaylı 
yaşayış mosk'inbrinin izləri bunu bir da- 
ha təsdjq edir.

Azərbaycanda gcniş yayılmış yaşayış 
moskonbrinin səciyyovi tarixi tipbrin- 
dəıı başlıcası k ə n d olmuşdur. Kənd - 
oturaq ohalivə moxsus daimi yaşayış ev- 
ləri, təsərrüfat tikililəri, hoyətyanı saho- 
lori, inz.ibaıı, sosial-modəni vo dini mər- 
kəzləri, ümumi otlaqları, əkin sahələri, 
içmoli sııları. ayrıca qəbiristanlığı olan 
vo ohalinin etnik tərkibinin iimumiliyi 
ilə xarakterizə olunan tarixən formalaş- 
mış məskəndir. Kənd, bir qayda olaraq.

poligen (bir-birinə qohum olmayan bir 
neço nəsildoıı ibarət olıalinin yaşayış məs- 
koni) xarakter daşıyır və əhalisinin sayı, 
şəhər istisna olmaqla. digor məskən tiplo- 
rindən daha çoxdur. Poligen xarakterli 
kondlər horosi bir məhollo toşkil edon qo- 
hum patronimik qruplardan (tayfa, ba- 
salaq, tiro, nəsil, toboh, əqrəba, ocaq, 
doııgo, evloı i, çibk, övladı, uşağı və s.) 
ibarət idi və hər birinin okin sahəsi, örüşü, 
biçonoyi, meşoliyi, axmaz vo coləsi ilo hü- 
dudlanan lıəndi oluıdu.

19 əsrdo Azorbaycanda monogeıı xa- 
rakterli (bir kökdən törəmo) kəndləro az

da olsa təsadüf edilirdi. Şəki Zaqatala 
bölgəsinin Başdaşağıl, Sanbaş, Muğaıı- 
lı, Qıpçaq kəndləri bir mənşoli idi. Şirva- 
nın Bığır kəndinin əhalisi Cəlil övladının 
törəməsidir. Naxçıvaııda Kongərli soy- 
larının yaşadıqları kəndlor (Yurdçu, 
Qabıllı, Qarabağlar, Qaraxanboyli, Ke- 
çili və s.) də bu qəbildəndir.

İctiınai inkişafm sonıakı gedişində 
qohumluq prinsiplərino əsaslanan kənd- 
lordo baş verən dəyişikliklor onların bö- 
yiiyərək qarışıq tərkibli kəndlərə çevril- 
mosinə səbob olmıışdıır. Bclə kəndlorin 
əməlo gəlməsini patronimik ailəlorin bö- 
yiiyərək parçalanması, orta əsrlərdə 
çoxsaylı əhali qruplarımn Azərbaycan 
ərazisino miqrasiyası io izah etmək olar. 
Müxtolif obyektiv taıixi sobohlər üziin- 
doıı ölkə daxilində əhalinin köçmoklə 
ycrdəyişmosi də qaıışıq torkibli kəııd- 
ləriıı meydana gəlməsində osas rol oyna- 
mışdır. Məhz bunlann noticosi olaraq

qohumluq pıinsipi osasında moskunlaş- 
ma prosesi getdikco zəillorniş, yaşayış 
moskənbrinin salınmasında qonşuluq 
prinsipləri üstünlük təşkil etmişdir. Qarı- 
şıq tərkibli kəııdlərin yaranmasına çar 
Rusiyasımn Azərbaycanı işğal etmosin- 
don sonra (19 əsrin 20-30-cu ilbrində) 
Şimali Azərbaycan ərazisinə kiitləvi şəkil- 
do ermoııilorin, ruslarııı vo b. xalqların 
köçürülmosi də təsir etmişdir.

Azərbaycanlıların yaşayış məskənlə- 
riııin tarixon yaıanmiş digər sosial-iqti- 
sadi tipləri oba, şenlik, binə, yurd, dü- 
şorgə, qışlaq, yaylaq, dokkə, dongə, sı-

ğırxana, yataq vo s. müvoqqəti elat ya- 
şayış məskənlərindən ibarət olmuşdur.

O ba - 19 əsrdə hom maldar icma 
üzvlərinə məxsus xiisusi quruın (biıiik), 
həm də otuıaq ohalinin müvəqqəti ya- 
şayış nıəskəni clmuş, todricon daimi ya- 
şayış moskəninə - kəndə çevrilmişdir. 
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgolərində 
ıııövcud olan belə obalar kondə çevı ilər- 
kən kənd adlarında “ oba" komponenıi- 
ni də saxlayırdı. Məs., Vəlioba, Molla- 
oba (Masallı rayonıı), Mahmudoba 
(Şahbuz rayonıı), Aşıqoba (Qtısar ıayo- 
nu) vo b. obalar, bir qa>da olaraq, mal- 
daıiıq tosoırüfatınm yaylağa və qışlağa 
köçməsi ilo əlaqədar meydana golirdi. 
Daimi yaşayış məskənindən konddon 
nisbotən aıalı salman obada, adotən, 
qolıum ailələr məskunlaşırdı. Otlaqlar- 
dan səmərəli istifadə etıııək moqsodilə 
istər yaylaqlarda, istərsə də qışlaqlarda
o.balar xırda valıidlərə - dəngə lə rə

Şaıımxı şolınn. 17 əsr. Adanı Olcarınin rasıııi.
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bfilünür, dnngəbr iso bir-birindon "ot- 
arası” adlanan mərzlərlə ayrılırdı.

Şen l ik  (şennik) də oba kimi qə- 
dim tarixt malik yaşayış məskəni olub, 
ailə ii/vlərinin sayıııa görə ondan kiçik 
ıO' Koma formalı yaşayış məskənbrin- 
dəki lıəıl bir koıııa ayrıca bir şenlik təşkil 
edir və əksər lıallarda monogeıı xarak- 
leıii olurdu. Şcnlik əhalismiıı tərkibi, əsa- 
sən. qolııım tayfalardan lormalaşırdı.

H i n ə miivoqqəti yaşayış məskən- 
lərinin riişeym tipı olaraq bu və ya digər 
kəndiıı salınmasında ilkiıı mərhəb təşkil 
ctmişdir. Toplanılan etnoqrafık mate- 
riallaıdan aydın olur ki biııə 19 əsrdə 
Azərbayeamn dağlıq bölgələrindəki 
kəndlərin əksəriyyətındə mövcud ol- 
musdur. Əsasən, maldarhqla məşğul 
olan ohali tərəfindon kəndin yaxınlığın- 
da salınan təsərriifat tikilibri (yataq, 
tövlo, pəyə. xalxal, banıstan və s.) binə 
adlamrdı. Binədə aiblərin sayı artdıqca 
tədricən təsərrüfat tikililəri və yaşayış 
evbri do inşa edilirdi. Bıı tikililər çoxal- 
dıqca hinə daimi yaşayış məskəninə çev- 
rilir və o. ya orada ilk məskən salmış 
adaının adı ilə, ya da maldarlıq təsər- 
rüfatınm üstün sahəbrindən birinin adı 
ilə adlandırıhrih (Qasımbiııəsi, Məııı- 
məduşağıbinəsi, Baxışbinəsi, Malbinəsi, 
Qoyunbinosi və s.).

Q ı ş I a q - sığırxana, yataq və ya- 
şayış evbrini özündo birləşdirən miivəq- 
qəti yaşayış məskəni idi. Adından mə- 
lum olduğu kimi, qışlaq, əsason, qış ay- 
Iarında yaşayış iiçün nəzərdə tutulan 
əıazi, otlaq sahəsi dcməkdir. İJLin 8-9 
ayını qışhıqlarda keçirən Azərbaycanın 
maldar elatları yalnız yay aylarında 
yaylaqlara qalxardılar. Qışlaq digəv 
miivəqqəti yaşayış məskoni növləıindən 
daiıııiliyi ilo forqlənir və kəndə keçidin 
son mərhəbsi hesab olunur.

Azərbaycanda genış yayılmış mu- 
voqqəti yaşayış məskənlərindən biri də 
y a y I a q olmuşdur. Yaylaqlar, adətən, 
yüksək alp çomonlikbrindo yerləşirdi. 
İlin 3-4 ayını yaylaqlarda keçirən mal- 
dar elatlar burada alaçıq və doyələrdə 
yaşayırdılar. Yaylaqlara köçıııo vəyurd- 
salma qaydalarında, osasən, sıı mənbo- 
lorjno yaxınlıq, otlaq qayğıları, homçi- 
nin qohumluq miinasibətləri üstün yer 
tuturdu. Əksər hallarda bir neçəqohıım 
ailo bir yerdə yurd  (yaylaq) salırdı. 
Bozon iri maldarlıq tosərriifatına malik 
olaıı varlı ailəbrin ayrıca yaylaqlara 
diişməsi müstəsııa hal oluıdu. Qohuırı 
ailoloriıl bir ııeço il dalbadal düşdükləri 
yurd yerbri yaylaqlar ailə başçısınm,

bozon do onların toınsil etdikbri kəndlə- 
riıı adı ilə adlanırdı (Əmirohmodin yur- 
du, Nobi yurdu, Elllar yaylağı vo s.).

Miivəqqoti yaşayış moskonlorinin bə- 
zilori (biııo, oba. yataq. qışlaq, sığırxana 
vos.) tarixən maldaıiıq tosərrüfatının in- 
kişalfı ilo sıx bağlı olmuş, daimi yaşayış 
məskoninin - kəndin yaranmasında 
müəyyon mərhəb təşkil etmişdir. Qazax 
bölgəsinin Çaylı kondi vaxtilo Qıraq Ko- 
somən kondindoki Qızyetərlı tayfasmın 
qışlaq yeri olmuş, sonralar maldar əha- 
linin oturaqlaşması prosesində kondə 
çevrilmişdir. Qışlaq yerinin daimi ınoti- 
kəno kəndo keçid təşkil etdiyini bozi 
koııd adlarının tərkibində “qışlaq” kom- 
ponentinin olması da təsdiq edir. Tovu-
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zun Böyiikqışlaq, Laçının Köhnəqışlaq, 
Qazağın Düzqışlaq. Daşkosənin Yalqış- 
laq, Zəngilanın Günqışlaq, Qobəbnin 
Aydınqışlaq, Goranboyun Başqışlaq 
kimi kəndlori buna misal ola bilər.

Azorbaycanda məhsuldar qüvvəbrin 
və kapııalist münasibətbrinin inkişafı, 
bu miinasibotbrin kənd məişotinə daha 
dorindən nüfuz etməsi ilə əlaqodar yara- 
nan sosial ırıühit, böyük aıləlorin patro- 
nimik qruplara parçalanması, ohali arlı- 
mı, yığcam torkibli kəııdbrdə torpaq ça- 
tişmazlığı vo s. amillər yeni yaşayış məs- 
kənlormin omələ golmosindo əsas rol oy- 
nayırdı. Bəzən ana kəntldən ayrılan tö- 
rəıııə kəndlər öz əvvəlki ad mənsubiyyo- 
tini qoruyub saxlayır, bəzon do ya kənd 
adlarına, ya da ana kənddən ayrılan

tayfa adlarına xüsusi komponentlər 
(oba, binə, mozrə, dizo və s.) əlavo olıı- 
ınırdu. Oba və biııo komponentli kənd- 
lor bütiin Azorbaycan iiçiin səciyyəvi ol- 
sa da, məzro və dizə kompoııentli kənd- 
lər, osasən. Naxçıvan bölgosi üçüıı so- 
ciyyəvidir (OrLicdizo, Mamirzodizə, Ala- 
gözməzrə, Payızməzro və s.).

Azərbaycanm onənovi yaşayış məs- 
konlorindən bohs edərkən şohərtipli 
moskonbr xiisusi qeyd edilməlidir. Tari- 
xi məlumatlar Azərbaycanda şəhər nıo- 
daniyyotinin, şohərtınli ılk yaşayış ıııəs- 
konbrinin e.o. 1-ci minilliyin əvvəllərin- 
də mevdana galdiyini təsdiq edir. Qədim 
Azorbaycanm şəhəıiori karvan-ticarət 
yolları üzərindo yeıioşməkb, şohor nıəi- 
şot tərzinin bütiin göstəricibrinə tam ca- 
vab verirdi. Azərbaycanm feodal tipli 
şəhorləri sırasında osas yer tutan Tobriz, 
Bakı, Şamaxı, Gəncə, Naxçıvan, Bərdo, 
Dorbənd, Qəbələ, Beyləqan, Şabran, 
Şəki və s. yaşayış məskənlərinin yeıii so- 
sial-iqtisadi inkişafdakı rolunun müxtə- 
lifliyino baxmayaraq, onların memarlıq- 
planlaşdırma quruluşlarında bir sıra 
ümıımi cəhotbr olmuşdur. Vaxtilə salı- 
nan Azorbaycan şəhərbrinin ərazisi öz 
funksiyalarına görə fərqlonon “ərk” 
(içqala, narınqala), “ şəhristan” (osilza- 
dolərin yaşadığı hissə) və “ rabat” (sənət 
və ticarot hissosi) adlı üç müxtolif bölmə- 
dən ibarot idi. Hakimin saravı vo başqa 
əsas rəsmi binalar, onlar üçiin aynlmış 
sahələr vahid planlaşdırma kompleksi 
şəklindo istehkam divarları ib əhatə 
olunaraq şəhərin “ərk” hissəsini təşkil 
ediıdi. “ Şohristan” , adəton, hom müda- 
fıə, həm do xarici görkəm baxımından 
şəhorin əlıəmiyyətli vo gözəgəlimli sahə- 
sində yerbşirdi. Yaşayış, ticarot və sə- 
nətkarlara məxsus binaların yerloşdiyi 
şəhərin “ rabat” hissəsi ınürokkob və qa- 
rışıq küçə şobokəsi ilə, ticarət-sonot cər- 
gəlori - çarşı və dalanları, bazarları, kar- 
vansaralan ilə diqqəti colb edirdi. Şohər- 
tipli yaşayış ınəskonbri, bir qayda ola- 
raq, məholbbrə bölüniirdü. Məhəllolər 
ayrı-ayrılıqda şəhəıiıı bir və ya bir neçə 
bolınəsini əhatə edirdi. Əlıalinin rahat- 
lığı üçün hər məhollədə ınəscid, hamam, 
mədrəsə, bazar və b. ictiınai və dini so- 
ciyyoli binalar iıışa edilirdi.

Azərbaycanın oı ta əsr feodal şəhor- 
lərindo səciyyəvi xüsusiyyət kimi yaşayış 
evbrinin fasadı həyətə istiqamətlonir, 
küço divarı bütöv olurdu. Ailə məişəti- 
nin spesifikası ilə bağlı olan beb plaıı- 
laşdırına keçınisdə bütün ınüsəlman Şor- 
qindo mövcud idi.
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20 əsrin 30-cu illorindən başlayaraq 
yeııi sosial münasibətlər vo təsərrüfat ior- 
malarımn yaranması ilə əlaqədar olaraq 
xalq yaşayış məskənbrinin yeni tipi 
kolxoz vo sovxoz qəsəbobri (Zoyom, 
Dəlbr, Müştlq, M.Ə.Sabir ad. qosobə, 
Kijəba, Qohrəmanlı, Kür. Diyallı və s.) 
sahnmışdır.

Yaşayış moskənlorinin tip və forma- 
larmın bərqorar ohnasında Azərbaycan 
iiçün sociyyəvi olan əkinçilik. əkinçilik- 
maldaıiıq və ınaldarlıq kimi təsərrüfat- 
modoni tipbriıı mühiim rolu olınıışdur. 
Azorbaycan orazisi iizrə məskıınlaşma 
məhz bu təsərrüfat-mədoni tiplərə uyğun 
golir. Naxçıvan, Gəncə-Qazax, Şiıvan, 
\lazan-Həftoran, Mil-Muğan. Qarabağ, 
Lənkəran, Şabran düzənlikləri suvarına 
kinçiliyi üçiin əlverişli olduğundan, əha- 
iniıı məskunlaşmasında başlıca rol oyna- 
nışdır. Burada məskunlaşma, əsasən.

Dairəvi çubuqhörmo ev.

ü/.ənlik və yaxud çaykənarı (arxkənarı) 
loskunlaşma tipi kimi sociyyəbnir.

Azərbaycanın dağətəyi yaşayış məs- 
onbrinin əhalisi, əsasən, dəmyə əkinci-
i və otııraq maldaıiıqla məşğul oldu- 
ındaıı, bıı sahələr dağətəyi məskunlaş- 
a tipinin (əkinçilik-maldarlıq məskun- 

ı >ma tipinin) yayıldığı osas yerbr hesab 
ıınur. Şirvan bölgosinin mərkozi vo

v ırq hissəsi (Bozdağ tirəsi, Xoraso 
chizənliyi, Qobustan yaylasının şimal- 
qorb hissəsi), Gəncəbasarın Kür çayı ilə 
Kiçik Qafqaz silsibsi arasındakı dağ- 
ətəyi düzənliklər, Naxçıvan bölgəsinin 
Böyükdiizü, Şərur dağətəyi düzonliyi, 
Dərələyəz silsılosi ilo Araz çayı arasın- 
dfckı düzonliklər ikinci məskunlaşma ti- 
pinin - əkinçilik-maldarlıq tipiııin geniş 
yayıldığı orazilor sırasına daxildir.

Azərbaycanda köçori ınaldarlıq to-

sərrufatı ilə bağlı müvəqqəti məskunlaş- 
ma tipi də mövcud olmuşdur. Ceyran- 
çöl, Aşağı Qarayazı, Muğan, Mil, Qara- 
bağ, Şirvanın Küdrii diizü qışlaqları, 
ebcə də yiiksok dağlıq ora/.ibrdo qərar 
tutan çoxsayh yaylaqlar üçüncti məs- 
kıınlaşma tipinin maldarlıq məskun- 
laşma tipinin formalaşmasında holledici 
rol oynamışdır.

Azorbaycan yaşayış məskənlorini 
relyef üzrə təsnifata görə yaınac, ya- 
rımyamac, vadi vo düzənlik yaşayış məs- 
kənləri olmaqla dörd qrupa bölmok olar. 
Dağlıq və dağotəyi bölgələr üçün səciy- 
yəvi olan yamac tipli kəndlorin əsas xüsu- 
siyyəti onların dağın külokdon və çov- 
ğundan mühafizə olunan güney sənıtin- 
də salınmasıdır. Belə kəndbr Lonkə- 
ran-Astara bölgəsinin Təngərud, Pəli- 
koş, Qərb bölgəsinin Çatax Qoşabulaq, 
Xınnakiran, Çesməli, Zağalı, Qabaq- 
topo, Mollahosənli, Bayan, Naxçıvan 
bölgosinin Dırnıs, Badamlı və b. dağ ya- 
nıaclarında salınmışdır.

Yarımyamac tipli kondlorin yamac 
hissəsi yamac tipli kəndlorin xiisusiyyot- 
Iərini özündə saxlayır, digor hissosi iso 
düzonlik tipino uyğun gəlir. Belə kəndlər 
yamac kondbri ib düzənlik kəndbri 
arasıııda keçid mərhəb təşkil edir. Nax- 
çıvanın Tumbul, Qarabağlar, Goncəba- 
sarın Qaşaltı kəndbri yarımyamac tipli 
kəndbrin gözəl nümunosidir.

Dağlıq ərazilərdə salınmış kəndbrin 
əksəriyyəti vadi tipli kəndbrə xas olan 
xüsusiyyətlori də öziindo birləşdirir. 
Vadi kəndbri, adoton dağ yamaclarmın 
və dağ çaylarınm əmələ gotirdiyi ınüla- 
yim iqlimli vadibıdə sahnır, çayın bir və 
ya hor iki sahilini əhato edir. Şirvanın 
Zarat, Ərçimən, Xolofli, Sulut, Qodirli, 
Udulıı, Xocalı kəndləri dağ-vadi kond- 
lərinə misal ola bilor.

Böyük kənd yaşayış məskənləri, adə- 
tən, düzənlik yerbrdə sahnmışdır. Bun- 
lara aran kəndləri də deyilir. Belə kənd- 
lər sahəcə xeyli böyük ərazini tutur, hə- 
yotyanı sahəbrinin geııiş olması, təsər- 
rüfat tikililorinin yaşayış evindon, mə- 
holbbrin isə bir-birindən xeyli aralı sa- 
lınması və sərbəst yerləşınəsi, məişət 
böhnəsindo talvar-kölgəlik yaradılması
ilo səciyyələnir. Aeorbaycamn biitün et- 
noqrafik bölgolorində düzənlik kənd 
nümunəbrinə təsadıif etmok olar.

Kəııd yaşayış məskonlori forına ba- 
xımından da miixtəlif səciyyə kəsb edir. 
Etnoqratik və memarlıq odəbiyyatında 
kənd yaşayış məskənbri formalarının 
mövcud təsnifatım nozərə alaıaq belə

nəticəyə gəlınək olar ki, torpaq çatış- 
mazlığı, yerin relyef-laııdşaft qurııluşu 
(topoqrafık quruluşu), nosil-tayla quru- 
lusu qahqlarınm hob do giiclü olması, 
qohum ailəbrin bir-birinə yaxın moskun- 
laşmaya can atması, habelə kondlorin 
cərgəvi formada, yəni planlı kiiçə siste- 
ınində salınmasına təşəbbiis göstorilıno- 
ınəsi sobobindon LS-20 əsrlorin əvvəlb- 
rindo Azorbaycanda on geniş yayılmış 
kənd formaları koma-koma, pərakondə 
(dağınıq), sıx-qarışıq torkibli yığcam 
kondbr olmuşdur. Digor kənd formala- 
rı (dairəvi vo cərgəvi kəndbr) nisbələn 
azlıq təşkil etmiş, ayrı-ayrı bölgələrdə 
müxtəlif terminlorb ifadə olunsa da, 
prinsip və mahiyyətcə fərqbnməmişlər.

Koma-koma kondlərin osas sociyyo- 
vi xüsusiyyoti yaşayış binaları vo təsor- 
rüfat tikililərinin ayrı-ayrı qruplar şok- 
lində tikibrək bir-birindən miioyyon mə-

Lom.

safədə yerləşməsidir. Belə kəndlərin for- 
malaşınasında patronimik münasibotlə- 
rin (qan qohumluğu ilə birləşən icma 
üzvbrinin bir yerdə yaşamağa can atma- 
sı), təbii-coğrafi şərait və orazinin topo- 
qrafik quruluşunun, həmçinin iqtisadi 
amillorin (təsərrüfat foaliyyətinin istiqa- 
ınoti, məişət tərzi və s.) mühüm rolu ol- 
muşdur. Qərb bölgəsinin Qusçu, Bozal- 
qanlı, Göyçəli, Cilovdarlı, Şəki-Zaqatala 
bölgəsinin Nic, Xaçınaz, Danaçı, Kəl- 
bəcorin Lev, Çopli, Goncəbasarın Qara- 
qullar, Dəstofur və Tanan kəndbri bu 
qəbildondir. Şəki-Zaqatala bölgəsindo 
koma-koma formalı kəndlər “ talayığım” 
kənd forması kimi məlumdur. Sonralar 
böyük patriarxal ailəbrin dağılınası he- 
sabına kəndlorin eninə inkişaf etmosi 
nəticəsindo yeni-yeni kənd formaları 
meydana golmişdir. Belə kond formala-
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iiç bölınədən ibarət idi: yaşayış və tə- 
sərrüfat tikililərinin yeıiəşdiyi iuşaat 
bölməsi, onların qarşısında yeıioşdiri- 
lən məişət-istehsal bölməsi, əkiıı-dirrik 
sahəsi və meyvə ağaclarının salındığı 
yaşıllıq bölməsi. Bu bölmələrin biri di- 
gərindən tapaıı, qarğı (qamış) çəpər, çıı- 
buqhörmə və s. ilə ayı ılsa da, aralann- 
da əlaqoni təmiıı etmək üçün kiçik qapı, 
çax-çax və ya addamac qoyıılurdu. 
Həyətlərin bclə bölmələrə aynlması 
kəndlinin on; məxsııs torpaqdan səmə- 
rəli istifadə cıməsinə imkan verirdi.

Kəııdli həyətlərini xarici mühitdən 
təcrid etnıək, Şərq adəti ilə onun qapalr- 
lığını təmin ctmək və ümuıni kompozi- 
siyanı tamamlanıaq üçün Azərbaycanın 
bütün bölgələrində həyətlərin ətrafına 
lıasar (barı, çəpər) çəkilirdi. Hasarın çə- 
kilməsində qarğı, qamış, daş, çiy kərpic, 
kol, çubuq, mölırə, ağac və s. kimi yeıii 
materiallardan geniş istifadə edilirdi. İs- 
tifadə olunan materialdan, tikinti tər- 
zindən və təyinatıııdan asılı olaraq çə- 
pəıiərin ınüxtəlif növləri (payalı çəpəı, 
payalı-xəndəkli çəpər, dik çəpər, sındır- 
ma cəpər, hörınə çəpər, əkınə çəpər, təp- 
pə çəpər, çax-çax çəpər, tapan çəpər, da- 
rava, basma çəpər, çilçat çəpər, qara 
barı, möhrə barı' kərpic barı, daş hasar, 
daşqura hasar və s.) mövcuci ıdi.

Kəndli həyətləriııin mtihüm element- 
lərindən biri də həyətə giriş yolu idi. Et- 
noqrafık materiallardan məlıım olur ki, 
həyətə giıiş yolu doqqaz (pospələnd),

(,’ovustan.

çax-çax (addamac) və darvaza (alaqapı) 
formasında düzəldilirdi. 19 əsrdə Azər- 
baycamn şəhərtipli yaşayış məskənlərin- 
də dəbdəbəli, bəzəkli, kaınil sənət əsəri 
təsiri bağışlayan geniş darvazalar üstiin- 
lük təşkil edirdisə, kəndli həyətlərinin 
əksəriyyətindo onlar sadə, səliqə ilə yo- 
nulmuş ağac lıissələrindən hazırlanırdı. 
Oarvazalar, bir qayda olaraq, dəqqul-
bab, zəııdulbab, lıalqa-cəftə, içəridəıı

rındaıı biıi də pərakəndə kənd forması- 
dır. Oturaq lıəyat tərzi üçüıı zərtıri olaıı 
genis. əkiıı salıələri, öriışlər, biçəııəklər 
və s. diizənlik ərazıdə bol olduğundan, 
buradakı kəndhr yaşayış evləriııin və 
kəııdli həyətləriniıı bir-birindən aralı sa- 
lınması ilə səciyyələnirdi. Geniş əraziyə 
malik olan pərakəndə kəndlərin həndi 
bəzəıı özündən bir neçə kilomctr u/aqları

lıığtında torpaq sahəsi əldə c-dib orada 
məskəıı salması kimi sırf iqtisadi-məişət 
amili də mühiim ıol oynamışdır.

19 əsr 20 əsrin əvvəllərində dairəvi 
və cəıgəvi kənd forınaları da ınövcud 
idi. Dairəvi kəndləıin salınmasında ya- 
şayış məskənləcinin müdaliəsi əsas tu- 
tıılur, evlər. məscid, bazar, dükan, kar- 
vansara və s. ətrafında dairəvi şəkildə

Qaradaııı.

əhatə ecııcli. Naxçıvanın Nehrəm, Sədə- 
rək Qərb bölgəsinin Seyfəli, Əlimərdanlı, 
Aşağı Ayıblı, Lənkəran Astara bölgəsi- 
nin Siyəkəran, Pensər, Ərkivan, Şirvanın 
Növcü, Çiyni, Qaravəlli, Sarvan kəndləri 
pərakəndə kəndlərin iıpik nümuııəsidir.

Azərbaycan kəndləriııin forınaca 
üçüncü böyük vahidini sıx-qarışıq tər- 
kibli yığcam kəndlər təşkil edir. İstər 
dağlıq və istərsə də diizənlik ərazilərdə 
mövcud olaıı belə kəndlərin formalaş- 
masında relyefin mürəkkəb quruluşu, 
yaşayış və digər məişət tikililərimn iıışa- 
sı üçün əlverişli torpaq sahələrinin məh- 
dudluğu və s. amillər mühüm ıol oyna- 
mışdır. Qağlıq ərazilərdə təbii maneələr 
vaşayış məskəninin sahəsinin artırılma- 
sına imkaıı vermədiyi üçün, böyük patri- 
arxal ailələrin dağılması ııəticəsində 
meydana gələn ailə vahidləri məhəllə 
çnrçivəsiııdən kənara çıxa bilmir, öz ya- 
şayış evlərini burada tikməyə məcbur 
olurdu. Beləliklə, kəndın plaıı qıırulu- 
şuııda tədıicən əmələ gələn dəyiş'klik 
onun siınasım dəyişir, kəııdlərin yığ- 
cam formaya düşməsinə səbəb olurdıı. 
Şəki Zaqatala bölgəsinin Dağ Suvagil, 
Şirvanın QŞydaıı, Ximran, Zarat. Or- 
dubadııı Vonəııd. Gəncəbasarın Bor- 
SLiıılu, Faxralı kəndləıi həm dağlıq, 
bəm də diizən ərazidə yeıiəşən sıx-qarı- 
şıq təı kibli yığcam kəııdbrdir.

Düzənlik əraziləıdə sıx-qarışıq tər- 
kibli yığcam kəndlərin formalaşmasmda 
böyük ailələrin parçalaııması nəticəsin- 
də yaraııaıı yeni aılələriıı məhəllə çərçi- 
vəsiııə sığınanuısı və digər ııəslin qonşu-

yeıiəşdirilirdi. Belə kəndlər sənət və ti- 
carətlə məşğul olan əhalinin yaşayış 
məskənləri kimi Sirvan bölgəsində ge- 
nıs yayılmışüır.

Cərgəvi formalı kəndlərin əsas xarak 
terik xüsusiyyəti onların təbii yarğan, qo- 
bu. çay, arx, dəmir yolu və magistral yol- 
ların kənarı boyunca salınmasıdır. Belə 
kəndlərdə yaşayış binaları bəzəıı yoluıı 
(arxın, çayın və s.) bir tərəfi, bəzən də hər 
iki tərəfi boyunca cərgəvi formada diizü- 
lürdii. Cərgəvi formalı kəndlər də Azər-

baycanın lıoın dağlıq, lıəm dü/ənlik əra- 
ziləı ində mövcud olmuşdur.

Yaşayış məskənlərinin tarixən qə- 
ıarlaşınış kənd tiplərinin plan qurıılu- 
şunda həyətlər əsas yer tuturdu. Ölçülə- 
riııin və plan quruluşlarının miixtəli(li- 
yinə (dü/bucaulı, çoxbucaqlı, formasız) 
baxmayaraq, dağ kəııdləri istisna ol- 
nıaqla, kəndli həyətlərinin hər biıi mai- 
şət xüsusiyyətlərinə və təyinatına görə
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bağlaınaq üçün ağac süngü, ling, minik- 
qoşqu vasitələrini bağlaınaq üçün adi 
halqa ilə təchiz edilirdi.

Beləliklə, Azərbaycan xalq yaşayış 
məskənlərinin meydana gəlməsində, 
müxtəlif tip və forınalarımn təkamiil 
məıiıələlərindən keçərək sabit yaşayış 
ınəskəninə çevrihnəsində təbii-coğrafi 
şərait, dövrün sosial-siyasi və iqtisadi 
durııınu, təsərrüfat məşğuliyyətinin isti- 
qaınəti və s. amillər həlledici rol oyna- 
ınışdır. Arxeoloji və etııoqrafik tədqi 
qatların nəticələrinə istinad edərək bu 
təkamül və inkişaf prosesini təbii mağa- 
ıahırdan Uıtmuş, müasir kənd və şəhər- 
lipli yaşayış məskənlərinə kimi ardıcıl 
iamək miimkiindür.

Azərbaycanda ən qədiın ınəskən tip-
■ əri tobii və süni mağaralar (zağa, pə- 
nıh, daran. kaha, kühül, sığnaq, dəlmə) 
imi formalaşmışdır. Belə mağaralar 

ıəm də ibtidai insanların ilk sığınacaq 
erləri - evləri olmuşdur. Məhsuldar 
jüvvələrin inkişafı və bununla həma- 
nng olaraq inşaat texnikasının təkmil- 
əşdirilməsi nəticəsində süni mağaralar 
ədricən qazma tıpli evlərlə əvəz olun- 
ııuşdur. Daş hörgünün meydana gəlməsi 
sə qazma və yarımqazma tipli evlərin ya- 
ranmasında miitərəqqi rol oynamışdır.

Qaradam ev tıpiııi süni mağaraların 
və qazma evlərin inkişaf etmiş forması 
lesab etmək olar. Azəıbaycan əıazisin- 
də Kültəpə, Mingəçevir, xüsusilə də 
Qərb bölgəsində eramızdan əvvəl 6 4-cii 
ıninilliklərə aid Şomutəpə və Töyrətəpə 
yaşayış yerlərindən aşkar edilmiş dairə- 
. i planlı, konusvarı (günbəzşəkilli) dam 
ortüklü yaşayış evləri qaradam tipli ev- 
ləıin bariz nümunəsidir. Bu tip evlərə 
Xanlar r-nıında “öylük” , “ şeşə öylük” , 
"pəyəbaşı” , Naxçıvanda “ qara ev” , 
dörddirək ev” , “xaçkərənli ev” , “evda- 

>nı” , “ qış damı” , Kəlbəcər, Laçın, Qu- 
âdlı rayonlarında “ dam” , “ evdaırn” , 

Borçahda isə "çardaxlıdaın” , “beşik- 
daın” , “ öydamı” və ya sadəcə olaraq 
“daın” deyilirdi.

Azərbaycanda mövcud olınuş və bö- 
yük patriarxal ailələr üçün nəzərdə tıı- 
tulmuş qaradam upli yaşayış evləri 
yeıiəşmə mövqeyinə görə yeraltı, ya- 
rımyeraltı və yerüstü, yerləşkələrinin 
sayına görə isə bır və ya iki elementli 
olmuşlar.

Qaradam tipli yaşayış evlərinin bıış- 
lıca xarakterik xüsusiyyəti onun özünə- 
məxsus daın örtiiyünün quruluşu ol- 
muşdur. Möhkəm ağac dirəklər üzərin- 
də yoğuıı tirləıdən diizəldilən daın

örtiiyü getdikcə daralan yaruslarla yu- 
xarıya qaldırılaraq piraınidal-çoxpilləli 
günbəz əmələ gətirirdi. 18 19 əsıiər və
20 əsrin əvvəllərində qaradam tipli ya- 
şayış evləıi yayılma arealına görə Kiçik 
Qafqazın dağlıq və dağətəyi ərazisini, o 
ciimlədən qismən Oarabağın dağlıq 
hissəsini və Naxçıvan bölgələrini əhatə 
etmişdir. Naxçıvan bölgəsinin qara- 
damları yerüstii ohnası ilə fərqləııirdi. 
Qaradamlar Şəki-Zaqatala, Quba- 
Xaçmaz və Lənkəran-Astara bölgə- 
lərində də mövcud olmuşdur.

Özünün ibtidai formasında eramız- 
dan xeyli əvvəl meydana çıxınış böyük 
patriarxal ailələr, sonralar məhsuldar 
qüvvələrin inkişafı, maddi istehsal və 
mübadilanin meydana gəlməsi, əmtəə-

kil edirdi. Bu tip evlər bəzən 30-40 snı 
hündüıiükdə çay daşından höriilmüş bii- 
növrə üzərində, bəzən də bilavasitə yer 
sətlıindən başlayaraq tikilirdi. Möhrə 
divar tikintisinə xalq arasmda “ möhrə 
vurmaq” deyilirdi.

Azərbaycanm dağ və dağətəyi kənd- 
lərində yaşayış evi fondunun əksər hissə- 
sini yastı daınlı, daş hörgülü, nisbətən al- 
çaq “daxal” tipli evlər təşkil etmişdir. Şir- 
van bölgəsi və Muğan üçün xarakterik 
olan “səlyani” evlər, Gəncəbasar və Şir- 
van bölgələıində isə geniş yayılan “ şirva- 
ni” evlər Azərbaycanm xalq yaşayış evlə- 
ri fondunu xeyli zənginləşdirmişdir.

19 əsr-20 əsrin əvvəllərində Azər- 
baycanın meşə massivləri ilə zəngin olan 
bölgələriııdə ağacdan tikilmiş miixıəlif

Kərtmə 
lipli ev.

pul münasibətlərinin formalaşması nə- 
ticəsində böliinərək fərdi ailələrə çevril- 
ıniş, böyük ailələrə məxsus iimumi ya- 
şayış evləri də (qaradamlar) tədricən 
aradan çıxmış, yerüstü evlərin yeni-yeni 
tiplori meydana gəlməyə başlamışdır.

Azəıbaycanın aran kəndlərində yün- 
gül konstruksiyalı evlər üstünlük təşkil 
etmişdir. 19 əsr-20 əsrin əvvəllərində be- 
lə evlərin müxtəlif lokal-ınəhəlli səciyyə- 
li adları məlum idi. Belə ki, çubuqdan, 
qarğı və qamışdan tikilən yüngül kon- 
struksiyah evlər Naxçıvan, Qarabağ və 
Cənubi Azərbaycan bölgələıində “ço- 
vustan” , Quba-Xaçmaz bölgəsində “çu- 
buq ev” , “ darbənd” , Muğanda “qom 
ev” , “ hörmə ev” , Şəki-Zaqatala bölgə- 
sində “çııbuqhörmə” , “çəpərə ev” , “ çitə- 
mə” , Şirvanda “ qarğı ev” , “qaınış ev” , 
“ tapan cv” , Qərb bölgəsində və Gəncə- 
basarda isə “ qarğıdurma” adlanırdı.

19 əsr-20 əsrin əvvəllərində Azərbay- 
canda geniş yayılmış yaşayış evlərinin 
bir qismini möhrə (palçıq) tipli evlər təş-

ev tipləri üstünlük təşkil edirdi. Belə ev 
tiplərindən biri “ kərtmə” ev idi. Kiçik 
Qafqazda, Şəki-Zaqatala, Quba-Xaç- 
maz və Şirvanın dağlıq bölgəsində geniş 
yayılmış kərtmə tipli evlər memarhq- 
kompozisiya baxımmdan bir-birindən 
az fərqlənınəklə Quba-Xaçmaz bölgə- 
sində “ dərbəndi” , Yardımlı bölgəsində 
“ taxta ev” (“ taxtnəkə” ), Lənkəran böl- 
gəsində isə "əncinəkə” adları ilə məlum 
idi. Astara kəndlərində bu tip evlər “cə- 
linəkə” evlər kimi geniş yayılnnşdı.

Kərtmə evlər bir və ya iki otaqlı, bir- 
mərtəbəli (nadir hallarda ikimərtəbəli), 
yastı və yaxud çatmadam örtüklü olur- 
du. Yastı damlı olduqda, evin dam 
örtiiyiinü yonulmuş diizbucaqlı tirlərdən 
qurur, üzərinə qalın taxta döşəyir, iis- 
tünə qalın palçıq (kündə) tokür və soııra 
da suvaq çəkirdilər. Kərtmə (cəlinəkə) 
tipli evlərin dam örtüyü (kümü, çardağı, 
banı) bəzən iki və ya dördyamaclı quru- 
lurdıı. Dam örtüyü kiıni lığdan. kirəmit- 
dən və ya dəmirağacdan xüsusi yonuJ-
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muş kirəmitooxşar ağac tavalardan (tax- 
tapıış) istifadə olunurdu. Adətən. kəı tmə 
evləriıı qarşısında ağac sütunlar üstündə 
eyvan da tikilirdı. Astara rayontınun 
dağlıq hissəsındə tikilən cəlinəkə tipli 
evlərin kərtmə tipli evlərdən fərqlənən 
xüsusi eyvansız inşa edilən variaııtları 
da ınövcud olmıışdur. Kərtıııo tipli evlə- 
riıı Azərbaycanda inşa olunınası tarixi 
çox qədimdir. Belə ki, holə Eneolit və 
erkəıı Tunc dövrlorindo Azərbaycanın 
meşəətrafı ərazibrindo ohaliııin yaşayış 
evi fondunda kortmo tipli evlərin ibtidai 
forması mövcud olmuşdur.

Azorbaycaııın xalq yaşayış evlori 
fondıında ağac evləriıı digər bir upi - 
cıınğa (çığ) evlər do miioyyən yer tutur- 
du. Kərtmə evlər kimi, cımğa evlər də 
Azərbaycanın ayrı-ayrı ərazilorındo

mi'xtəlif adlarla məlum olmusdur. Şəki- 
Zaqatala bölgəsində “çığ ev", “ağac ev” , 
“ ajan ev” , “dəyə” , “dirəkarası” , L.əııkə- 
raıı bölgəsində “siinnokə" və ya “süııdii- 
nəkə” , “ puştalı ev", “qoymokə” , “carciv 
ev", Şirvan bölgəsində “bağdadi ev” , 
Qərb bölgəsıııdo “ mərok", “dirəkarası 
və aradoldurma” adlanan cımğa evlər 
memarlıq-kompozisiya quruluşuna görə 
bir və ya ikimortəboli, tok və qoşa otaq- 
lı, eyvanlı və eyvansız inşa olunurdu.

Evin dam örtiiyünü qurmaq iiçün ye- 
ro basdırılmış dirəklorin üstüııə köndo- 
lon qursaqlar (kətil. nal) qoyulur, iizori- 
ııə dam millori düzülür, qarğı-qamış 
tökülür, torpaqlanır və suvanırdı. Yağış 
və qar suyumın içəri sızmaması üçiin da- 
ının ortüyii, bəzoıı “ balıqbeli” formasın- 
da du/.oldılirdi. Şokı Zaqatala və Ləıı- 
koran bölgolorindo belo cvləıi çox 
zaman çardaqlı tikirdilor ki, bıı da at- 
mosfer çökiintülorinin qarşısım alıııaq

moqsədi giidürdü. Cımğa evlo' in qapı vo 
poncərə açırımları kiçik ölçiido olur, eyva- 
nın yerləşdiyi qonşər tərəfdə qoyıılurdıı.

Ağacdaıı iıışa etlilən ev yarımtipləri 
nin ağac diroklər iizorindo qurulan vo 
qülləyəbənzər nümunəsi olan “ ləm” özü- 
nəməxsus yer tutmuşdur. Əsasən, yay 
istirahot evi hesab olunan ləm Azərbay- 
canın rütubotli vo bürkülii bölgələri, 
xüsusən Lonkəran-Astara bölgəsi üçüıı 
səciyyəvidir. Aran rayonlarında ona 
“ talvar", Naxçıvanda "taxt” , Abşeron- 
da “ bahıxana” , “ külafırəngi” , Qax rayo- 
nunda “altıaçıq” , Zaqatala rayoııunUa 
isə “qulaça" deyilirdi.

Əsasən. dörd ədod hündiir dirəklər 
üzərində qurulan ləm iki və üç mərtobo- 
lı olur, dam örtüyü ikiyamaclı və dörd- 
yamaclı düzəldilir, taxta. qamış (lığ) və

Quhada 
yaşayi) 
cvi. 19 
asr.

ya kiromitlə örtülürdü.
19 əsrin sonu 20 əsı in əvvəlləıində 

Azorbaycanm xalq yaşayış evləri fondu- 
nu təşkil edən ev tiploriııin ən təkmilləş- 
dirilmiş formaları xalq arasında “ağ 
ev” , “otaqlı ev” , “ işıqlı ev” və s. adlarla 
məlum olan eyvanlı evlər idi. Belə evlo- 
riıı “qolsuz eyvanlı” , “ təkqollu eyvanlı” 
və “ qoşaqollu eyvanlı” forması mövcud 
idi. Bunlardan qolsuz və qoşaqollu 
eyvanlı evlər Azərbaycan tikinti mədə- 
niyyotinin miihüm ııailiyyəti hesab 
olunur.

19 əsrin sonlarından başlayaraq 
Azərbaycanda xalq arasmda “ ışıqlı ev” , 
“ ağ otaq” , “ tənəbi cv” , “ aynabəndli 
ev” , “ imarot” , “ malikanə” , “miilk” və 
“qəsr" kimi adlarla molum olaıı, ıqtisa- 
di cəhotdən təminatlı şəxsləro məxsus 
daha nıürəkkob qurtıluşlu evlər meyda- 
ııa gəlmişdir. Adoton belo evlor lıündür 
daş hasarjfırla əhatolənir, giıiş vo ya ala-

qapılarla tochiz olunur, sıra tağları, sıra 
sütunları, daş şəbəkoli qapı və pəncəro- 
ləri ilə diqqəti cəlb edirdi. Azəı baycanm 
Quba. Şəki, Şuşa, Gəııco, Bakı, Şamaxı, 
Ordubad vo s. şəhərlərindo belə ev tiplə- 
rinə tez-tez rast gəlmək olardı. K.ənd 
yerlərində isə belo ev tipləri nadir lıallar- 
da tikilərək çoxotaqlı, kürsülü, ayna- 
bəndli (siyirtmo şəbəkəli), ikimərtobəli, 
əksor hallarda isə çatmadam örtüklii 
olurciu.

Şirvanın ənənəvi xalq yaşayış evləri 
arasında özüniin daha mürokkob plan 
quruluşu ilə fərqlonən imarət tipli evlər 
xalq arasında “var evləri” adlamr. Çox- 
otaqlı imarotlər təkco yaşavış və məişət 
bölmələrinin (yataq otağı, yemək otağı, 
ağalıq otaqları, mətbəx və s.) sayı cəhot- 
dəıı deyil, habelə Üsərriifat bölmələri 
(anbar, quraqlıq, dükan, təndirxana 
vəs.) və nökər-naib üçiin nəzərdə tutu- 
lan əlavə otaqları ilə fərqlənirdi.

Beləliklə, Azorbaycanm xalq ya- 
şayış evlori fondu ən qodim dövrlərdən 
tutınuş 20 əsrin əvvollərinədək tarixi 
təkamül prosesində ibtidai insanların 
təbii və süni mağaralarından başla- 
yaraq müasir evloro kimi çox böyük 
təkmilləşmə və zənginləşmə yolu keç- 
mişdir.

Azorbaycanın xalq yaşayış evləri 
fondunun bir qisınini do maldar elatla- 
ra moxsus olan və müxtəlif adlar daşı- 
yan müvəqqəti yaşayış evləri (alaçıq, 
coma, dəyə, muxru, qarakeçə, dün- 
nüklü ev, koltıx, mağardəyə və s.) təşkil 
edirdi. Adından məlum olduğu kimi, 
müvəqqoti yaşayış evləri, əsasən, yay- 
laq şəraitində inşa olunur, asanlıqla 
söküliib-yığıla bilirdi.

Etnoqrafık araşdırmalar göstərir ki, 
Azərbaycanm maldar elatlarının istifa- 
dəsində olan müvəqqəti yaşayış evləri- 
niıı miixlolif variantları içərisində dəyə 
(Şirvanda - qarakeçə) və alaçıq üstün- 
lük təşkil etmişdir. Dəyə, həm ölçüsünə, 
həm də tikilmə üsuluna görə alaçıqdan 
fərqlənirdi. Həcmiııə görə alaçıqdan ki- 
çik ohın dəyə, möhkəmliyinə görə də 
ondan geri qalırdı. Belə fərqli xüsusiy- 
yətlorıno baxmayaraq oslində alaçıq və 
dəyə eyni müvəqqəti yaşayış evinin iki 
müxtolif növüdür. Dəyə” istilahı bir 
çox türkdilli xalqlarda, ümumiyyətlə, 
“ev” monasmda işlədilir.

Alaçıq və dəyəııin içəı isində “ nəmi” , 
yaxud “ bucaq” deyilon xüsusi yer diizəl- 
dilir, burada heyvandarlıq məhsulları və 
ərzaq saxlanılırdı.

Azərbaycan xalaının böyiik əkso-
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Gündəlik işlodiləıı qab-qacağı, azu- golmok olurdıı. Evlərin qızdırılınasına
qəni, çay vo xörək dəstgahını taxçanın xidmət edən, özlərinin dekorativ işlən-
bir növü olan dolabda (dulada) saxlayır- mələri baxımından kamil sənət osəri tə-
dılar. Adətən, təkotaqlı evlərdə bir cüt siri bağışlayan və quruluşca müxtəlif
dolab olurdu. Bəzən evin eyvanında da olan buxarılar osas etibarilə varlıların
dolaba təsadüf edilirdi. evləriııdə oluıdu.

Üzərinə müxtəlif mətbox avadanlığı Azərbaycanda yaşayış evlərinin qız- 
yığılmış rəf (zeh, ləmə) evin daxili sah- dırılması üçün istifadə edilən süni vasi-
manında mühüm yer tuturdu. Onu, bir tələr - orta ocağı, buxarı - tənəkə (çu-
qayda olaraq, eviıı yan divarları bo- qun sobalar), kürsii (gil kürə, rnanqal),
yunca düzəldirdilər. Bəzən evin bütün qaz sobaları və buxarla işləyən miiasir
divarları boyu diizələn zehə də təsadüf istilik sistemlərinə kimi böyük inkişaf
olunurdu. Zehin üzərinə məişətdə az yolu keçmişdir. Bəhs olıınan dövrdə ev-
işlədilən və tez sınan ev avadanlığı lərin qızdırılmasında yanacaq kiıııi
müəyyən ardıcıllıqla və xüsusi zövq ilə odun, kərmə (qırma), təzək və s.-dən,
yığılırdı. Zeh bir ııöv ailənin iqtisadi Abşeıon bölgəsində isə neftdən (mazut-
voziyyətinin göstoricisi idi. Buraya dan) geniş istiladə olunurdu.
düziilmüş qabların sayına, dəyərinə və Yaşayış evlərinin daxili sahmanına
müxtolifliyinə görə ailə sahibinin mad- anbar kimi istifadə edilən kəndi, iri san-

riyyətinin yaşayış evləri 19 əsr-20 əsı in 
əvvollərində qazma, qaradam vo pəyə 
tipli olduğundan, onlarda daxili səliqə- 
sahman o qədər də gözlənilmirdi. Belə 
evlordon təkcə yaşayış uçün deyil, tə- 
sərrüfaı məqsədləri iiçiin də istifadə edi- 
lirdi. Bu barədə 19 əsrin əvvollərinə aid 
bir məlumatda deyilir: “ Adətən, belə 
evlərə daxil olduqda ilk dəfə adamın 
gözünə bir-birinə söykənmiş mis qabla- 
rın uzun cərgəsi, sonra yan-yana qo- 
yulmuş xalçalar, keçələr və barxana 
dəyir. Yerdə, evin ortasmda ocaq qala- 
yıb yemək hazırlayır, çörək bişirir və 
qışda isinirlər. Giriş yolu ilə üzbəüz ar- 
xa divar boyu alçaq taxt yerləşdirilir, 
ıstünə paltar və başqa müxolləfat yığıl- 
mış yun məfrəşlər qoyulur, divardan 
sə silah asılır” .

Yerüstü evlərdə isə daxili səliqə-sah- 
nan daha tez gözə çarpırdı. Burada 
nüxtəlif məqsədlər iiçün düzəldilmiş di- 
ar açırımları (taxça, zeh və ya rof, divar 
kafı, yük yeri, dolab, buxarı və s.) möv- 
ud idi. Ailə məişəti üçün səciyyəvi olan 
ıütün proseslor (yemək, yatmaq, dincəl- 
nək, ev işləri görmək və s.) döşəmə üzə- 
iııdə həyata keçirildiyindən, onun səli- 
|əli düzəldilməsiııə xüsusi fikir verilir- 
li. Adətən, döşəmo saman qatılmış pal- 

çıqla qalın suvanır, suvaq quruyandan 
sonra onun iizərinə və divarlara ağ gil- 
dən şirə çokilirdi. Şirəlonmiş döşəməyə, 
cv sahibinin maddi imkanmdan asılı 
olaraq keçə, palaz, cecim, hosir, kilim, 
xalça, gəbə və s. salınır, üzəı inə aşılan- 
mış qoyun dərisindən ayaqaltı qoyulur, 
'nüləkkə, balış və döşəkçələr (nalça, 
ıimdər) düzülürdü.

Azərbaycan xalq yaşayış evlərinin 
laxili sahmamnda mühüm moişət ele- 
nentlərindən biri yük yerinin (camaxa- 
anın) olması idi. Məlumdur' ki, pəyə, 

qazma və qaradam tipli evlordə yük yeri 
laş, kərpic və ya ağac dayaqlar üzərində 
lurulan yükaltılardan ibarət idi. Yer- 
stü evləvdə isə bu moqsəd üçün xüsusi 

düzəldilmiş divar açırımlarından istifa- 
lə edilirdi. Çox vaxt məişət miixəlləfatı- 
nı məfrəş, yaxdan və sandığa yığıb yük 
yerinə qoyurdular.

Evlərin daxili sahmanındakı məişət 
elementlərindəıı olan taxça gündəlik iş- 
lədilməyən ev avadanlıqlarının, qiymət-
li şeylərin, qadın zinotlərinin, içərisiııo 
xeyir-şər libasları qoyulan və bahalı 
parçalardan hazırlanan paltar boğçası- 
nın (Naxçıvanda ona "paltar çarşovu” 
deyirdilər) saxlamlması ücün nəzərdə tu- 
tulurdu.

di vəziyyətini miioyyən etmok olardı.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində 

(Naxçıvan, Şirvan, Abşeron və s.) evlə- 
rin daxili sahmanında kiirsü də miiəy- 
yən yer tuturdu. Adəton. kürsiidən qış 
aylarında qızınmaq üçiin istifado olu- 
nurdu. Evin ortasında qurulan kürsü 
döşəmə üzərində qazılmış dayaz çala- 
dan, alçaq kətildən və onun üzərinə sa- 
lınmış böyük “ kürsü yorğam” ndan iba- 
rət olurdu. Bəzi evlordo çala əvəziııə, 
xüsusi düzəldilmiş gil kürə vo çuqun 
manqaldan da istifadə edilirdi.

Evlorin daxili sahmanında diqqəti 
cəlb edən digər bir nıəişot elementi bu- 
xarı idi. Ondan xörok hazırlamaq və 
evləri qızdırmaq məqsədilə istifadə olu- 
nurdu. Yaşayış evlərinin əksərıyyətində 
buxarı kəllə divarın ortasında yerləşdi- 
rilirdi. Bozən otağın künclorinin birin- 
də ocaq oyuğundan və divariçi tiistü 
borusundan ibarot buxarılara da rast

dıq (yaxdan), çubuq və ya qarğıdan 
düzəldilmiş, yaxud ipdən hörülmüş qa- 
şıqlıq, ınəhroba asmaq iiçün ağacdan 
iiçbucaq formasında düzoldilmiş asıl- 
qan, iyno-sap qoymaq üçün iynodan, di- 
vara vurulan xalçaların üzərinə bənd 
edilən müxtəlif naxışlı əl tikmələri və s. 
məişət oşyaları da özünəməxsus rövııəq 
verirdi. Evlorin yığışdırılmasında və 
süpürülməsindo “ tuğ” adlanan kiçik 
süpiirgolərdən istifado olunurdu.

Evlərin daxili sahmanında işıqlan- 
dırma mosolosi də başlıca yer tuturdu.
19 əsrdə evlərin süni işıqlandırılmasın- 
da gecələr orta ocağından, ucu alovlu 
kösövdon, buxarıda yanan ocağın şölə- 
sindən, gündiizlər isə qapı və poncərə 
açırımlarından, dam bacasından, son- 
ralar müxtəlif yağlı bitkilordon (palıd, 
tozağacı, gərməşov və s.) istifadə olu- 
nurdu. Etnoqrafik materiallar göstərir 
ki, Azərbaycanın qərb bölgəlorində
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yaşayış cvlorinin işıqlaııdırılması üçüıı 
dalıa çox ağac çubuğıından hazırlan- 
mış ‘ döymo” adlanan çıraqdaıı istifadə 
cdilmişdir.

Evlorin isıqlandırılmasında I9əsrin 
ikiııci yarısından başlayaraq Azorbay- 
c.ııula mazut vo qara ncfllo işloyoıı qa- 
raçıraqdan ı̂ tifado olunurdıı. Onlar 
saxsıdan, şüşodon, misdoıı vo toııokodon 
düzaldilir, döşomədon ıııuoyyon hiiıı- 
dürlükdo, ağacdan qayrılmış çıraqban- 
ların üstiino qoyulurdıı. 20 osrin ovvnl- 
lorino yaxın qaraçıraqlan todricon şiişo- 
ıı lampalar, fonorlor ovoz etdi. Bundan 
sonıa xalqın moişotina ardıcıllıqla 
“ycddilik", “onlııq , "oluzlııq” lampa 
ııövlori daxil oldu.

20 osriıı ovvollorino qodor Azorbay- 
can xalq yaşayış evlorinin böyük əksə- 
riyyəlində, demok olar ki, mebel olma- 
mışdır. Az-çox varlı ailəlordə "taxt” 
adlanan ağac çarpayılar, ağacdan dii- 
zəldilmiş masa, kətil vo s. avadanlıqla- 
ra tosadiif edilmişdir.

Əcl.: Sa l a m z a d D  Ə. V., S ı u h q z a d ə  
Ə. Ə. 18 19 əsrbrdə Azəı baycanda yaşayış 
biııaları. B., 1961; y  cc ii n o n M., b p c T a ı ı ı m -  

kmh Jl„  C a j ı a M i a a e  A. MLTopııa apxınt’K- 
rypiıi Ajcp6aw>KaHa. M „ 1963; K a pa k a ın jı ı.l 
K. I'. MaTepııajıwıaü KyjibTypa atcp6aii.;ı>Kaııuc[). 
B„ 1964; N o s i r I i M. N. Azərbaycaıı SSR Şəki 
Zaqatala zonası əhalisinin yaşayış cvləri. B„ 1975; 
M c x t h c h  A. M. /Icpchhiihoc lo/i'iecnıo Aıep- 
6afı;B|ına. 1987; ycnə onun; Hapo/ıııı.ıc 
/Kiıjıııına AıcpöaöiUKaııa. Te6pn3. 2002.

F x a il Vəliyev

Azərbaycan mətbəxi

Dünyanın ən qədim vo zəngin ınət- 
boxlərindən biri olan Azorbaycan nıot- 
boxi maddi modoniyyətin mühüm torkib 
hissəsi kimi motbəx mədəniyyəti tari- 
xini, onun folsələsi, siifrə psixologiyası, 
adət-onənələri. mətbəxin fiziologiyası, 
gigiyenası, avadanlığı, ctikası, estetikası 
və s. cohətbri, eloco do təcrübi amilləri 
özüııdo birloşdirir.

Azorbaycan ırıətbəxi orazi baxı- 
mından Azorbaycan Respublikası, Co- 
ıuıbi Azərbaycan, kcçmiş İrəvan xan- 
lığı, Zəngozıır, Göyçə ınalıalı, indiki 
Ermonistanda azorbaycanhlardaıı zorla 
təmizlənmiş digor tarixi torpılqlarda, 
Uorçalı başda olmaqla Gürcüstanda, 
Dərbond başda olmaqla Dağıstanda 
azərbaycanlıların qodimdəıı bu günə 
kinıi yaşadıqları torpaqları əhatə cdon 
gcııiş arealda yayılmışdır. Azorbaycan

Respublikası ərazisiıuiən 8 iqliııı qtır- 
şağının keçməsi buıada llora vo fau- 
nanın zonginliyino, müxtəlif heyvan və 
bitkilərin mövcudluğuna səbəb olmuş, 
zəııgin mətboxin yaranmaswu şərtlon- 
dirmişdir. Burada ovçuluq ınəhsulların- 
dan və yabanı bitkilərdən istifadə ilə 
yanaşı ohalinin inkişaf etmiş əkinçilik 
və maldarlıq mədəniyyətinə nıalik 
olınası da miihiim şərt idi. Bclə ki, 
mohsııl istehsalı çörək və çörəkəvəzi 
yemoklorin hazırlanması üçün tələb 
olunan miqdardan çox olduqda ınürək- 
kəb xörəklər meydana gəlo bilərdi. 
Məhsul istehsalı artdıqca mürəkkob 
xörəklərin çeşidi artır vo milli yaddaşda 
möhkəmlənirdi. Təkcə çətənin (aşsü- 
zənin ibtidai forması) mövcudluğu 
dənli bitkilordon hazırlanan yeınok- 
lorin, elocə do xomir xöroklərin tarixini 
eranuzdan 5-6 nıin il ovvələ aparmaqla 
bərabər aı tıq bu dövrdə taxılın tələbat- 
dan çox istehsal edildiyini göstərirdi. 
Bu həın də inkişaf etmiş maldarlıqdan, 
oturaq həyat keçiron əhalinin yüksək 
əkinçilik mədəniyyətindən, onun geniş 
suvarma sisteıninə malik olmasından 
xəbər veıir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Cənubi Qafqazda əsas ərzaq xammalını 
azərbaycanlılar istehsal etmişlor. Azər- 
baycanda olmuş səyyahlar, alimlər, 
diplomatlar və b.-nın yazıları, eləcə də 
arxeoloji materiallar Azərbaycanda ta 
qədimdən buğda, arpa, çəltik, küncüt, 
paxla, çuğundur, üzüm, alma, heyva 
və s. bu kimi əkinçilik. bostançılıq, 
ıueyvəçilik məhsullarının çox böyük 
miqdarda becərildıyini, əhalinin təzə 
(eyni zamanda qurudulmuş) ət və balıq, 
kürü, bal, koro yağı vo digər heyvaıı- 
darlıq məhsullarını nəinki istehsal, 
hotta ixrac etdiyini də göstərir.

Mətbəx nıədoniyyotinin özliiyündə 
konservativ olduğuna, başqa mədəniy- 
yətlərdon nəyi isə çox çətinliklə qəbul 
etdiyinə baxmayaraq, Azərbaycan ınət- 
bəxi üçün səciyyəvi hal ondan ibarotdir 
ki, başqa xalqların (gürcü, fars, ermoni, 
Dağıstan xalqları və s.) mətbəxino çox 
güclii tosir göstərdiyi halda, öÄi tomas- 
da olduğu xalqlaıdan, clemok olar ki, 
heç nə götürıuəmiş, götiirdiiyü cüzi nii- 
munolori do xeyli dəyişdirib özüno uy- 
ğunlaşdırmısdır.

Azorbaycan mətbəxinə güclü təsir 
göstəron amillərdən biri də ocaqdır 
(təndir, kürə, buxarı, kiilfo, çala, ocaq, 
sac, manqal vo s.). Kiirədə, əsasən, 
müxtolif çörəklər, unlu qənnadı məmu- 
latı, lıəın do gil qablarda piti. bozbaş

bişirilir. Manqal, başqa ocaqlardan 
fərqli olaraq, əsasən şişlik (kabab) bişir- 
ıııək üçündür. Quruluşuna görə böyük 
kürəyə bənzoyən və hazırda çox az 
istifado olunan kiilfodo kiilfo çöroyi, 
köıııbə və s. bişiriliıdi. Yeraltı və 
yerüstü təndirlorin “ döymə” , "badlı” 
və “ kərpic" növləri var. Təndiıdə ınüx- 
təlif lavaşlar, tondir çörəyi, bəyim- 
çörəyi, müxtəlif xörəklor, qənnadı 
məmulatı hazırlanır. Qapalı ocaq növü 
olan buxarıda daha çox duru xöroklər 
bişirilərdi. Buxarının divarlarındakı 
qarmaqlardan qazan asılardı. Azərbay- 
can dilində indi də “yeınək bişirmok” 
mənasında işlənən “qazan asmaq" ifa- 
dosi buradandır. Buxarının közündo 
kartof, qarğıdalı, bəzən nazik ət tikəlori 
də bişirordilor.

Düşbərə.

Azorbaycanlıların çox işlətdikləri 
ocaq növlərindən biri də sacdır. Sacda 
sacüstü. saciçi, sacaltı, sacarası xörəklər 
hazırlanırdı. Gil və daş saclarda, əsa- 
son, yuxa, bo^damac çörəkləri, qutab, 
qat-qat, layh xəmirdən hazırlanınış 
fəsəli. qatlama və s. bışirilirdi. Sacı 
çevirib içərisinə çınqıl, çaydaşı yığaraq 
üzərində nazik səngək çörəyi (sac 
səngəki) də bişirirdilər. Sacın içorisində 
saciçi cız-bız, saciçi ciyər, saciçi toyuq, 
saciçi kartof və s. hazırlanırdı. Sacaltı 
xörəklər daha çox köziin içərisində bi- 
şirilir, üstü sacla örtiilür. İki sacın ara- 
sında bişən xörəklərə isə sacarası deyilir. 
Bıı halda sacın biri tava, digəı i isə qapaq 
rolu oynayır. Şərti olaraq samovarı da 
ocaqlara aid etmək olar. Bu, maye qay- 
natmağa, dəmləıno hazırlamağa imkan 
verirdi. Şəki rayonunda tapılmış gildən 
olan ən qodinı samovar tipli qabın 4 min 
ilə yaxın yaşı var. Belə qablarda əvvəllor 
miixtəlif ıçkilər hazırlanırdı.

Din və inanclar da Azərbaycan ınət-
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boxinə təsir göstərmişdir (məs., donuz 
otinin haram sayılması, şərabın yasaq 
cdilməsi və s.).

Azərbaycan mətbəxindo işlodilon 
qablar doridən (motal, çılğı, eyınə, 
tuluq və s.), gildən (kiip, badya, çölmək. 
nehrə, kasa və s.). ağacdan (nehrə, ta- 
baq, oxlov, yuxayayan və s.), metaldan 
(qazan, satıl, siııi, məcməyi və s.), daş- 
dan hazırlanırdı. Motal şoru, motal 
pendirinin hazırlanması, çoban basdır- 
masının bişirilməsi yalnız dəri qablarda 
mümkün idi. Dəri tuluqlardan həm də 
nehrə kimi istifadə cdilirdi. Mis qazan- 
lar və qablar istilikdən somərəli istifadə 
tınəyə imkan yaratmışdır. Xüsıısi for- 
nah taslar, kip qapaqh qazanlar, əsa- 
•,ən, pəhriz ycmoklərinin hazırlanma- 
ına, xörəklərin buğda bişməsinə, ər-

göstəıir. Məs., Azorbaycan xörəkləri 
içərisindo 200-dan çox plov, 30-dan çox 
dolıııa, 20-dən çox kabab növü və s. 
mövcuddur. Bi'rtün türk xalqlarına aid 
olan daha bir qanunauyğunluq xörok- 
lərin adında da təzahiir edir (imam- 
bayıldı, vozirbarmağı, xəngəl, tərxan. 
axsaq oğlaq, qalac və s.).

Milli mətbəx mədəniyyətinin səviy- 
yəsini göstərən amillərdən biri də mət- 
bəxin suya olaıı münasibəti və ondan 
istifadə etmək bacarığıdır. Azərbaycan 
xalqı qədimdən suyu iki yerə ayırıb: ağ 
(yumşaq) su və qara (cod) su. İçkilorin 
və xörəklərin hazırlanmasında azər- 
baycanlılar ağ sudan, osasən, bulaq vo 
quyu suyundan istifado edirdilər. Çay 
və arx suyunıı zəylə duruldur və gil 
qablarda saxlayırdılar. Suyun təmiz vo

rəkləri, xəmir məmulatları da xüsusi yer 
tutıır. Qeyd olunmalıdır ki, xəmir xö- 
rəkləı i, xəmirlo otin birgə bişirilməsi bü- 
tün türklərə xas olan ənənədir. Mah- 
mud Kaşqarinin lüğətində, Faruq 
Sümərin “Oğuzlar” kitabında tutmac 
haqqında məlumat vardır. Tutmaca 
bəzi rayonlarda əriştoli-lobyalı isti də 
deyirlər. Xəııgəl (sulu xəngol, yarpaq 
xongəli), giirzə, diişbərə, umac, xəşil, 
quymaq və digər xəmir xörəkləri, adə- 
tən, soyuq aylarda yeyilir. Xəmir xö- 
rəkləri üçiin əriştə (riştə, övriştə də 
adlanır) hazırlamaqdan ötrü yayılmış 
yuxa çox nazik zolaqlar şəklində kəsi- 
lir. unlanır, qurudulur. Əriştodon ərişto 
istisi, əriştəplov və s. xörəklər hazırla- 
nır. Una su çiloyib ovmaqla umac 
(omac) alınır və ondan umac istisi

<«iır/j Ət qutabı. Çığırtıııaplov.

zaqdakı vitaminləıin maksimum sax- 
lamnasına xidmət edir.

Azərbaycan xörəklərinin adlarının 
aranmasında miiəyyən qanunauyğun- 
uqlar var. Məs., qatlama, dolına, 
loğıamac, əzmə kimi adlar xörəyin 
Ikin hazırlanma qaydalarım; qızartma, 
lörtləmo, qovurma, bozartma və s.-nin 
dı istilik emalı əməliyyatlarını; dindili 

küfto, yarpaq xongəl, liilokabab, yuxa 
ə s. xöroyin Hziki formasını; yarpaq 

dolması, yarma sıyığı, düyü çənkürü, 
'əbzə-kükii və s. istilado edilən əsas 
orzaq növiinü; sulu xəngəl, sıyıq və s. 
yemoyin qatılığım; turşuqovurma, şirin 
nazik xörəklərin dadını; saciçi, tava- 
kababı, taskabab, çölməbuğlama xörə- 
yin hazırlaııdığı qabın adını; tondir- 
kabab, külfə çörəyi və s. xöroyin bişiril- 
diyi ocağın adını; Gəncə paxlavası, 
Qarabağ basdııması, Şəki halvası xö- 
rəyin bölgə xüsusiyyətini və s. əks 
etdirir. Bəzi hallarda xörəyin adı onun 
miiəyyən xörək qrupuna aid olduğunu

səıin olması iiçün onu su daşından da 
süzürdiilər.

Azərbaycan mətbəxində buğda, 
arpa. qarğıdalı və s. unundan, acıtınah 
və ya acıtmasız hazırlanan çoxsayda 
çörək növləri məlumdur. Yuxa, fotir, 
lavaş, səngək (səngok kürəsində və 
sacın içərisində bişirilir), xamralı (yan- 
nama, bozdamac), təndir çörəyi və s. 
müxtolif üsullarla, müxtəlif formada, 
müxtəlif ocaqlarda bişirilon çörəklərdir. 
Şirvan zonasında uzaq səfər üçiin tax- 
taq çörəyi hazırlanırdı. Naxçıvan və 
Qarabağın bəzi ycrlərindo çox miqdar- 
da bişirilib qurudulmuş lavaşları bir 
neçə ay saxlayırdılar. Tovuz Qazax 
bölgəsində qarğıdalı unundan sacın 
üstiində cad çöroyi, Naxçıvanda isə 
arpa unundan somun çörəyi hazırlanır- 
dı. Balaca, girdə qalac çörəkləri ovvəllər 
daha çox bişirilərdi. Közdo bişirilon 
külçə, kömbo, közdəmə də çörək növ- 
ləridir.

Azorbaycan mətbəxində xəmir xö-

hazırlanır. Umac halvası un halvasın- 
dan daha dadlı olur.

Azərbaycan mətboxində qodimdən 
qaramal və davar, həmçinin ov heyvan- 
larının və quşların ətindən istifadə 
edilir. Yaxın illorə qədər dəvo ətindən 
də yeməklər hazırlanırdı. Heyvanların 
ətindən başqa, baş-ayağı, quyruğu və 
içalatından da istifadə olunur, yeınək 
hazııianır. Ətin uzun müddət saxlan- 
ması üçün onu qovurub küpləro (və ya 
qarına) doldurur, həmçinin cırımlayıb 
qurudur və qaxac hazııiayırdılar. Qış 
aylarında qovurınanı ayrıca yeyir, kar- 
tolla qızardır, həırı də müxtəlif xörək- 
lərə (qaşıqxongəlinə orıştə istisinə vo s.) 
olavo edirlor. Bozbaş (parçabozbaş, 
kiiftobozbaş, qovurmabozbaş və s.), 
piti (Gəncə pitisi, Şəki pitisi vəs.), xaş, 
baş-ayaq (kollo-paça), kələpır, soyut- 
ma, bozpört, buğlama, bozartma, şiş- 
liklər (kabablar), ət qızartmaları, cızbız 
və s. həmişə bişirilən ot xörəklərindən- 
dir. Tondir quzusu, xoınirdə quzu, öz
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dsı isincb bişirilan qıızu. holimaşı xüsıısi 
hallaııia bı̂ irilirdi. Qiyməlsnmiş və ya 
döyülmiiş otdoıı kiiftə, arzııman kiiftosi, 
daş kiifto. Jındili kiifto, dolnıa (yarpaq, 
kolom. badımcan. pumıdni'. istiot, alma. 
xiyar, soğan vo s. dolması), tavakababı. 
liilokabab vo s. bu kiıni xöroklor hazır- 
lanır.

Ev vo ov c|uşlarınm otini do biitöv vo 
ya doğranmış halda. müxtolif orzaqlarla 
birgo vo ya sorbost şokildo bişirirlor. 
Toyuq lovongisi, xəmirdo hazırlanmış 
bütöv hindtoyuğu, qazın, hindtoyuğu- 
ıııın. ördoyirı qızartması, tondiıdo biş- 
ıııiş toyuq. fırında bişirilmiş turac, ov 
quşlarımıı otındon şişlik, toyııq çığırt- 
ıııası, hindtoyuğu dolması, quş ətindon 
bozartmalar, toyuq şorbası və s. geniş 
yayılmış xörəKİordəndir. Səıçənin əti vo

ma. Iıəm də lovongi hazııianır. Qurıı və 
ya duzlu balığın içini doldurub əncir 
yarpağına bükərək közdə yaxud təndir- 
də bişiriıiər. Çölməküə bişirilon balıq, 
balıq bozbaşı, pörtlodilmiş, qızardılıııış 
balıq xörəkləri dənizkonarı bölgobrdo 
daha çox yayılmışdır. Nərə cinsli balıq- 
lar, əsasən, şişdo, fırında və ləndiı do ha- 
zırlanır. Tovuz, Gədobəy, Qazax və 
Gəncə, homcinin Borçalı azorbaycanlı- 
larının balıq xörəkləri daha sadodir: 
yağlı bahqlardan qızartma, şişlik, yağ- 
sızlardan isə soyutma bişirilir.

Azorbaycan mətboxindo siid vo süd 
ınohsulları da mühüm yer tutur. Süd, 
ağız südii, bulama, kəroməz, kətəmoz, 
qatıq, pcndir, duğ, qayınaq, çiyə, 
ayran, şor, nor, nehrə yağı. motal 
pendiri, motal şoru və başqa süd məh-

Piti. Arzuman kitflosi.

işgoııosi mətboximizdə müalicə iiçüıı 
istifado edilirdi.

Toyuq yumurtasından qayğanaq 
niiınrü qayğanaq, çalxama, kükü, 
çığırtma vo s. hazırlanır. Soyutma 
yumurta bərk vo boş bişirilir. Yumur- 
tadan digər xöroklorin hazırlanmasın- 
da da istifado edilir. Qeyd edok ki, 
qayğanaqları adi qayda ilo, bal və ya 
şəkoıio qatıqla (və ya sarımsaqlı 
qatıqhı) süfroyə vcıirlor. Naxçıvan 
(Ordubad) qayğanağı isə balla birgo 
hazırlanır.

Xəzor dənizi, Kiir, Araz və başqa su 
hövzabri azorbaycaıılıların siifrosini 
çox qiymətli balıq molısulları ilo təınin 
etmişdir. Azorbaycan motboxindo qızar 
dılınış, sişo çokilmiş, soyutma, içi dol- 
durulmıış, köz.də bisirilmiş, biitöv və ya 
doğranmış (qiymolonmiş) balıq ətindəıı 
bişirilon xöroklərlo yanaşı, müxtolit 
çeşidli qara, qırmızı və yasdıq kürülor 
də istifado olunur. Lonkoran-Astara 
bölgosiııdə balıq lovongisi daha geniş 
yayılıb. Kiilüm balığından honı qızart-

sulları, onların əsasmda hazırlanmış 
dovğa, doğramac, ayranaşı, atılama, 
südlüsıyıq və s. bu kimi xörəklər qodim 
Azərbaycan motbəxinin əsas tərkib 
hissəlorindən biri olmuşdur. Ağartı 
məhsullarım əldə etmok üçün, əsasən, 
inək və camış südii işlədilir. Qoyun 
siidündon, əsasən, pendir tutulur, keçi 
siidü isə daha çox xalq təbabətində 
istifadə edilir. Camış südü yağlı oldu- 
ğundan onun qatığı qatı, qaymağı iso 
yağlı vo dadlı olur. Stiddon qatıq çal- 
ıııaq üçün işlodilən ıııayaya “ çalası” 
deyilir. Pcndir ıııayası isə quzunun qur- 
sağından hazırlanır. Yağı, osasən, qa- 
tığı ııehrədə çalxalaıııaqla alırlar. Ha- 
zırda ağac vo gil nehrolərdən istifadə 
edilir. Yağdan ayrılan lıissə ayran 
adlanır. Oııdaıı ayran süzməsi, ayran 
kosmiyi vo şor alıııır. Ayraıı içki kimi 
içilir, hom do ondan ayraııaşı hazır- 
lanır. Qatıqdan alınan siizmə və kəsmik 
daha yağlı olur. Duzlanmış kosmik şor 
adlanır. Süzmə duzlanıb yoğrulur, 
küııdə şəklindo qurudularaq qurut ha-

zırlanır. Qurutu bir ncçə il saxlamaq 
olur, ondan xongəl, sulu xongəl və s. 
üçün xörok olavosi kiıııi isıifadə edilir. 
Geniş yayılmış siid xörəklərindən biri 
də dovğadır. Ayrandan bişirilən dovğa- 
ya ayranaşı, qatıqdan bişirilən dovğaya 
iso qatıqaşı deyilir. Qatıqdan bişicilmə- 
don haznianan dovğa çiy dovğa adlanır. 
Dovğanı, adoton. diiyü ilə bisirirlər, bəzi 
rayonlarda isə noxııd da olavə edirlər. 
Bəzi bölgələrdo dovğaya kiçik küftəciklər 
(dindili küftə) do əlavə olunur. Qatıq, 
adotən, su, hindtoyuğu və ya ət işgənəsi 
ilə qarışdınlıb bişirilir. Dovğanı, əsasən, 
yeməkdon sonra verirlər. Axsaq oğlağı 
xörəyini hazırlamaq iiçün sarımsaqlı 
qatığa qaynar yağ qarışdırırlar.

Yay aylarında ət xörəklorino tələbat 
azaldığından, müxtəlif yabanı və mədəni

Yarpaq dotması.

bitkilordən, torovozdən, göyərtidən ha- 
zııianan xörəklərin sayı artır. Bunlardan 
kətə, qutab, sıyıq, dovğa, əcəb-sondol, 
süfrə mozələri və s. hazırlanır. Azərbay- 
can mətboxində təkcə yabanı bitkilordən 
400-ə qədəri istifadə cdilir.

Dənli bitkilordən bisirilən plov (aş), 
çilov, sıyıq, şilə, hədik, qovurğa və s. 
xörəklərin süfrədə özünəlayiq yeri var. 
Azorbaycan mətbəxinin şahı hesab olu- 
nan plovların qovurmaplov, çığırtına- 
plov, balıqplov, toyuqplov, fisincan- 
plov, boraıııplov, şüyüdplov, mərciplov 
və s. növlori mövcuddur. Azorbaycanda 
yetişdirilən xan sodri, əııbərbu düyü 
növləri plov üçiin, ağqılçıq, qaraqılçıq 
və s. diiyülor isə digor xörəkbr üçün isti- 
fadə edilir. Plovun düyiisü daşma və ya 
süzmə üsulu ilə bişirilir. Süzməplovda 
düyü mavcdo qaynadılır, sonra maye 
(holiın) aşstizəndən süzülür, daşma- 
plovda isə düyü mayeııi canına çəkir. 
Düyü suda, süddo, işgonədo bişirilir. 
Südlə, adəton, daşmaplov (südlüplov) 
bişirilir. Diiyü lobya, ərişto, morci, axta
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zoğal və s. ilo qarışıq bişirildikdo ona 
çilov (lobyaçilov, axtaçilov və s.) de- 
yilir. Aş qarasmı süfrəyə plovun üs- 
tündə, altında, ortasında və ayrıca ve- 
rirlər. Aş qarası hazııiamaq iiçiin həm 
bitkilordon, həm də ot mohsuUarından 
istifadə edilir. Plovun yamnda aş qara- 
sından olavə sirkəyəqoymalar, şora- 
balar, göyərtı də qoyulur. Plovla birlik- 
də hazırlanan qazmaq da siifrəyo plo- 
vun üstiində və ya ayrıca verilir. Əvvəl- 
lər plov isti qalsın deyə, üstünü sorpuşla 
örtürdiilər. Plov ağır və yağlı yemək 
olduğundan yanında turşməzə içkilər - 
isgoncobi, ayran, abqora və b. müxtəlif 
ərbətlər verilir. Dənli bilkibrin yar- 
nasından yarmaaşı, yarmaçilov, sıyıq, 
ayma vo s. xörəkbr hazırlanır. Müx- 
əlif yaxmalar (yaxmaclar), dürməklər 
tzərbaycanlıların gündəlik yemok çeşi- 
lino daxil olan qəlyanaltılardır.

Azorbaycan mətboxindo qənnadı 
məmulatı, şirniyyat və halvalar xiisusi 
yer tutur. Holo 10 osrdo Azorbaycanda 
saf (rafinadlaşdırılmış) şokər istehsal 
ediliıdi. AzərUaycanda qədimdən çu- 
ğundurdan, şəkər qamışından sal' şokər 
lınması barədə 12 əsrdə Nizami Gən- 

cəvi, 17 əsrdə isə Adam Oleari məlumat 
verirlər. 20 əsrin 60-cı ilbrinə qodər 
kəndlərdə şəkər hazırlayırdılar. Meyvə- 
lərdən şəkərin xüsusi növü olan “ na- 
bat" hazırlanırdı. Qeyd olunmalıdır ki, 
çuğundur, yaxud qamış bokməzinin 
qatılaşdırılıb qurudulması yolu ilə alı- 
tan şəkər insan üçiin daha l'aydalıdır. 
Üztimdən alınan şirə (turşuluğunu gö- 
türmok üçün ona şirəxək qatılır) qay- 
ııadılır, qatılaşdırılır və üzüm doşabı 
(bəkməzi) alınır. Bıı doşab digər bitki- 
lərin bokməzi kimi (tut. qarpız, çuğun- 
dur və s.) xörok əlavəsi. içki hazııiamaq 
üçiin istifadə cdilir, həm do ayrıca yeyi- 
lir. Doşabdan riçal bişirilir, sucuq 
(bastıx) hazırlanır. Paxlava, riştə pax- 
ava, şokorbura, baıniyyo, badambura, 
rahotülhiilqum, sucuq, qurabiyyo, peş- 
mək, mütokkə, peşvəng, tel halva, 
küncüt halvası, ııınac halvası, qatlama 
və s. Azorbaycanda geniş yayılmış qən- 
nadı məmulatlarıdır. Zoğal, böyürtkən, 
heyva, gilas, orik, əncir, qoz, alça, al- 
balı və başqa ıneyvələrdon. balqabaq, 
qarpız və s. tərovəzlordən, homçinin 
qızılgül ləçəklərindən hazırlanan mü- 
rəbbəlor, gülqənd və s. çay süfrəsinə 
verilir.

Azorbaycan mətbəxində turşular 
(sirkəyoqoyma), şorabalar (duzaqoy- 
ma) və lutmalar da geniş yayılmışdır.

Sirkə yetişmiş, abqora isə yetişməmiş 
üzümdon hazırlanır. Sirkəyə və duza, 
əsasən, tərəvəz bitkiləri (xiyar, pomidor, 
badımcan, bibər, sarımsaq, lobya, pərpə- 
töyün və s.), meyvəbr (alça, göyəm, 
alma, zeytun, gavalı və s.) qoyulur.

Bir çox xörəklər (quymaq, umac, 
xaş, horra və s.), içkilər və dəmləmələr 
qodim zamanlardan pohriz və miialico 
iiçün isliladə edilir. Azərbaycan motbo- 
xindo pohri/, müalico, mərasim, ayin və 
bayram yemoklori do xüsusi yer tutur. 
Novruz bayramında müxtəlif yeməklər, 
paxlava, şokərbura və səməni halvası, 
Xıdır Nobi bayramında qovut hazır- 
lanır, uşaqların və 100 yaşını keçmiş 
qocaların dişlori çıxanda vo ya tökülon- 
do hodik bişirilir, kiçik çillə bayramında 
(qadınlar bayramı) çillə qarpızı kəsilir. 
Novı u/ bayramında bişiribn yumurta- 
lar yaşıl (yaşıllaşan təbiətin ıəmzi) və

Nehrə - yağ hasil etmək üçün işlə- 
dilən qab. Dəri, ağac və gil növləri 
olmuşdur. Ağac nehrələr, əsasən, 
Gəncə-Qazax zonasında, gil neh- 
rələr isə subtropik zonada yayılmış- 
dır. Qazax şəhəri yaxınlığında (Ba- 
badərviş), Naxçıvanda (Kültəpə) 
və b. yerlərdə tapılmış gil nehrələr 
e.ə. 4-3-cü minilliklərə aid edilir.

qırmızı (günoş rəmzi) rəngloro boyanır. 
Azər bayramında qovurma hazırlanıb 
küplərə doldurulur, cızbız, xaş bişirilir. 
Azər ayının (21 noyabr 21 dekabr) 
sonuncu həftəsində böyük çillənin 
golməsi (kişilor bayramı) ilə bağlı güliçi, 
kiilçə bişirilir. Yas məclisbrindo mütloq 
halva verilir.

Mətboxin osas hissələrindən biri də 
çoxçeşidli içkilordir. Tut, zoğal və 
başqa bitkilərdən araq çokilir və daha 
çox müalico məqsodilə istifadə cdilir. 
Distillo yolu ilə tərkibində alkoqol 
olmayan bitki “ araqları’ da hazırlanır 
(nano, yarpız, qızılgül, gülab və s.). 
Müxtəlif tamlı və rəngli şəı bətlor meyvə 
şirəsi, bal, şəkər, dəmləməlor və s. ilə 
hazırlanır. Bayram siifrəsini bəzovon 
içkilərdən biri də ovşaladır. Xüsusi 
qayda ilə hazırlanan səhləb, ozgil suyu, 
qondab və digər içkilor həm do bir sıra 
xəstəliklərin müalicəsindo işlədilir. 
Azərbaycan süfrəsini çaysız təsəvviir 
etmək qcyri-mümkündür Çaya nisbə- 
tən qəhvə az içilir. Dəmbmələr miixtəlif 
otlardan, ağac vo mcyvələrin qabığın- 
dan və ya tumundan hazııianır, əsasən, 
pohriz vo mtialicə mətbəxində istifadə

edilir. Azorbaycanın modən (mineıal) 
suları (“ İstisu” , “ Sirab” , “ Badamh ’, 
“Turşsu” və s.) siifrəyə hom səriniəşdiri- 
ci içki, hom də pohriz və müalicəvi su 
kimi vcrilir. Müxtəlif meyvə şirələrin- 
don, qatılaşdırılmış şirələrdən (bəkməz) 
hazırlanan içkilər də işlodilir. Sərinləş- 
dirici, susuzluğu yatıran və yağlı xörok- 
brlə verilən iskəncəbidən, eləcə də 
xoşab və palüdədən daha çox istifado 
edilir. Süfrəyə xöroklə birgo yeyilən gö- 
yərülordən başqa, müxtəlif orzaq qarı- 
şıqlarından hazııianmış məzəbr və ye- 
məkdən sonra verilon çərəzlər. şirin 
xörəklor də milli mətbəxdə öziinəməx- 
sııs yer lutıır. Azərbaycanda çox işlədi- 
lən çərəz meyvo qurusudur (kişmiş, 
qaysı qurusu, axta zoğal, alça qurusu, 
alana, doğranıb quruduhnuş alma, ar- 
rnııd qaxı, tut qurusu vo s.). Mətbəxin 
zənginliyini müəyyən edən əsas süfro 
clemcntlərindən biri xörək əlavələridir. 
17 əsr türk səyyahı Övliya Çələbi Azər- 
baycan mətbəxi haqqında qeydlərində 
yazır: “ Burada hələ 12 növ xörək əlavəsi 
və xörək şirələri vardır” . Xörək əlavəsi 
süfrəyə xörokdən ayrı hazırlanıb verilən 
motbəx məhsuludur və bəkmoz, meyvə 
rubları, sarımsaqlı qatıq, sirkə-sarım- 
saq, bulaına, palçıq turşu, lavaşana vo 
s.-dən hazırlanır. Süfrəyə istiol və duzla 
bərabər xiisusi qayda ib hazııianmış 
(göyorli daş duz ilo çəkilib, bır az qu- 
rudulur) dahar (daharnanə, daharkeş- 
niş və s.) da verilir.

Azorbaycan mətboxi xörək növləri 
ilə çox zəngindir. Azərbaycanda olmuş 
ingilis soyyahı Antoni Cenkinsonun (17 
əsr) yazdığına görə, Şamaxıda xanın 
verdiyi qonaqlıqda “ əvvəlcə 140 növ 
xörək gətirdilər. Sonra süfrə yığışdırıldı, 
tozə sıifrə salındı və yenidən 150 növ xö- 
rək vo çorəz gafirdilor” . Azarbaycanda 
sıifrə mədəniyyəti, qida gigiyenası da 
yüksək səviyyədə olmuşdur. Süfrəyə dii- 
zülən mocməyilorin, sinilərin, boşqab- 
ların yanında ycməkdən sonra barmaq- 
ların ııclarını isladıb tomizbmək iiçiin 
kasada süfrəyo gülablı su, yemok 
qalıqları üçün tüftan qoyulurdu. Siifrə 
yeməklərlə birgo dəyişdirilirdi. Nə- 
sirəddin Tusinin “ Əxlaqi-Nasiri” ndo, 
“ Qabusnamə” də, Nizami Gəncəvinin 
“ Xəmso” sində, Nizamülmülkün “ Siya- 
sətnamə” sində və s. əsərlərdə süfro eti- 
ketinə dair müfəssəl məlumatlara rasl 
gəlinir.

Azərbaycanın yiiksək mətbəx mədə- 
niyyətini onun dadlı xörəklərindən, 
ətirli içkilərindən və gözəl meyvələrin-
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clon daha üstiin olan bir amıl səciyyə- 
londirfr a/ərhaycanlıların mətbox 
falsafəBİnin osasında qoııaq dıırıır.

I'alıir ihniranlıııiDV. Scvil Ağanıalıyem

Geyim və bəzəklər

Ənəııavi xalq geyinılər və bozoklər 
lıor bir xakjiıı ıııaddi modoniyyotinin 
ınühiim torkib hissəsidir. Btınların öyrə- 
nilmosi xalqın milli xüsusiyyotlorinı, iq- 
lisadi vo ıııodoni həyat soviyyəsıni, to- 
sorrüfat moşğuliyyotiniıı istiqamətləıini, 
onun başqa xalqlaıia etnomodoni əlaqo 
vo qarşılıqlı tosir məsələlərini, etik nor- 
malarım. cstetik və bouıı zövqünü, etnik 
və sosiaj monsubiyyətini miioyyənloşdir- 
məkdə əhomiyyətli rol oynayır.

Cievimlor. Qodim azərbaycanlıların 
geyimi haqqında ilkin molumatı arxeo- 
loji qazıntılardan, qayaüstii rəsmlərdon, 
Azorbaycan haqqında xəbor verən qə- 
ditn vo aııtik dövr tarixçilərinin osəıiə- 
rindən, təsviri sənət nümıınələrindən ol- 
do elmək mümkündür. Yazılı qaynaqla- 
rın molumatma göro, holə e.ə. 9 əsrdo 
Aşşur hökmdarı Aşşurnasirpal tarixi 
Manna (Azorbaycan) ərazisi olan Za- 
mua vilayətindən bac kimi yun vo əlvan 
yun paıçadan tikilmiş paltaıiar almış- 
dır. Həsənlidə (Urrniya gölüniin conu- 
bunda) qazıııtı zamanı aşkar cdilon bo- 
zək əşyaları iizərindoki rəsmlordo uzun, 
otəyi vo qolları saçaqlı paltar geyinmiş 
vo bellorinə enli kəmər bağlamış adam- 
lar təsvir olunmuşdur. Mənbələrdən 
görüııür ki. bu dövrdə toxuculuq ınateri 
alı kimi, əsasən, kətan, yun, sonrakı 
dövrlərdə isə pambıq vo ipokdon istifadə 
olunmuşdur.

Tarixçi Elianın məlumatına göro, Al- 
baniyanm Kaspiana vilayətində yum- 
şaqlığına göro Milet yunundan heç də 
gcri qalınayan zərifyunlu dovələr saxla- 
nılııdı. Hanıin yundan toxunan palları 
varlılar, adh-sanlı adamlar vo kahinlor 
geyirdilər. Mingəçevir arxeoloji qazıntı- 
larıııdan oldo cdilon parça qalıqları vo 
toxucu dəzgahmın hissoləri erkoıı orta 
osıiərdo Azərbaycanda dəzgah toxııcu- 
luğıınun yayıldığını təsdiqloyir. Bu 
dövıdə ölkə ohalisi yun və kotandan to- 
xunma köynok vo şalvar geyinmiş, dori 
bürüncoklərdon, kcço vo yun papaqlaı- 
daıı, btırnu yuxarı dəri ayaqqabılardan 
istifadə ctnıişdir. Mingoçeviıdo küp qə- 
birdo dol'ıı edilmiş yenivetmə qızın qırmı- 
zı doridon başmaqları vo koınoıi, kətan

parçadan, balaqlarıııa tunc bilərziklər 
kcçirilmiş dizliyi, onun üstüııdən geyilıniş 
otokliyi, cloco də koftası olmuşdur.

Erkəıı orta osrlorin geyinı mədəniy-

Qadın gcyimi. Qazax. 19 əsr.

yəti haqqında “ Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanında da ətraflı məlumat vardır. 
Burada kişi və qadın geyimlərindon 
kömlok, şalvar, ciibbə, çuxa, kaftan, qıır- 
şaq, kiirk və yapıncının, baş geyimlərin- 
dən sarıq (çalma, dolbənd), börk. külah, 
niqab, dııvaq, yaşmaq vo çəmbərin (din- 
gə), ayaqqabı növlərindən isə başmaq, 
odik, soqman vo sərmuzənin adları çəki- 
lir. Bu dövrün ipək, kotan vo başqa növ 
(bez, səqat, borbəhar vo s.) parcalardan 
tikilmiş paltarları haqqında 10 12osrloro 
aid orəb mənboləri də məlumat verir.

Nizaıui Gəncovinin “ Xəmso” sindo 
dövıün (12 osr) parça növləri (atlaz, por- 
niyan, qumaş, diba, gurçeşm ipoyi, 
şüştor ipoyi, zorbaf və s.) vo geyinı tiplə- 
ri (köynok, arxalıq şalvar, kiirk. əba, 
cübbə, qəba, papaq, qəsob, əmmamə, 
çarıq, başmaq, corab, ləbbadə, nimıənə, 
don, çalma, kaftan vo s.) haqqında geniş 
molumat vardır.

12 13 osrUrdo Azərbaycanın ayrı- 
ayrı sonot-ticarot mərkəzləıi bu və ya 
digər parça vo geyim növünün hazırlan- 
masında ixtisaslaşmışdı: Goncodə (zor- 
xaıa vo diba), Bcyloqanda (“ kəzzka-

şido” ), Ərdəbildə (“camə” ), Bərdodə, 
Solmasda vo Xoyda ipək parçalar toxu- 
ntır, Naxçıvanda məşhur çuxalar, Tob- 
rizdə atlazdan kişi üst geyimbıi, Gən- 
codə yun paltarlar hazııianırdı.

Cəmiyyətin sonrakı inkişafı prose- 
sində Azəıbaycan xalq geyim fondunda 
ciddi dəyişiklikbr baş vennişdir. Ge- 
yimbr giindəlik vo morasim paltarları 
kimi miixtolif səciyyə kəsb etmiş, nıo- 
rasim geyimlərində motivləşmo (biçim, 
rəng, bozək və növ müxtəlilliyi) daha 
çox dərinləşmişdir. Belə dəyişikliklər 
xalq məişətini oks etdirən miniatüıiordə 
təsvir olunan miixtəlif sosial mənsu- 
biyyətli insanların geyimlərindən görü- 
nür. Bu dövrdə Azərbaycar.da tüık- 
islam modəniyyəti də öz inkişafının yük- 
sok mərhələsinə çaıınış, sənətdə şərtilik. 
mücərrədlik, həndəsi oınamentlərin 
mürəkkəb sistemi qərarlaşmışdı. Bu isə 
özünü xalq geyimlərindo olan rəng har- 
moniyası, biçim gözəlliyi, simınetriya, 
geyimi daşıma zövqü və s.-də daha çox 
biiruzə verirdi.

16 əsr Azərbaycanın geyim mədəniy- 
yəti ənənələrinin zonginləşdiyi dövrdür. 
Bu dövrə aid süjetli parça növlərinin lıa- 
zırda dünyanm bir çox muzeylərini, elə- 
cə də ayrı-ayrı şəxsi kolleksiyaları bəzə- 
məsi son orta osrlordo Azərbaycanda, 
xüsusib Təbrizdə parça istehsahnm əno-

Küloco.

nəvi milli zəmin üzorindo yüksək səviy- 
yodə inkişafını təsdiq edir. Belə parça- 
lardan hazırlanan kişi vo qadın geyim-
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lori başlıca xüsıısiyyotlərini sonrakı 
osıiərdə də saxlamışdır.

17 əsrdə toxuculuq vo dərzi cmalat- 
xana və müəssisələri daha çox şəhərlərdə 
combşmişdi. Dövrün on böyük toxucu- 
luq mərkəzbri Tobriz, Ərdəbil və Şa- 
maxı olnıuşdur. Bununla yanaşı, Gəncə, 
Naxçıvan, Bakı, Əroş, Şoki, Maıağa, 
Ordubad və Məıond kimi şəhərlor də bu 
sahodə görkəmli yer tuturdu. Tobriz 
moxmor, atlaz, qumaş, Ərdəbil tafta, 
duvaq və qaba parça, Şamaxı darayı, 
“ Şamaxı” taftası, Naxçıvan qələmkar 
paıçaları ilə məşhuıiaşmışdı. Tarixi 
mənbələr, miniatürlor, səyyahlarııı mə- 
lumatı bu dövrdo azərbaycanlıların 
;eyim dostiııdə yun, pambıq, kətan, 

ıpok parçalardan tikilmiş vo dəridən 
lazııianmış müxtəlif dckorativ-bəzək 

xüsusiyyətlərino, biçim torzi və tikiş 
ıslubuna malik olan geyimbrin mövcud 
>lduğunu tasdiqləyir. Geyimlər içəri- 
indo “ dövrbənd” adlanan qızılbaş pa- 

pağı, ərəb-müsolman donu hesab olu- 
ıan “ üçətok” vo “ ləbbadə” ni əvəz edən 
"xirqə” (boğazdan kəmər yerinə qədər 
diiymələnən, qurşaqsız geyilən u/un və 
enli yun paltar), xirqəyo bonzər, yalnız 
döyüş zamanı gcyilən və belinə kəınər 
bağlanan “ kəmərçin” , dabanlı və ya da- 
bansız, uzunboğaz və ya yarımboğaz 
çəkmə, qondara, ağ kotan ipdon toxu- 
nan, altına parçadan bir ncçə qat altlıq 
salınan və “ givo” adlanan ayaqqabı, 
yun corab və patava ilə geyibn “ çaq- 
cur” ayaqqabılar üstünlük təşkil ediıdi. 
Zadəgan qadınları başlarına “ nim-tac” 
(yarımtac) və ya “ tiyar” adlanan üçbu- 
caq şokilli tac qoyıır, ətrafmı lentlə 
bağlayırdılar. “Tiyaı” qadının həm də 
ərli oldtığumı bildirən mühiim əlamət 
idi. Subay qızlar “ tiyar” ovəzinə saçla- 
rım iizərino müxtolif qiymətli daş-qaş və 
muncuqlar salınmış lentvarı parçalarla 
bağlayırdılar. Zənciroyə tutulmuş araq- 
çın, örpok, riibond-niqab da qadın ge- 
yimlorinin ayrılmaz tərkib hissəsi idi. 
Qadın komorçinlorinin otoyi öndaıı qat- 
lamb komərə keçirildiyindon, onun as- 
tarı göz oxşayan rəııgli ipək parçadan 
xiisusi soliqə ilə hazırlanırdı.

Xanlıqlar dövründə (18 əsrdə) müs- 
təqilbşmo meyilləri ilə əlaqədar Azər- 
baycanın ayrı-ayrı bölgələrində kənd 
təsorrüfatımn və sənətkarhğın nisboton 
dirçəlməsi, kustar məhsul istchsalımn 
artması, Şuşa şəhəri kimı yeni sənət- 
ticarət mərkozlərinin meydana gəlmosi, 
Şorq və Avropa ölkələri ib ticarot-iqti- 
sadi olaqəlorin daha da genişlənməsi

vo b. amilbr Azorbaycan geyinı fon- 
dunıın zonginloşməsinə, miixtəlif çeşidli 
geyim materiallarımn daha keyfıyyətli 
və kütləvi şokildə istehsalına, geyim növ-

lori hazırlayan kustar cmalatxanalarının 
sayının artmasma gotirib çıxarmışdır. 
Bıı dövrdən başlayaraq Avropa geyim 
elementləri də şəhər mühitinə nüfuz 
edir. əcnobi naxışlar orta osrlərin siijetli 
naxışlarım sıxışdırıb aradan çıxarır və 
hondəsi, nəbati, xətti naxışlar üstün yer 
tııtur. Bununla yanaşı, xalqın bədii zöv- 
qünün gözol biliciləri olan səriştəli parça 
ustaları - şalbaflar, bozzazlar, culfaçı- 
lar, qələmkaıiar, basmanaxışçılar, şər- 
baflar, eləcə də peşəkar dərzibr yeni- 
ycni cmpirik biliklor sistemi yaradır, 
geyim fondunu ycni parçalar vo geyim 
növləri ilo zonginloşdirirdilər.

19 əsrin ovvollorində Şimali Azor- 
baycanm ümumrusiya bazarına qoşul- 
ıııası vo Rusiya iqtisadi sistcminin toı kib 
hissosino çevrilmosi burada kapitalist 
münasibotlorinin inkişafına, əmtəə is- 
tchsah və mal dövriyyəsinin artmasına, 
rabitə-nəqliyyat vasitəbrinin tokmil- 
bşməsinə, iqtisadi-ticari əlaqələrin giic- 
lənməsinə səbob oldu; xüsusilə do, əsrin 
ikinci yarısından başlayaraq Azərbay- 
canda geyim materiallannm hazırlan- 
ması ilə məşğul olan bir çox kustar sənət

salıələrinin (toxııculuq, dabbaqlıq, pa- 
paqçılıq, başmaqçılıq vo s.), manulaktu- 
ra və labrik müəssisəbrinin inkişalına 
giiclii təkan verməklə yanaşı, geyim 
dəstlərinin də rongarəng olmasım, çeşid, 
forma vo növ müxtəliflivini şərtləndirdi. 
Xalq arasında həm xaıicdən gətirilon, 
həm də yerli istehsala məxsus parça 
növləri “ məni aldatdı” , “ gecə-gündüz” , 
“ küçə mənə dar gəlir” , “ minbir gül” , 
“dur, məni gozdir” , “ pinti məni gey- 
məz” , “qonşu bağrı çatladan” , “ sürüş- 
düm-düşdüm” , “ dəyıno, güliim tökiilor” , 
“ şomsi-qəmor” , “ gendə dur” və s. adlar- 
la məşhurlaşdı.

19 əsıdə milli geyimbr Azorbaycanm 
hər yerində saxlanılmışdı. Bütün tarixi- 
etnoqraflk bölgəlor üzrə bu geyimləri 
qadın, kişi və uşaq geyimləı i olmaqla iiç 
dəstə ayırmaq olar. Xalq geyimbri hom 
də mərasim (toy, yas, bayram, qonaq- 
lıq), gündolik, müxtəlif sosial qrııpların 
peşə mənsubiyyəti ilə olaqədar, nıövsü- 
mi, ruhanibro ınəxsus geyimbr və s. ki- 
mi fərqlondirilirdi. Adətən, mərasim- 
bayram geyimləri hər bir kəsin bayırlıq 
paltarı - “ baş libası” hesab olunur, sə- 
liqə ib saxlanır, əlamətdar giinlərdə is- 
tilado edilirdi. Gündəlik geyimlor iso 
ailə-məişət tərzindən, təsərrüfat məşğtı- 
liyyotindən, iqlimdən asılı olaraq dəst 
lonirdi.

Kiii'dü.

Azərbaycanm onənəvi qadın geyim- 
ləri rəng olvanlığı, biçim tərzi vo tikiş 
üslubunun mürokkəbliyi, elocə də tip və 
formalannın müxtoliflivi ib scçilirdi. 
Ayrı-ayrı bölgələrin ononovi qadın ge- 
yimlərində lokal-məhəlli xüsusiyyətbr 
özünii göstorsə də, tipoloji cohotdən 
ümumazərbaycan səciyyəsi daşıyırdı.

Qadııı geyimi. Gonco. 19 osr.
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Ənənov. qadın geyimiııin əsas ele 
meııtbri alt köynəyi (can köynəyi, ət 
köynoyi, u/ıınlııq), üst köyııoyi, lııınan 
(cüttııman vo ya cütbalaq. taxtalı tu- 
ıııaıi) darbalaq (dizlik, topuqluq, çax- 
çur), eloco do iist gayimlərindan (çopkən 
nimnno- arxalıq, lobbado, çorkozi, 
kürdü-eşmək, kiilocə. içlik-zıvın) ibarot 
idi. Köynəyin otoyi tumanın üstündən 
salınırdı. Köynok Mkilorkon yaş forqi nə- 
zorə alınır, qız və golinlorin köynəyi əl- 
van parçalardan, orta yaşlı vo ahıl qa- 
dınların paltarları isə tünd parçalardan 
tikilin.li

Qadın tumanlarının cütbalaq, taxta- 
lı tııman. yorğan tuman, şəltə, qarmanlı 
tuman kimi variantları vardı. Ciitbalaq, 
adəton, clat qadınları arasında geniş ya- 
yılnnşdı. Qadın üst tumanı qanovıız, da- 
rayı, misqalı tirmə, alışı, marpus, zər- 
xara, zərməxmor, alxara, zərələm, zor- 
nədur. baqaniya, moxmər, naşura, tafta, 
atlaz və s. bahalı parçalardan. cləcə də

(,'opkən.

çit, lastik, sotin, müxtəlif rongloro bo- 
yanmış midqal, şal vo s. parçalardan 
tikilirdi. Yaşlıların uımaın, adətən, 
saya, qıı-gəlin tıımanı isə rəngli-güllü 
parçalardan hazırlanırdı. Qadın tuman- 
larının ətok hissosino 3-5 .sfıı cnində, 
üzəri nullar və tikmo naxışlarla bəzədil- 
miş “ balaq" da tikılırdi. Dövlotli qadııı- 
ların xaıa və məxnıəıdən tikılmiş tuma- 
mnın otəyi 2-3 cərgo “ bacaqlı” və ya 
digər qızıl pıılla bozodilirdi. İstor gündə- 
lik, istərsə do boğçalıq (bayramlıq) 
gcyim dəsti çox yerdo “ döşlük” vo ya 
“öniük” lo tamamlanırdı

Qadın ü«t geyinıi bütiin Azərbaycan- 
da. demək olar ki, oxşar idi. Hor yerdo 
qısa, diiymosiz, bütöv biçimli çopkən vo 
nisboton uzun arxalıq geniş yayılmışdı: 
qolsuz sırıqlı gcyimlordon də istifadə 
edilirdi. Qısa, biitöv biçimli çəpkən köy- 
nəyin iistündən geyilirdi. Müxtəlif etno- 
qrafik zonalarda çopkənlor qol biçimı
ilo fərqlənirdi. Varlı qadınlar safsar xə- 
zindon astarlanmış eşnnk geyirdilər.

Mövsümi geyim olan eşməyin digər va- 
rianlı kürdü idi. Kiirdüuü məxmor, ay- 
ulduz, bafta, tirmə vo s. parçalardan 
tikir, bəzon də yaxşı aşılanmış quzu 
dorisindən (xəzi içəriyə olmaqla) hazır- 
layırdılar. Ikı zaman kiirdii astarlı tiki- 
lirdi. Azərbaycanda tünd sarı rəngli də- 
ridon hazırlanmış vo üzəri eyni rəııg ipok 
sapla naxışlanmış Xorasan kürdüsünə 
böyük iistünlük verilirdi.

Geniş yayılmış üst geyim tiplərindon 
biri də Abşeronda “don” , Azərbaycanm 
qərb, Naxçıvau, Qarabağ və qismən Şə- 
ki bölgələrində isə “ küloco” adı ilə ya- 
yılmış arxalıq olmuşdur. Qadın arxa- 
lıqları qol, yaxa vo bel kəsiyinin quru- 
luşuna görə bölgələr üzrə lokal xüsu- 
siyyotlərə malik idi. Arxalığın altından 
yaşlı qadınlar qolsuz sırıqlı (döşlük, can- 
donu. bədənçə, canlıq, pambıqlı) da ge- 
yirdilər. Qışda, xüsusilo cənub-qərb ra- 
yonlarının dağ kondlərindo qadınlar 
bellərinə yun şal, bəzi bölgələrdə isə qur- 
şaq da bağlayırdılar.

20 osrin 20 30-cu illorindən ənənəvi 
qadın gcyim dəsti osaslı dəyişikliyə mə- 
ruz qalmış, fabrik istehsalı olan yerli, 
ru1; və Avropa libaslarınm (kofta, kost- 
yum, palto, plaş və s.) xalq moişətinə 
sürətlo daxil olması hesabma ycniləş- 
mişdir.

Azərbaycanlı qadınların baş geyim- 
ləri iki qrupa bölüniirdü: geymə (qoy- 
ma) və bağlama (örtmə). Birinci qrup 
baş geyiınlərinə təsək (çəpçik), çutqu, 
araqçın, dingo, ikiııci qrup baş geyim- 
lərinə iso müxtolif ləçəklor, çalmalar, 
kəlağayılar, şallar, örpəklər, eləcə də 
niqab. rübənd, çutquqabağı, çadra,

Qadın başmaqları.

çarşab, duvaq və s. aid idi. Örtmə 
(bağla-ma) baş geyimlorindən yaşa və 
zövqə uyğun olaraq qırmızı, qara, ağ, 
noxudu yerlikli. yelənli Gəncə, Şəki, 
Şamaxi- Basqal kəloğayıları, eləcə də

müxtolif çeşidli örpəklər bu gün də 
əhəmiyyotlərini saxlamışlar.

19 əsr-20 əsrin əvvollərində Azor- 
baycan qadınlarının ənənəvi ayaq ge- 
yimləri, əsasən, kustar üsulu ilə hazırla-

nan corab, badış, çarıq, başmaq, şətəl. 
çust, noleyin, most, dabanlı uzunboğaz 
və yarımboğaz çəkmə, quşkeçən, kəlik 
və s.-dən ibarət olmuşdur. Corablar 
saya (rezinli) və bəzəkli (rezinsiz), hon- 
dəsi vo nəbati ornamentləri ilə toxunur- 
du. Üzərində xalça ornamentləri salın- 
mış bəzəkli corablar Qarabağda “gəbə 
corab” , Astara bölgəsində isə “ şal co- 
rab” adlanırdı. Naxçıvan bölgəsində bo- 
yanmış ipək saplardan toxunan əlvan 
naxışlı “ keci corablaı” da geyilirdi.

19 əsrdə daha səciyyəvi qadın ayaq 
geyimi növii başmaq olmuşdur. Arxası 
açıq, hündiir dabanlı, pəncosinin üstü 
müxtolif rongli müşkü və tumacdan, 
altlığı isə aşılanmış göndən hazırlanan 
qadın başmaqları “zənano” , "miyanə” və 
“qız başmağı” olmaqla üç ölçüdə tikilir, 
sifarişdən asılı olaraq yüksək zövq ilo 
bəzədilirdi. Başmağın poncə üstü qalın 
parçadan (məxmərdən) tikildikdə, onıın 
üzərini güləbətin tikmə ilə bəzəyirdilər.

Şohərli qadınlar ev şəraitində daha 
çox noleyin vo kəlik geyməyə üstiinliik 
verirdilər. Digər ayaqqabı növlərindən 
fərqli olaraq, nəleyin və kəliyin dabanı 
yastı idi vo ev işlori göı mək üçün daha 
rahat hesab edilirdi. 20 əsrin 30-cu illo- 
ıindən başlayaraq əhalinin ayaq geyim- 
lərində tulli, çəkmo, səndəl, qaloş və b. 
üstiinliik təşkil etmişdir.

19 osr 20 əsrin əvvəllorində azərbay- 
canlıların ononəvi kişi geyimlori biçim 
üsuluna vo tikiş texnikasına görə ümum- 
qafqaz səciyyəsi daşımaqla, bir sıra 
lokal-məhəlli xüsusiyyotləri ilo seçilirdi. 
Kişi geyimləri alt (can) və üst köynəyi, 
dizlik, şalvar, arxalıq, içlik (canlıq, 
cılıtqa, pambıqlı), çuxa, kürk, yapıncı, 
elocə do müxtolif formalı və adlı baş vo 
ayaq geyimlərindən ibarət olmaqla iki 
dəst gündəlik (iş paltarı) və boğçalıq

Qadın arxalığı.
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(xeyir-şər paltarı) hazırlanırdı. Boğçalıq 
paltarlar bahalı parçalardan tikilir, ge- 
yim elementlərinin çoxluğuna, təzəliyinə 
və s. görə giindəlik geyimlərdən fərqlə- 
nırdi. Kişi geyimləri əhalinin sinfi mən- 
subiyyətindən, sosial vəziyyətindon, iq- 
im şəraitindən, təsərrüfat məşğuliyyə- 
inin istiqamətindən və s. asılı olaraq 

bir-birindən fərqlənirdi.
Ənənəvi kişi alt paltarı alt kövnəyi

Yun corablar.

vədizlikdən (kişi lumam) ibarəl idi; bez, 
qalın ağ, midqal, batist (patısğa), huma- 
yun ağı, çit, sətin və s. parçalardan tiki- 
lirdı

Ənənəvi-milli kişi geyim dəstinin 
tərkib lıissəsindən biri də arxalıq idi.

Kişi gcyimbri. 19 osrin 40-cı ilbri. Q.Qaqarinin rəsnüəri

Onu, adətən, soyuq vaxtlarda içliyııı us- 
tüııdən və çuxamn altından, isi i aylarda 
iso birbaşa köynoyin iistündən geyir- 
dilər. Tipoloji cəhətdən arxalığa çox 
yaxın olan “ kaftan” adi (ağ), qara və 
qırmızı parçalardan tikilirdi. Adi gün- 
lordə ağ, yas mərasimlərində qara, tən- 
tənələrdə, toylarda, el şənliklərindo isə 
qırmızı kaftan geyilmişdir. Arxalıqlann 
hamısı astarlı olurdu. Onun üstündən,

Çarıq.

bir qayda olaraq, mötəbor şəxslər, ru- 
hanilər, tacir və baqqallar qurşaq do- 
layır, kasıblar qayış-kəmər, varlılar isə 
qızıl komər, gümüş təkbənd bağla- 
yırdılar.

Kişi geyim dəsti içərisində çuxa

mühiim ycr tuturdu. 19 əsr-20 əsrin əv- 
vollərində çuxalar ətəvinin formasına 
görə “ büzməli” (kəmərçin), “ çinli” (kah- 
lı) və “ büznıəli-çinli” , qol yerinin forma- 
sına göro isə “qoltuqlu” və “ qoltuqsuı” 
(“ atmaqol” ) olmuşdur.

Mövsümi səciyyəli kişi geyimləri 
arasmda aşılanmış qoyun dərisindən 
tikilən kürk də əhəmiyyətli yer tuturdu. 
Azərbaycanda kürkün “ kaval kürk” 
(buna bəzi bölgələrdə “ sallama kürk” vo 
“ üzlü kürk” də deyiıdilər) və “ geyinmə 
kürk” (“çoban kürkü” ) kimi iki növü 
geniş yayılrmşdı.

Maldar ohali arasında üst geyim 
növü olan yapıncıdan da geniş istifadə 
olunurdu Azərbaycamn Dağlıq Şirvan, 
Quba-Xaçmaz, Qarabağ, Naxçıvan, 
Şəki-Zaqatala, Gəncəbasar və Qərb 
bölgəbrində geniş istiladə olunan ya- 
pıncının “qabaıdini” (tiiksüz). “ knyazı” 
(saçaqlı) və “qartı” (çoban yapıncısı) ki- 
mi üç növü yayılmışdı.

Ənonəvi kişi geyim dəstinin mühüm 
elementlərindən biri də baş geyimləridir. 
Azərbaycanda kişi baş geyimlərinin 
məholli-etııik xüsusiyyətlorinə, forması- 
na, materialına, geyinmo tərzinə, dəyə- 
rino və rənginə görə fərqləııən bir çox 
növləri olmuşdur. Ənənəvi kişi baş ge- 
yimləri dəri, keçə və parçadan hazırlan-
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maqla, həm tikili, həm də bağlama for- 
masında olmuşdur. Tikili baş geyim- 
lərinə müxtəlif formalı və adlı dəri və 
keçə papaqlar, araqçın (təsək və yaxud 
tərlik), başlıq, bağlama baş geyimlərinə 
isə baş dəsmalı (sarıq), çalma və əm- 
mamə daxil idi.

Baş geyimləri içərisində yerli qoyun 
dərisindən hazırlanmış papaqlar üstün- 
lük təşkil edirdi. Bunlar, əsasən, şiş və 
şələ papaqlar idi. Varlı şəxslər öz papaq- 
larım Krım və Orta Asiyadan gətirilmə 
qaragül dərisindən tikdirirdilər. Yerli 
əhali arasında bu dəridən tikilən papaq 
“ Buxara papaq” adlamrdı.

Kişi baş geyimlərinin bir növü də 
“ başlıq” idi. Onu, adətən, soyuq hava- 
larda uzaq səfərə çıxanlar və dağ şərai- 
tində yaşayanlar papağın üstündən geyir- 
dilər. Başlıq, əsasən, sıx toxunuşlu yun 
parçadan (şaldan), mahuddan, ən qiy- 
mətlisi isə dəvə yunundan hazırlanırdı.

Bağlama baş geyimlərinin yoxsul 
əhali içərisində ən geniş yayılmış növü 
pambıq parçadan 50x60 sm ölçüdə ha- 
zırlanan saya sarıq (baş dəsmalı) olmuş- 
dur. Bağlama baş geyimlərinin bir qis- 
mini də çalma və əmmamə təşkil edirdi. 
Çalmam, bir qayda olaraq, nüfuzlu elm 
adamları, din xadimləri, şairlər, mötə- 
bər şəxslər, dövlət qulluqçuları və s. 
gəzdirirdilər.

Kişi ayaq geyimlərinin keçmişdə 
çarıq. başmaq, dübəndi, muqur, zəngəl, 
qondara, şiblet, uzunboğaz çəkmə (bo- 
ğazlı, xrom çəkmə, lapçın), çust, məst, 
nəleyin, corab, patava, dolaq, badış 
və s. kimi müxtəlif növləri əhalinin geniş 
istifadəsində olmuşdur. Aşılanmış və ya 
xam göndən tikilən çarıqdan, əsasən, 
kənd əhalisi istifadə edirdi. Şəhər əha- 
lisinin geyim dəstində əsas yer tutan kişi 
başmağı “mərdanə başmaq” adı ilə mə- 
lum idi. Hündürdabanlı, altına nal vu- 
rulmuş bu başmaqlar aşılanmış göndən 
(müşkü, tumac, sağrı və s.) hazırlanır və 
bəzəksiz olurdu.

Şəhərlilərin çoxu, eləcə də varlı 
kəndlilər yumşaq aşılanmış dəridən 
çust, məst, nəleyin və s. geyirdilər. Əhali 
arasında geniş yayılmış uzunboğaz çək- 
mələrin (boğazlı, dübəndi, lapçın) altı, 
adətən, aşılanmış göndən, üstü isə bahalı 
material sayılan tumac, xrom və ya 
müşküdən tikilirdi; bəzən dabanma nal 
vurulurdu. Şəki-Zaqatala bölgəsində 
“ muqur” adlanan yarımboğaz kişi ayaq 
geyimindən də istifadə olunurdu. 19 
əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərindən baş- 
layaraq xalqın geyim dəstinə rus və

Avropa ayaq geyimlərinin tədricən daxil 
olması, həm kişi, həm də qadın ayaq 
geyimi olan qaloşun kütləvi istehsalı 
məişətdən ənənəvi ayaq geyimlərini 
sıxışdırıb çıxardı.

Azərbaycanhların uşaq geyimləri 
6-7 yaşdan sonra böyüklərin milli libas- 
larının kiçik ölçüdə təkrarından ibarət 
olmuşdur. Kiçikyaşlı və yeniyetmə qız- 
ların paltarı qadın geyimlərini təkrar et- 
sə də, fərqli elementləri də olurdu (məs., 
subay qızlar kəmər taxmırdılar). Oğlan 
uşaqları böyüklər kimi ayaqlarına çarıq 
və başmaq geyir, başlarına araqçın, 
təsək və dəri papaqlar qoyur, köynək, 
arxalıq, çuxa və s. geyirdilər. Bu geyim 
növləri Mirzə Qədim Irəvaninin 19 əsrin 
70-ci illərində çəkdiyi yeniyetmə oğlan 
rəsmində öz əksini tapmışdır

Qız uşaqlarının geyimləri rənginin 
şuxluğu, estetik gözəlliyi, xüsusi biçimi, 
asma və tikmə bəzəklərin çoxluğu ilə 
səciyyələnirdi. Onların geyimində ətəkli 
tuman, köynək, arxalıq, baharı, küləcə, 
çəpkən, nimtənə, katibi, kiçik ölçülü baş 
yaylığı, kəlağayı, başmaq və s. əsas yer 
tuturdu. Varlı zümrələrin uşaq geyim- 
lərində qızıl və gümüş düymələr, tuman- 
köynəyə və digər üst geyimlərinə bənd- 
lənən bəzəklər olurdu.

Bəzəklər. Kişi və qadm geyim dəstini 
tamamlayan, ona xüsusi yaraşıq verən 
bəzəklərin meydana gəlmə tarixi geyim 
mədəniyyətinin özü qədər qədimdir. 
Azərbaycan ərazisində metalla ilk tanış- 
lıq Eneolit dövründən başlasa da, tun- 
cun, dəmirin, sonralar isə nəcib metal- 
ların (qızıl, gümüş və s.) istehsal texno- 
logiyasınm mənimsənilməsi bəzək-zinət 
əşyalarınm hazırlanmasmda böyük çev- 
riliş yaratdı. Arxeoloji qazıntılar nəticə- 
sində Azərbaycanm antik və orta əsr 
abidələrindən əldə edilmiş kiilli miqdar- 
da bəzək və zinət nümunələri burada 
bəzək istehsalı texnologiyasının təkmil- 
ləşdiyini göstərir. Bu nümunələrin mü- 
qayisəli tədqiqi Azərbaycanm zərgərlik 
sənətində minillər boyunca davam edən 
ənənənin olduğunu təsdiq edir. Bunu, 
formasına və bəzən hazırlanma texnika- 
sma görə 19-20 əsrlər zərgərlik nümunə- 
lərini xatırladan e.ə. 7 əsrə aid qızıl və 
gümüş bəzək əşyalarında (sırğalarda, 
kəmərlərdə, baş bəzəklərində və s.) gör- 
mək olur. Saxlanc (dəfınə), cehiz və ya 
hədiyyə etmə yolu ilə əsrdən-əsrə, nəsil- 
dən-nəslə keçən bu zinət əşyaları xalqın 
etnik tərkibini, sosial mənsubiyyətini, 
maddi və mənəvi mədəniyyətini öyrən- 
mək üçün dəyərli mənbədir.

Bəzək-zinət məmulatı kustar sənət 
üsulları ilə (döymə, qəlibkarlıq, basma, 
savadlama, şəbəkə, minasazlıq, xatəm- 
karlıq), əsasən, Azərbaycanm sənətkarlıq 
mərkəzlərində hazırlanırdı. Bununla ya- 
naşı, xaricdə düzəldilən bahalı kəmər, 
boyunbağı və qolbaqlara da rast gəlmək 
olurdu. Bu əşyaların bir çoxunun hazır- 
lanmasında ölkəyə karvan ticarəti va- 
sitəsilə Şərq ölkələrindən gətirilən müxtəlif 
qiymətli daşlardan (mirvari, yaqut, əqiq, 
almaz, kəhrəba, zümrüd, fıruzə, brilyant, 
mərcan, şəvə) istifadə olunmuşdur.

Qiymətli metal və daş-qaşlardan 
müxtəlif zinət əşyaları - baş, qulaq, bo- 
yun, sinə, bel, qol və barmaq bəzəkləri 
düzəldilirdi. “Cığcığa” adlanan baş bə- 
zəkləri dəstinin Azərbaycanda “ tac” 
(“dingə” , “ cıqqa”), “qəfəsə” , “ alınlıq” , 
“ tetir” , “ çəngəlli çənəbənd” (“qarmaq”), 
“qıraqhq” , “ cütqabağı” , “ gəlintac” , 
“qarabatdaq” , “ təsəkqabağı” , “ taclı 
cütqabağı” , asma baş bəzəkləri və s. 
kimi müxtəlif növlərindən istifadə olun- 
muşdur.

Qulaq bəzəkləri “ altun küpə” , 
“ tana” , “güşvarə” , “ sırğa” və b. adlarla 
məlum olmuş və çox geniş çeşiddə hazır- 
lanmışdır. “ Darağı” , “ səbəti” , “ gilası” , 
“ lolu” (“ lola” ), “ kufə” , “minarə” , “ay- 
para” , “yarpaq” , “gül” , “qozalı” , “ fın- 
dığı” , “piyalə-zəng” , “ buta” , “ badamı” , 
“ satıl” , “üçdüymə” , “ dörddüymə” , 
“qırxdüymə” , “piyalə” , “pərəkli” , “zan- 
qaguş” , “ ətəkli” , “ şarlı” və s. sırğa növ- 
ləri və cavahir tana uzun zaman üstün 
yer tutmuşdur. Ailədə uzun müddət 
dünyaya gəlişi gözlənilən, əziz-xələf 
sayılan, nəslin və ya tacın (şahlıq-xanlıq 
dövründə) davamçısı kimi qəbul edilən 
oğlan uşaqlarınm bir qulağına da sırğa 
(“heydəri sırğa” ) taxmaq dəb olmuşdur.

Qadın bəzəklərinin böyük əksəriyyə- 
tini boyun (boğaz) və sinə (döş) bəzək- 
ləri təşkil edirdi. Bunlar bahalı daşlar- 
dan tərtiblənən muncuqlardan, qiymətli 
metallardan (qızd, gümüş), həmçinin 
daş-qaşla əlvan metalların kombinasi- 
yasmdan xüsusi incəliklə hazırlamrdı. 
Ayrı-ayrı bölgələrdə “ boğazaltı” , “ yaxa- 
gülü” , “məcidiyyə” , “ heykəl” , “həma- 
yil” , “ qozalı boyunbağı” , “ yelpazəli 
sinəbənd” , “ hil” , “ arpa” , “ bacaqlı” , 
“ nargilə boyunbağı” , “ yarpağı boyun- 
bağı” , “gül boyunbağı” , “qızıl boğazal- 
tı” , “mərcanə” , “ silsilə” , “ çəçik” , “ qara- 
batdaq” , “ qazayağı” , “mumasan” , “ il- 
gək-qarmaq” , “ sərmə” , “gərdənbağı” , 
“müsaviyan” , “ şəddə” və s. adlarla mə- 
lum olan geniş çeşidli boyun və sinə
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bəzəkləri varlı qadınların geyim dəs- 
tində üstün yer tuturdu.

Kişi və qadın geyimlərinin ayrılmaz 
tərkib hissəsini təşkil edən bel bəzəkləri, 
xüsusilə də toqqa və kəmərlər özünün 
bədii xüsusiyyətlərinə, tətbiqinə, yayıl- 
ma arealına və lokal fərqlərinə görə 
müxtəlif idi. Azərbaycanda kişi və qadın 
bel bəzəklərinin “ətəkli” (“ sallama” ), 
“ taxta kəmər” , “ təkbənd” , “ belbağı” , 
“ saltoqqa” , “ suvadax toqqa” , “ çilik 
toqqa” , “qabırğalı kəmər” , “ çərkəzi” , 
“qarmaq kəmər” , “zərli kəmər” , “zən- 
cirəli kəmər” , “düzmə kəmər” , “ gir- 
vənkə toqqa” , “çəngər kəmər” , “ körpü 
kəmər” , “ sikkə kəmər” və s. kimi çoxlu 
çeşidi olmuşdur.

Azərbaycan qadınlarımn istifadə- 
sində olan qol. bilək və barmaq bəzək- 
ləri içərisində müxtəlif formalı “qaşlı” 
və “qaşsız” üzüklər (nişan üzüyü - “ hal- 
qa-xatəm", “əyrəmçə” , “ barmaqçalıq” 
və ya “ barmaqcıl” , eləcə də zümrüd, 
fıruzə, yaqut, əqiq, ləl, mirvari və b. 
qaşlı üzüklər), bilərzik və ya qolbaqlar - 
dasinələr (“ həsiri” , “gül” , “eşmə” , “hal- 
qa” , “ yığma” , “ körpü” , “ xəngəli” ), 
“qolaxçası” üstünlük təşkil edirdi. Üzəri 
qiymətli daş-qaşla tərtiblənmiş “ bazu- 
bənd” kişi, üzərinə kiçik və zərif zəncir- 
lər vasitəsilə gümüş pullar bənd edilmiş 
“qolaxçası” cavan gəlin və qızların qol- 
bilək bəzəyi idi. Üzərinə kiçik zın- 
qırovların (qumrovlar) sıra ilə bənd 
edildiyi “ xalxal” , bir qayda olaraq, 
rəqqasələrin ayağında olurdu.

Azərbaycan qadın bəzəklərinin bir 
qismini də libasa bənd edilən ənənəvi 
zərgərlik nümunələri (yaxalıq, ətəklik, 
çalkeçir-qarışqa, qoza-düymə zəngəbən- 
zər qumrov, sikkə-düzmələr və s.), toxu- 
ma və hörmə bəzəklər (bafta, qaytanlı 
naxış, çapara, hərəmi, qaragöz, sərmə 
(təksərmə və qoşasərmə), şəms, pürçüm, 
şərid, qotaz, pitik, buta, şahpəsənd, gü- 
ləbətin, muncuqlu tikmə, zəncirə və s.) 
və paltara vurulan müxtəlif bəxyə, tikiş 
və həşyələr (nəlbəki, görüş, dördtikə, 
büzmə, dejuıka, cəhrəpəri, qayçıqulpu, 
qoşasırıq, xoruzsayağı, qıyı, dəhrəbur- 
nu, xammsallandı, gəldirgə, ikisaph, 
üçsaplı, dördsaph, doldurma tikiş, 
quyrum və s.) təşkil edirdi.

19 əsrin sonlarından başlayaraq 
Azərbaycanda kapitalist münasibətləri- 
nin inkişafı, ticarət və bazar əlaqələrinin 
genişlənməsi, zərgərlik mənıulatı isteh- 
sal edən fabrik və fırmaların çoxalması 
keçən əsrlərin kustar zərgərlik məmula- 
tını məişətdən xeyli sıxışdırsa da azər-

baycanlı zərgərlərin hazırladığı ənənəvi 
zinət-bəzək nümunələri bu gün də xalqın 
istifadəsindədir.

Ə ti: M u s t a f a y e v  A. N. Şirvanm maddi 
mədəniyyəti. B „  1977; Ə s ə d o v a  S. X. X IX-  
X X  əsrlərdə Azərbaycan zərgərlik incəsənəti. B., 
1978; H ə v i l o v  H. A. Azərbaycan etnoqrafi- 
yası. B „  1991; Be j ıneB  O. H. MaTepHanbHaa 
KyjibTypa 3anaaHOH 30Hbi Aiepoaiuı>KaHa b X IX  

Hanajıe X X  bb. B., 1996; M ə m m ə d o v  H. N. 
Muğamn maddi mədəniyyəti. B „ 2001; D ünya-  
m a 11 y e v a S. S. Azərbaycan geyim mədəniy- 
yəti tarixi. B „  2002.

Fazail Vəliyev, Əttiqj Izmayılova

Ailə və ailə məişəti

Azərbaycan ərazisində ailənin təşək- 
külü Eneolit dövrünün sonuna təsadüf 
edir. Tunc dövrünün sonunda isə artıq 
nəsli icmalar ailə icmaları ilə əvəz 
olundu.

Dünyanm bütün xalqlarında olduğu 
kimi, azərbaycanlılarda da tarixi inkişaf 
prosesində ailənin tərkibi və strukturu 
ilə müəyyən edilən iki forması mövcud 
olmuşdur: böyük ailə, yaxud ailə icması 
və kiçik ailə.

Böyük ailə üç, dörd və bəzən beş nəs- 
lin nümayəndələrindən ibarət olan ata, 
oğul, nəvə, nəticə və eləcə də qardaşların 
ailələrini birləşdirən kiçik ictimai kol- 
lektivdir. Azərbaycanm ailə icması üçün 
səciyyəvi cəhət onun üzvlərinin torpaq, 
əmək alətləri, mal-qara, ev, təsərrüfat ti- 
kililəri və ev avadanlığından ümumi isti- 
fadə, birgə istehsal və birgə istehlak idi. 
Bu xüsusiyyətlər ailə icmasım həm də 
cəmiyyətin kiçik təsərrüfat özəyinə çevi- 
rirdi.

Azərbaycanda ibtidai icma qurulu- 
şunun dağılması nəticəsində ailə icma- 
ları artıq kiçik ailələrə parçalanmışdı və 
orta əsr mənbələrində ailə icmaları haq- 
qında, demək olar ki, məlumat verilmir.

Islamın qəbulu ilə bağlı Azərbaycan- 
da ailə və ailə məişəti yeni məzmun və 
forma alır. İslam əxlaq normalarına 
əsaslanan orta əsrlər ailə məişətində 
varislik ənənələri gözlənilmiş, burada 
müasir dövrədək köklü dəyişikliklər 
olmamışdır.

Rusiya imperiyasında çar hökuməti- 
nin vergi siyasəti ilə bağlı 19 əsrdə Azər- 
baycanda ailə icmaları qismən bərpa 
olunurdu. Rusiya hökumətinin kənd cə- 
miyyətləri haqqındakı əsasnaməsinə uy- 
ğun olaraq, vergilər kənd əhalisinin sa- 
yına görə deyil, kənddəki “ tüstülərin” , 
yəni ailə təsərrüfatlarınm sayına görə

müəyyən edilirdi. Vergilərin ödənilməsi 
üçün cavabdeh olan kənd icmaları 
böyük ailələrin kiçik ailələrə parçalan- 
masının qarşısını almağa çalışırdılar. 
Hər bir yeni ailənin əmələ gəlməsi icma- 
mn ödədiyi ümumi vergini artırırdı. Ailə 
icmalarmın bərpasmda böyük ailələrin 
də maraqları var idi. Kənd icmalarında 
torpaqdan birgə istifadə qaydalartna 
görə əkin yerləri və biçənəklər vaxtaşırı 
icma üzvləri arasında bölüşdürülürdü. 
Pay torpaqlarım əkib-becərmək üçün 
müəyyən miqdarda işçi qüvvəsi, qoşqu 
heyvanı, toxum və əmək alətləri tələb 
olunurdu. Kiçik ailələrin belə imkanları 
az olduğundan, çox vaxt pay torpaqları- 
nı əkib-becərməyə gücləri çatmırdı. Ailə 
icmalarında isə qardaşların birlikdə ki- 
fayət qədər işçi qüvvəsi, qoşqu heyvanı, 
toxum və əmək alətləri olduğu üçün pay 
torpaqlarım birgə əkib-becərə bilirdilər.

Azərbaycanda böyük ailə “qalıq” ki- 
mi mövcud olsa da, 19 əsrin sonu-20 əs- 
rin əvvəllərində onlarda klassik ailə ic- 
malarının qayda-qanunları, ənənələri 
hələ də saxlamlırdı. Ailə icmasına daxil 
olan bütün kiçik ailələr bir evdə birgə 
yaşayırdılar. Ailə icmasına onun ağsaq- 
qalı başçılıq edirdi. Başçıya “ baba” , 
“dədə” , “ dadaş” , “ ağa” , “qağa” , “ lələ” 
və s. adlarla müraciət edirdilər. Ailə ic- 
ması daxilində qarşılıqlı münasibətlər 
adətlərlə tənzim olunurdu. Ailə icma 
başçısınm böyük hüquqları var idi. O, 
ailə üzvləri arasında vəzifə bölgüsü apa- 
rır, bütün təsərrüfatı idarə edir, ailə gəli- 
rinin bölüşdürülməsinə nəzarət edirdi. 
Lakin mövcud etik normalar ailə daxi- 
lində və məişətdə ailə başçısınm haki- 
miyyətini məhdudlaşdırırdı. Başçı mü- 
hüm məsələlərin həllində ailənin yaşlı 
üzvləri ilə, çox vaxt yaşlı qadınlarla məs- 
ləhətləşirdi. Ailə icması daxilində ağsaq- 
qalın hörməti və nüfuzu da, onun belə 
məsələləri necə həll etməsindən asılı idi. 
Ailə icması daxilində ev işlərinə ailə baş- 
çısının arvadı və ya anası başçılıq edirdi. 
Hörmət əlaməti olaraq, ona öz adı ilə 
müraciət edilmirdi. Ailənin ağbirçəyinə 
“böyük nənə” , “ nənə” , “ana” , “cici” 
və s. adlarla müraciət edilirdi. Ağbirçək 
ana ailə icmasımn ərzaq məhsullarınm 
saxlanmasına və yeməklərin paylanma- 
sına nəzarət edir, gəlinlər və qızlar ara- 
sında vəzifə bölgüsü aparır, onlara tap- 
şırıqlar verirdi. Adətən, ağbirçək analar 
öz vəzifələrinin bir hissəsini böyük gəli- 
nə tapşırırdılar.

19 əsrin sonundan başlayaraq 20 əs- 
rin 30-cu illərinədək Azərbaycanda ailə
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icmaları dağılaraq, yerini patronimik 
qruplara verir. Patronimik qruplar 
Azərbaycanda “ uşağı” , “ nəsil” , “öv- 
lad” , “ toxum” , “əqrəba” , “ kürək” və s. 
adlandırılırdı.

Azərbaycanda orta əsrlərdən başla- 
yaraq, bu günədək ailənin əsas forması 
kiçik ailələrdir. Böyük ailə ilə kiçik ailə 
arasındakı fərq yalnız ailə üzvlərinin 
sayında deyildi. Onların arasmda kə- 
miyyət fərqi ilə yanaşı, əsas iki keyfiyyət 
fərqi də vardı. Böyük ailənin varidatı 
bütün ailəyə məxsus olduğu halda, kiçik 
ailədə mülkiyyətin sahibi yalmz onun 
başçısı olan kişi hesab edilirdi. İkinci 
fərq, nəsillərin durumu ilə bağlı idi. 
Böyük ailə 3-5 və daha çox nəsildən iba- 
rət olmaqla, şaquli istiqamətdə baba, 
ata, oğul və nəvələrdən, üfüqi istiqamət- 
də isə qardaşların ailələrindən təşkil 
olunduğu halda, kiçik ailələr üçün xarak- 
terik cəhət onun yalnız şaquli istiqamət- 
də iki və üç nəsildən ibarət olması idi.

Levirat (lat. “levir” - qayın) adətinə 
görə kiçik uşaqları olan evli qardaş- 
lardan biri cavan yaşlarında vəfat 
etdikdə onun subay qardaşı, subay 
qardaşı olmadıqda isə evli qardaş- 
lardan biri mərhum qardaşının 
uşaqlarını saxlamaq niyyəti ilə onun 
dul qadınına evlənirdi.

Azərbaycanda kiçik ailələr quruluş- 
larına görə iki tipə bölünür: sadə və 
mürəkkəb ailələr. Sadə ailə iki nəsildən, 
yəni ata-ana və onların uşaqlarından, 
mürəkkəb ailə isə üç nəsildən, yəni 
baba-nənə, ata-ana və nəvələrdən ibarət 
olur. Sadə ailədə uşaqlardan biri evlən- 
dikdən sonra ata-anası ilə birlikdə ya- 
şayırsa, o zaman ailənin tipi dəyişir və 
sadə ailə mürəkkəb ailəyə çevrilir. Sadə 
ailədə uşaqlardan ikisi evləndikdən son- 
ra ata-anaları ilə birlikdə yaşayırsa, bu 
zaman ailənin tipi deyil, forması dəyişir 
və o, böyük ailə hesab olunur.

Sadə ailə elm aləmində “nuklear” 
(latmca “nukleus” - nüvə, özək) ailə ad- 
lamr. Nuklear ailədə uşaqların sayı 1-2 
nəfər olduqda o azuşaqlı ailə, 3—4 nəfər 
olduqda orta saylı ailə, 5 nəfər və daha 
çox olduqda çoxuşaqlı ailə hesab edilir. 
Keçmişdə çoxuşaqlı ailələr Azərbaycan 
üçün ənənəvi və səciyyəvi olmuşdur. 
Azərbaycanda uşaqların sayı 9-12 nəfər 
olan ailələr çox idi. Çoxuşaqh valideyn- 
lərin cəmiyyətdə böyük nüfuzu və hör- 
məti var idi.

Ailələrin böyüyüb yeni müstəqil ailə- 
lərə parçalanması zamanı əmlak da 
bölünürdü. Əmlak bölgüsü ailənin yalmz 
ümumi mülkiyyətini əhatə edirdi. Ailə- 
nin ümumi mülkiyyəti torpaq sahəsi, ya- 
şayış evləri, təsərrüfat tikililəri, mal- 
qara, əmək alətləri, ev əşyaları, qızıl-gü- 
müş və pul vəsaitindən ibarət olurdu. 
Gəlinlərin cehizi və ər evinə gələn zaman 
gəlinə qaymatası tərəfindən bağışlanmış 
“dizdayağı” onların şəxsi mülkiyyəti he- 
sab edilirdi.

Ailə mülkiyyətinin bölgüsü, əksər 
hallarda məhəllə ağsaqqalınm, bəzən 
mollanm iştirakı ilə adət əsasmda həya- 
ta keçirilirdi. Öncə qadınlarm şəxsi 
mülkiyyəti ayrılır, sonra isə valideynlər 
üçün “xeyratlıq” , subay qızlar üçün “ər- 
gənlik” və subay bacı üçün “cehizlik” 
ayrılırdı. Ailənin yerdə qalan mülkiyyəti 
bundan sonra, yeni ailələr arasında 
bölünürdü. Bu zaman islam hüququna 
və şəriət qaydalarına görə, qardaşlar bə- 
rabər pay alırdılar, qızlara qardaşm pa- 
yınm yarısı qədər, anaya isə səkkizdə bi- 
ri qədər pay ayrılırdı. Anaya ayrılan pa- 
yın azlığının səbəbi öncə onun şəxsi mül- 
kiyyətinin ayrılması idi.

Böyük ailə kiçik ailələrə parçalanan- 
da əmlak bölgüsü zamanı qardaşlarm 
sayı qədər istehsal alət və vasitələri olma- 
dığmdan, çox vaxt əmək alətləri - kotan 
və xış, istehsal vasitələri - su dəyirmanı, 
su dingi, toxuculuq dəzgahı, cəhrə, xana 
və qoşqu heyvanlan, məişətlə bağlı əşya- 
lar - məclis qazanı, məclis samovarı, ar- 
xıd (ağac nehrə) və s. bölüşdürülmürdü və 
qardaşlarm ümumi mülkiyyətində saxla- 
nırdı. Bu istehsal vasitələrindən yeni ailə- 
lər növbə ilə, məişət əşyalarından isə zə- 
rurət olanda istifadə edirdilər.

Ailənin bütün üzvləri keçmişdə tə- 
sərrüfat işləri ilə məşğul olurdu. Ailədə 
ən ağır fiziki işləri kişilər görürdü. Tor- 
pağı şumlamaq, əkib-becərmək, taxılı 
biçmək və dəyirmanda üyütmək, ot çal- 
maq, qoyun qırxımı, arx qazmaq, hasar 
çəkmək, meşədən odun gətirmək və s. 
işlər kişilərin öhdəsinə düşürdü. Ailənin 
daxili təsərrüfat işləri isə qadınların 
qayğısı idi. Qadmlar bostan və dirrikdə 
çalışır, qoyun-quzu bəsləyir, inəkləri 
sağır, süd məhsulları hazırlayır, qırxıl- 
mış yunu yuyur, darayır, əyirir və bo- 
yayır, yun iplikdən corabdan tutmuş 
xalça-palazadək müxtəlif məişət əşyaları 
toxuyur, döşək tutur, yorğan sırıyır, 
uşaqlar üçün paltar tikir, xörək bişirir, 
ev-eşiyi səliqə-sahmana salır və uşaqla- 
rın tərbiyəsi ilə məşğul olurdular.

Ailə üzvləri arasında qarşıhqlı müna- 
sibətlərin mərkəzində qadmın ailə və cə- 
miyyətdəki mövqeyi dururdu. Keçmişdə 
yoxsul və ortabab kəndli ailələrində qa- 
dm ev təsərrüfatmda gördüyü işlərdən 
əlavə, əri ilə yanaşı çöl işlərində də çalı- 
şırdı. Şəki, Şirvan, Qarabağ və Naxçı- 
van bölgələrində baramaçılıqda, Lənkə- 
ran bölgəsində çəltikçilikdə, Quba böl- 
gəsində meyvəçilikdə, Qazax və İrəvan 
bölgələrində qoyunçuluqda qadın əmə- 
yindən geniş istifadə edilirdi. Belə kənd- 
li ailələrində qadın ailənin bütün tə- 
sərrüfat işlərində fəal iştirak etdiyi üçün 
onun ailədə sosial durumu daha yaxşı 
idi. Azərbaycanın əksər şəhər və kənd- 
lərində qadınlar yaşmaq tutur, çadra 
örtürdü. Zadəgan ailələrindən olan və 
yüksək cəmiyyətə məxsus qadınlar küçə- 
yə çıxdıqda, üzlərinə toxunma rübənd 
tutardılar. Cavan gəlin nəinki yad kişi- 
dən, hətta bir uşağı olanadək qaymata- 
sından, qaymlarından da yaşınmalı idi.

Sororat (lat. “soror” - bacı) adəti 
arvadı vəfat etmiş cavan kişinin 
subay baldızı ilə evlənməsinə icazə 
verirdi. Sororat adəti anasız qalmış 
uşaqların qayğısına qalmaq zərurə- 
tilə bağlı idi. Belə hesab olunurdu ki, 
vəfat etmiş bacının uşaqlarına 
hamıdan yaxşı ana onların xalası 
ola bilər.

Kəndli ailələrində isə qadm çöl işlərində 
kişilərlə yanaşı çalışdığmdan nisbətən 
sərbəst idi.

Ailə məişətində nikah münasibətləri 
mühüm yer tutur. Azərbaycanm qədim 
tarixinə aid yazılı qaynaqlarm az olması 
səbəbindən qədim nikah formaları haq- 
qında təsəvvür çox səthidir. Yalnız Stra- 
bonun (e. ə. 1 əsrin sonu - eramızm 1 əs- 
rinin əvvəlləri) əsərlərində əcdadlarımız- 
dan biri sayılan madalılarda (midiyalılar- 
da) poliqamiya (çoxarvadhlıq) kimi ni- 
kahın olması haqqmda məlumat vardır.

Poliqam nikah Azərbaycanda qədim 
dövrdə mövcud olmuş, sonralar aradan 
çıxmış və orta əsrlərdə yalnız qalıq şək- 
lində mövcud olmuşdur.

Azərbaycanda poliqamiya, əsasən, 
ikiarvadhlıq şəklində təzahür etmişdi. 
Poliqam nikahlar müəyyən səbəblər 
(sonsuzluq, qız uşaqlarmm doğulması) 
nəticəsində baş verirdi. “ Levirat” və 
“sororat” adətləri də poliqam nikahın 
səbəblərindən idi.

Ailə-nikah münasibətləri ilə bağlı
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adətlər arasında qohumla evlənmə xü- 
susi yer tuturdu. Azərbaycanda qohum- 
la evlənməyə icazə verilməsi adəti möv- 
cud olmuşdur. Lakin bu, qəbilə-tayfa 
quruluşu üçün xarakterik olan “ endo- 
qam” nikah deyildi, çünki qohum ol- 
mayanlarla evlənməyi qadağan etmirdi. 
Azərbaycanda “ekzoqam” nikahı da, 
yəni yalmz qohum olmayanlarla evlən- 
məyə icazə verib qohumlarla evlənməyi 
qəti qadağan edən nikah adəti olmamış- 
dır. Sonralar islam dini Azərbaycanda 
qohumla evlənmə adətini tənzimlə- 
mişdir.

Azərbaycanda qohum ilə evlənmə 
adətlərindən ən çox kuzen nikahlar ya- 
yılmışdı. Kuzen nikahlar iki qrupa bölü- 
nür: ortokuzen nikahlar (əmioğlu ilə 
əmiqızınm və xalaoğlu ilə xalaqızımn ni- 
kahları) və krosskuzen nikahlar (dayı- 
oğlu ilə bibiqızınm və bibioğlu ilə dayı- 
qızının nikahları). Keçmişdə ortokuzen 
nikaha, xüsusilə, əmioğlu ilə əmiqızının 
nikahına daha çox üstünlük verilirdi.

Ailə-nikah məsələlərindən biri də ni- 
kah yaşı normalarınm müəyyənləşdiril- 
məsidir. Azərbaycanda, ənənəyə görə, 
nikah yaşı normaları oğlanlar üçün 
16-18, qızlar üçün 14-16 yaş idi. Keçən 
əsrlərdə oğlanlar əksər hallarda 18 ya- 
şmdan sonra evlənirdilər. Müəyyən sə- 
bəblərdən oğlanlar bəzən 25-30 yaşla- 
rında evlənir, qızları isə 12-13 yaşlarm- 
da ərə verirdilər.

Azərbaycanda ər ilə arvad arasmda 
yaş fərqi məsələsinə münasibət müxtəlif 
olmuşdur. Qızların özündən böyük oğ- 
lana ərə getməsi ailənin möhkəmliyinin 
qarantı kimi qiymətləndirilirdi. Keçmiş- 
də Azərbaycanda ər arvaddan əksər hal- 
larda 10-15 yaş böyük oluıdu. İslam 
ailə hüququnda ərin arvaddan 10-12 yaş 
böyük olması məqsədəuyğun sayılır. 
Müasir dövrdə isə Azərbaycanda ərin ar- 
vaddan 3-7 yaş böyük olması ən yaxşı 
seçim hesab edilir.

Azərbaycanda toy-düyün adlanan 
evlənmək prosesi hər şeydən öncə qız 
bəyənməkdən başlayır. Qız seçərkən bir 
sıra şərtlər nəzərə alımrdı. Qız gərək 
əsil-nəcabətli, “ halal süd əmmiş” olaydı. 
Qız seçərkən anasınm kimliyinə fikir ve- 
rilirdi. Qızın özünün gözəlliyi, qədd-qa- 
məti, sadəliyi, evdarhğı, işgüzarlığı, ağlı, 
mərifəti və b. müsbət keyfiyyətləri də nə- 
zərə almırdı.

Qız bəyənmək üçün oğlanın və onun 
ailə üzvlərinin də qızı görüb bəyənməsi 
vacib idi. Keçmişdə 10-12 yaşına çatan 
qızlar küçəyə çıxanda başına çadra ör-

tər, üzünə rübənd tutardılar. Çox vaxt 
oğlamn anası, yaxud bacısı qızı toyda, 
yasda, bulaq başında, bayram və el şən- 
liklərində, şəhər yerlərində isə həm də 
hamamda, şəhər kənarına seyrə çıxan 
zaman görüb bəyənərdilər. Bundan 
sonra qızın ailəsi barədə qonum-qon- 
şudan məlumat toplanar, xəbər yaxşı 
olarsa, oğlanın anası və bacısı qız evinə 
ilkin danışığa gedər, razılıq əldə olu- 
narsa kişilərin elçi gəlmə vaxtını müəy- 
yənləşdirərdilər.

Azərbaycanda keçmişdə “qızbəyən- 
mə” adəti ilə yanaşı qız tərəfindən “ oğ- 
langörmə” adəti də var idi. “ Qızbəyən- 
mə” adəti möhkəmləndiyi halda, tarixi 
inkişafin müxtəlif mərhələsində, xüsusilə 
şəriət qanunları ilə bağlı olaraq, “oğlan- 
görmə” adətinin unudulması meyili ol-

“ Beşikkəsmə” adətinə görə oğlan 
və qız uşaqları hələ qundaqda, yəni 
beşikdə olarkən, onların vaiideynləri 
söz kəsib uşaqlarını bir-birinə “de- 
yikli” edirdilər. Bir çox hallarda bu 
“nişanlanma” zamanı qızın beşiyinə 
kərt (nişan) qoyulduğundan o, “be- 
şikkərtmə” də adlanırdı. Bəzən qa- 
baqcadan sövdələşən valideynlərin 
birinin qız uşağı o birinin oğlundan 
sonra dünyaya gəldikdə, mamaça 
körpənin göbəyini kəsdiyi zaman 
“göbəyini filankəsin oğluna kəsdim” 
sözlərini dediyindən, bu adət “gö- 
bəkkəsmə” də adlanırdı.

muşdur. Belə ki, çox zaman qız ərə veri- 
lərkən, onun rəyi soruşulmurdu. Kübar 
ailələrində isə qızın rəyi mütləq öyrə- 
nilirdi və ona görə də “ oğlangörmə” 
adəti saxlamlmışdı.

Azərbaycanda bəzən “ qızbəyənmə” 
və “oğlangörmə” adətlərinə ehtiyac ol- 
murdu. Bu, xalq arasında “ beşikkərtmə” , 
“beşikkəsmə” və ya “göbəkkəsmə” adla- 
nan adətlə bağlı oluıdu. Bu adətə görə, 
valideynlər övladlarını bir-birilə evləndi- 
rəcəklərini qabaqcadan vəd edirdilər.

“ Qızbəyənmə” mərhələsindən sonra 
gələn elçilik Azərbaycan xalqınm ailə 
məişətində xüsusi önəm daşıyırdı. Elçi- 
lik həmişə böyük ehtiramla və şövqlə 
həyata keçirilirdi. Elçiliyə nəslin ağsaq- 
qalları, el-obada hörmət qazanmış, sö- 
zükeçən adamlar göndərilərdi.

Elçiliyə, adətən, üç-dörd kişi və bir-iki 
qadın gedərdi. Xalq adətinə görə elçilər 
qızın ailəsi tərəfindən hörmət və izzətlə 
qarşılanardı. Elçilər çox zaman qonaq

kimi qəbul edilər, qarşılarına süfrə salı- 
nardı. Elçilər “ hə” cavabım almayınca, 
süfrəyə əl uzatmazdılar. Qızm razılığı, el 
arasında deyildiyi kimi, "hə”si verildik- 
dən sonra "Allah mübarək eləsin” deyib, 
süfrəyə gətirilmiş çaya qənd salar, "ağız- 
larını şirin edərdilər” . Sonra oğlanın və 
qızın analarım qonaq otağına çağırıb bu 
sevindirici xəbəri onlara bildirərdilər. 
Oğlanın anası təzə gəlinini çağırıb bar- 
mağına nişan üzüyü taxar, başına ipək 
örpək örtərdi. Bu mərhələ bəzi bölgələrdə 
“xatircəmlik” , digərlərində isə “bəlgə” 
adlamrdı. Qızın “ hə”si verildiyi gündən 
oğlan və qız bir-birinə "deyikli" hesab 
edilirdilər.

Elçilikdən bir neçə gün sonra qız 
üçün "nişan” aparılardı. Azərbaycanın 
əksər bölgələrində “ nişan” ilə “şirni” bir 
yerdə olurdu. Bəzi bölgələrdə bu mərasi- 
mə “ağsaqqal plov” da deyilirdi. Nişan- 
da qız üçün üzük və şal örpək də aparıl- 
dığından, bu mərasimə Bakı, Təbriz, 
Lənkəran və b. bölgələrdə "şal-üzük 
aparma” da deyilirdi. “ Dədə Qorqud” 
dastanmda nişan və “şirni” mərasimi 
“kiçik düyün” adlandırılırdı. Nişan tə- 
yin olunduğu gün oğlan evindən qız evi- 
nə nişan xonçası aparılırdı. Nişan xon- 
çasının qablarmı boş qaytarmazdılar. 
Həmin qablarda qız evindən oğlan evinə 
“qəndbaşı” xonçası göndərilirdi. Bu 
xonçaya oğlan evindən aparılan kəllə 
qəndin baş hissəsini smdırıb qoyardılar. 
Xonçada şirniyyat və qənnadı məmulatı 
ilə birlikdə oğlan evinə pay göndərilərdi. 
“ Deyikli” qız və oğlan nişandan sonra 
artıq rəsmi olaraq “ nişanlı” , yaxud 
“adaxlı” hesab edilirdilər.

Elçilərə rədd cavabı verildikdə də 
bu, yüksək mədəniyyətlə edilməli idi.

Ailə-nikah münasibətlərində bəzən 
elçilik mərhələsindən istifadə olunmur- 
du. Sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı ola- 
raq evlənmə bəzi hallarda “qız qaçır- 
ma” kimi həyata keçirilirdi. “Qız qaçır- 
ma” halları iki cür olmuşdur: qızın 
sevdiyi oğlana qoşulub qaçması və qızın 
zorla qaçırılması. Qızların zorla qaçı- 
rılmasına xalq mənfi münasibət bəslə- 
mişdir.

Nişandan sonra oğlan evi böyük 
toya, “ ulu düyün”ə hazırlaşmağa baş- 
layardı. Gəlin üçün paltar və zinət əşya- 
ları alınar, toy tədarükü görülərdi. Bu 
müddətdə qız evi də cehiz tədarükünə 
başlardı. Gəlinin köçməsinə az qalmış 
qohum və qonşu qadınlar gəlinin yor- 
ğan-döşəyini sırıyar, cehizini qaydaya 
salardılar. Keçmişdə el adətinə görə
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toy-düyün şənliklərindən əvvəl gəlin kö- 
çən qız növbə ilə qohum-əqrəba tərəfın- 
dən qonaq çağırılardı. Qonaqlıqların 
sonunda qohum-qardaş gəlin köçən qı- 
za yorğan, döşək, yastıq, nazbahş, xal- 
ça, mis qazan, qab-qacaq və s. hədiyyə 
verərdilər. Həmin hədiyyələr gəlinin ce- 
hizinə əlavə olunardı.

Toy şənlikləri əvvəlcə qız evində ke- 
çirilərdi. Qız evində təşkil olunan toy 
şənliklərindən biri “ paltarkəsdi” adla- 
nır. Ona Şirvan bölgəsinin aran kəndlə- 
rində “bazarlıq” da deyirlər. Qız evində- 
ki toy şənliklərindən biri də “xınayaxdı” 
adlanır. Buna Lənkəran və Şəki bölgələ- 
rində “qız toyu” , Qazax bölgəsində “qız 
başı” , Təbriz bölgəsində “ yegəl” , Quba 
bölgəsində “ xına gecəsi” , bəzi yerlərdə 
isə “xına toyu” da deyirlər. “ Xınayax- 
dı” şənliyi gəlin köçməmişdən bir gün 
öncə axşam çağı keçirilirdi. “Xına- 
yaxdı” şənliyinin sonunda gəlin qızın 
əl-ayağına həna yaxırdılar. Toy-düyün 
şənliklərinin “ xmayaxdı” mərhələ- 
sindən sonra nişanlı qıza “ gəlin qız” , 
adaxlı oğlana isə “bəy oğlan” deyilir.

Toy-düyün şənliklərinin son mərhə- 
ləsi oğlan evindəki toy, yaxud “ ulu 
düyün” olmuşdur. Böyük toy qohum- 
əqrəbanm, kənd yerlərində həm də 
bütün camaatın, şəhər yerlərində isə qo- 
num-qonşunun bayram şənliyinə çevri- 
lərdi. Böyük toya bir-iki gün qalmış oğ- 
lan evində çörək və yuxa bişirib toya tə- 
darük görülərdi və qonşular bəy oğlanın 
həyətinə məsləhətə yığışar, toy üçün bir 
neçə dana və çoxlu qoç kəsilərdi. Azər- 
baycamn bir çox bölgələrində kənd yer- 
lərində bu ənənə “ danakəsdi” adlanır. 
Bu mərhələdə vəzifə bölgüsü aparılır: 
toyxana quranlar, toyu idarə edəcək 
adamlar, xörək bişirənlər və paylayan- 
lar, qonaq qarşılayanlar, gəlin gətirmək 
üçün gedəcək adamlar və b. məsul şəxs- 
lər müəyyənləşdirilərdi.

Böyük toy üçün bəy oğlanın həyətin- 
də çadır qurulur, ona “ toyxana” , yaxud 
“mağar” deyilirdi. Toyu Azərbaycanm 
bütün bölgələrində qara zurna ilə baş- 
layardılar. Toyda məşhur xanəndələr və 
ustad aşıqlar iştirak edirdilər. Toyları 
idarə edən adama “ toybəyi” , bəzi bölgə- 
lərdə isə “ toybaşı” , “ sərpayı” , “ toyağa- 
sı” , yaxud “ şah” deyirlər. “ Toybəyi”nin 
sözü toy iştirakçıları tərəfındən qanun 
sayılır və ona mütləq əməl olunurdu.

Toyun axırıncı günü, keçmişdə isə 
çox vaxt hələ “ nişan-şirni” mərasimində 
kəbin kəsilərdi. Kəbin kəsilən zaman 
axund və qazı öncə oğlan və qızın vəkil-

lərindən nikaha razıhqlarım soruşardı. 
Kəbin kağızına “mehr” in miqdarı, yəni 
nikaha girmənin simvolik haqqı da qeyd 
edilirdi. Adətə görə, kişi arvadını boşa- 
maq istədikdə, qeyd olunmuş “mehr” i 
ona verməli idi. Kəbin kağızmı nikaha 
girən oğlan və qızm şahidləri imzaladıq- 
dan sonra axund və ya qazı imza və 
möhür ilə təsdiq edirdi.

Gəlin gətirilmədən öncə, gündüz onun 
cehizi bəy evinə daşınar, gəlin otağı döşə- 
nib bəzənərdi. Qız evindən bəy oğlan 
üçün xüsusi “bəy xonçası” da göndərilər- 
di. Xonçada bir köynək, bir neçə araqçın, 
cib yaylığı, corab və s. hədiyyələr olardı. 
“Bəy hamamı”ndan sonra bəy nişanlısı- 
nın göndərdiyi “bəy xonçası”ndan istifa- 
də edər, xonçadakı qalan hədiyyələri sağ- 
dışına və soldışına verərdi.

Bəy hamammdan sonra, toya çağı- 
rılmış qonaqlara xörək verilər, sonra ca- 
vanlar gəlin gətirməyə gedərdilər. Oğlan 
adamları qız evinə çatdıqda, həyətdə da- 
yanar, oğlan yengəsi gəlin qızın geyindi- 
rildiyi otağa girib gəlinin başına “du- 
vaq” salardı. Bəy oğlanm qardaşı qırmı- 
zı rəngli atlas şərid ilə gəlinin belini bağ- 
layardı.

Gəlinin atası və belini bağlayan qay- 
nı onun qolundan tutub çırağın ətrafın- 
da üç dəfə dövrə vurardılar. Gəlini 
“Quran”m altından keçirərdilər.

Gəlini gətirən karvan bəy oğlanın 
evinə yaxınlaşanda, eyvanda durmuş 
bəyin anası, yaxud bacısı gəlinin başına 
noğul-nabat və metal pul səpərdi, uşaq- 
lar da həmin şeyləri yığıb sevinərdilər. 
Gəlin həyətə girəndə, keçmişdə onun 
ayağı altında qoç da kəsərdilər. Gəlin- 
dən əvvəl otağa onun çırağı, bəxt güz- 
güsü və çörək bağlaması aparılardı. Gə- 
lin otağa daxil olarkən barmağım qarşı- 
sında tutulmuş qabdakı bal, yaxud şər- 
bət və ya una batırıb qapının üst çərçivə- 
sinə sürtməli, astanadan içəri girdikdən 
sonra isə qənşərində yerə atılmış çini, 
yaxud saxsı qabı sağ ayağı ilə tapdala- 
yıb sındırmalı idi. Gəlin otaqda onun 
üçün ayrılmış yerdə oturduqdan sonra 
onun qucağma 3-5 yaşlı oğlan uşağı ve- 
rib “oğullu-qızlı olsun” - deyərdilər.

Gəlin üç gün gərdəkdə oturardı. Zi- 
faf gecəsinin səhərisi günü gəlin qızın 
anası quymaq bişirib yengə ilə oğlan 
evinə göndərərdi. Gərdəkdə oturmanın 
üçüncü günü “üçgün” adlanan “üzəçıx- 
dı” mərasimi keçirilirdi. “ Üçgün” də oğ- 
lanın anası yaxın qohum və qonşu qa- 
dınları “ gəlingördü” yə dəvət edirdi. Gə- 
lin yalnız qırx gündən sonra ata evinə

qonaq çağırılardı. Bu mərasim “ayaqaç- 
dı” adlanır. “Ayaqaçdı”da imkanlı ailə- 
lər kürəkənlərinə qiymətli hədiyyə də 
bağışlayardılar.

Gənc ailənin həyatında yeni körpə- 
nin dünyaya gəlməsi mühüm hadisə he- 
sab edilir. Hər bir gənc azərbaycanlı 
ailəsində yeni körpənin dünyaya gəlməsi 
şadlıqla qarşılanır və körpəyə xüsusi 
qayğı göstərilir. Keçmişdə uşağın ana- 
dan olması ərəfəsində ailədə xüsusi ha- 
zırlıq görülür, körpə üçün paltar tikilir, 
yorğan-döşək hazırlanır, nənni düzəldi- 
lir və beşik alınırdı.

Azərbaycan ailəsində körpəyə “ad- 
qoyma” mərasimi də bir şənliyə çevri- 
lirdi. Körpənin 7-ci və ya 10-cu günün- 
də keçirilən bu mərasimə dəvət olu- 
nanlara qonaqlıq verilərdi.

Ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə (süfrə 
mədəniyyəti, şəxsi gigiyena, böyüklərə 
hörmət, qayğı) ciddi məşğul olunurdu. 
Uşaqların tərbiyəsi hər bir gənc ailənin 
əsas vəzifələrindən biridir.

Məişətin çox məsuliyyətli və ciddi 
məsələlərindən biri də dəfn və as ilə 
bağlı mərasimlər, adət-ənənəbrdir. 
Dəfn və yasla bağlı mərasimlərin tarixi 
kökləri çox qədimdir. Ailə məı ətinin 
digər adət və ənənələrindən fərq'i ola- 
raq, dəfn adətləri din ilə bağlı duğu 
üçün daha çox konservativ olub orta 
əsrlərdən zəmanəmizədək cüzi dəyişik- 
liyə uğramışdır.

Mərhumun cənazəsi ortaya qoyulur, 
ətrafında ən yaxın qadınlar oturub 
“ağı” deyirlər.

Rəhmətə gedənin ölümünü molla 
“ salat” adlanan ölü duasını ucadan 
oxumaqla qonşulara və bütün kəndə bil- 
dirirdi. E1 adətinə görə, dəfn və yas mə- 
rasimi təkcə mərhumun ailəsinin deyil, 
bütün el-obanm qayğısı hesab olu- 
nurdu. Dəfn və yasla bağlı bütün kö- 
məkliklər könüllü və təmənnasız edi- 
lirdi. Mərhumun cənazəsi qüslxanada 
“mürdəşir” adlanan xüsusi ölüyuyan tə- 
rəfındən yuyulub kəfənlənəndən sonra 
tabuta qoyulur, tabut isə mafənin 
üstünə qoyularaq hüzr yerinə gətirilir. 
Mərhumla vidalaşmadan sonra mafə 
dəfn üçün qəbiristanlığa aparılır. Qəbi- 
ristanlıqda mərhum dəfn edilərkən Alla- 
hın bu yolu hamı üçün seçdiyini təlqin 
edən dualar oxunur, mərhum torpağa 
tapşırıldıqdan sonra isə Quramn 
“Yasin” surəsi oxunmaqla dəfn mərasi- 
mi başa çatdırılır.

Qəbiristanlıqdan qayıdanlara mər- 
humun həyətində gülab paylanır və mol-
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la tərəfındən fatihə oxunur. Bir qayda 
olaraq mərhumun üçünə qədər ehsan 
verilmir. Azərbaycanın bəzi bölgələrin- 
də mərhumun üçü və qırxı günləri, bəzi 
bölgələrdə isə mərhumun üçü, yeddisi, 
qırxı və qırxına qədər hər cümə axşamı 
ehsan verilir. Mərhumun ilində də ehsan 
verilir və bu mərasimə adamlar dəvət 
olunur. Rəhmətə gedənin ruhuna ehti- 
ram əlaməti olaraq, onun yaxınları qırx 
gün yas saxlayır və bayram tədbirləri 
keçirmirlər. Mərhum cavan olanda 
onun ili tamam olanadək ailə üzvləri 
qara paltar geyir və toylara getmirlər.

Dəfn və yasla bağlı mərasimlər “yas- 
dançıxma” mərhələsi ilə bitir. Yasdan- 
çıxma “Qara bayram” mərasimi ilə hə- 
yata keçirilir. “Qara bayram” mərhu- 
mun qırxı çıxdıqdan sonra qarşıdan gə- 
lən ilk Novruz və ya Ramazan bayram- 
ları zamam keçirilir.

Qəzənfər Rəcəbli

Xalq bayramları

Xalqın mənəvi mədəniyyətinin mü- 
hüm bir sahəsini ənənəvi xalq bayramla- 
rı təşkil edir. Qədim tarixə malik olan bu 
bayramlar zaman keçdikcə dəyişikliklərə 
məruz qalsa da, ilkin məzmun və ma- 
hiyyətini, özünəməxsusluğunu bu günə- 
dək saxlamışdır. Təbiət hadisələri, təsər- 
rüfat məişətindən doğan, yüksək bədii- 
estetik və emosional xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənən kiitləvi bayramlar xalqın həya- 
tında mühüm yer tutmuşdur.

Ən qədim və ən kütləvi ümumxalq 
bayramlarından biri N o v r u z  bay- 
r a m ı d ı r. Bəşəriyyətin təkamülünün 
əsasını qoymuş əkinçilik və maldarlıq 
Yaxm Şərq xalqlarınm, eyni zamanda 
Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatın- 
da mühüm rol oynamışdır. Ömrünü tor- 
pağa bağlamış əkinçi əcdadlarımız yazın 
hər gəlişini, həyatın yeniləşməsini səbir- 
sizliklə gözləmiş və sevinclə qarşıla- 
mışlar.

Novruz bayramımn kökləri ibtidai 
insanın mifık düşüncələri və animistik 
görüşləri ilə bağlı idi. Bunu zəmanə- 
mizədək gəlib çatmış qədim inanclar və 
əsatirlər də təsdiq edir. Bayranun 
mənşəyi köhnə ilin axır çərşənbə etiqad- 
ları sırasında və əsatirlərdə də müşahidə 
olunur.

Azərbaycan xalqmın həyat və məişə- 
tində Novruz bayramınm yerinin müəy- 
yən edilməsində arxeoloji materiallar 
mühüm qaynaqlardan sayılır. Qo-

bustan, Gəmiqaya, Abşeron qayaüstü 
rəsmlərində, habelə qədim yaşayış yerlə- 
rində bahar motivli maddi mədəniyyət 
nümunələri aşkar edilmişdir. Yazılı 
mənbələrdə də Novruz bayramı, onun 
mahiyyəti, tarixi kökləri, təbiət hadisə- 
ləri ilə əlaqəsi haqqında xeyli material 
vardır.

Beləliklə, aydın olur ki, Novruz bay- 
ramı qədim insanların təsəvvürlərində 
qışda “ ölmüş” təbiətin yazda yenidən 
“ dirilməsi” ilə yeni təsərrüfat ilinin tən- 
tənəli şəkildə qarşılanması mərasimi idi. 
Yeni təsərrüfat həyatının başlanması 
münasibətilə keçirilən Novruz bayramı 
tarixən müxtəlif ad və çalarlarda möv- 
cud olmuş və Yaxın Şərqin, eyni zaman- 
da Azərbaycan ərazisinin qədim əkinçi 
xalqları arasında meydana gəlmiş və ge- 
niş yayılmışdır.

Keçmişdə təbiətin dirildiyi bu ilk gü- 
nün - yeni günün - Novruzun gəlməsini 
atəşfəşanlıqla qarşılayırdılar.

Azərbaycanlılar arasında indi də ya- 
şayan inama görə, “Novruzun topu atıl- 
dıqda” , yeni gələn il hansısa bir heyva- 
nın üstündə təhvil olur. Belə ki, 12 hey- 
vanlı məşhur Şərq təqvimində hər il ay- 
rıca bir heyvanın (siçan, öküz, pələng, 
dovşan, əjdaha, ilan, at, qoyun, mey- 
mun, xoruz, it, donuz) adını daşıyır. 
Hər bir heyvan adı 12 ildən bir təkrarla- 
nır. Xalq arasında yayılmış inama görə, 
təzə ilin necə olacağı məhz bu heyvanın 
xüsusiyyətləri, əlamətləri ilə ölçülərdi.

Bayram hazırlıqları qış fəslinin boz 
ayında başlayır və novruzaqədərki bu 
müddət çərşənbədən-çərşənbəyə 4 həf- 
təyə bölünür. Qışdan yaza keçid pro- 
sesi - çillədənçıxma, dərd-bəladan qur- 
tulma, çətinlikdən xilasolma həmin 
müddət ərzində baş verir. Bu çərşənbələ- 
rin hər birini təbiətin dörd əsas qüvvəsi 
olan su, od, hava və torpaqla mənalan- 
dırıblar.

Xalq ilin axır çərşənbələrini ayrı-ay- 
rılıqda təntənə ilə qeyd etmişdir. Dörd 
çərşənbənin əzəli su çərşənbəsi adlamr. 
Əski inanclara görə su sağlamlığın, tə- 
mizliyin rəmzi idi. Azərbaycanın müxtə- 
lif bölgələrində bu çərşənbəyə gözəl 
çərşənbə,  gül çərşənbəs i ,  ya- 
l a n ç ı  çərşənbə, su N o v ru z u  
da deyilirdi.

Su çərşənbəsindən sonra gələn od 
çərşənbəsinə xalq arasında ü s k ü ç ə r - 
şənbəsi,  üskü gecəsi,  müjdə- 
verən, m u ş tu lu q ç u  çərşənbə 
və s. də deyilir. Od dünyanın xeyirxah 
qüvvolərinin başlanğıcı, himayəçisi sayı-

lır. Od çərşənbəsi əski görüşlərlə bağlı 
olub, Günəşə, oda tapınma ilə əlaqədar 
yaranmışdır. Qədim azərbaycanlılar Gü- 
nəşi, odu-ocağı həyat verən ilahi qüvvə 
sayıb, ona sitayiş ediblər.

Boz ayın dörd çərşənbəsindən üçün- 
cüsü yel çərşənbəsidir. Ona xalq arasın- 
dakülək (yel) çə rşənbəsi  dəde- 
yilir.

Əski etiqadlara görə bu çərşənbədə 
yel, külək aləmi dolaşar, oyannuş suyu, 
odu hərokətə gətirər. yatmış torpağı qız- 
dırar, donmuşları oyadar, yerin ağrı- 
acılarını silib-süpürüb aparardı.

Boz ayın dördüncü çərşənbəsi tor- 
paq çərşənbəsi adlanır. Xalq arasında 
i l a x ı r  çərşənbə,  yer çərşən- 
b ə s i kimi də tanınır. Bu çərşənbə tor- 
pağın isinib oyanması rəmzidir.

Əski inanclara görə, təbiətdə bütün 
mövcud olanlar üçün özül sayılan dörd 
qüvvədən sonuncusunun (torpağın) 
oyanması ilə sel, yel, atəş və torpaq da- 
ha böyük güc alır, təbiətin donunu dəyi- 
şir, adamları qıtlıqdan, çətinlik və sıxın- 
tıdan qurtarır.

Xalq ilin axır çərşənbəsini həmişə 
böyük şənliklərlə, çal-çağır, oyun və əy- 
ləncə xarakterli mərasimlərlə qeyd et- 
mişdir.

Tədqiqatçılar çərşənbələrdə tonqal 
qalanması, göyə üskü, lopa atılması, 
bayram süfrəsi düzəldilməsi adətlərini 
əski mifık dünyagörüşü ilə bağlayırlar. 
İşığın, Günəşin gücünə tapınan qədim 
insan odun-alovun köməyi ilə yad- 
yabançı ruhları, pis-şər qüvvələri qovub 
uzaqlaşdırmağın mümkünlüyünə inanır- 
dı. Bütün məqamlarda od Günəşin rəm- 
zi kimi düşünülürdü. Çillədən - qışdan 
çıxmaq üçün tonqalın qalanması əslində 
həm də Günəşin - isti yaz fəslinin çağı- 
rılması mərasimidir. Adətə görə, çərşən- 
bə tonqalının külünü evin dörd küncünə 
səpərdilər, bu da həm bərəkət istəyi ki- 
mi, həm də bəd ruhları mənzildən qov- 
maq məqsədi kimi mənalandırıhr. Etno- 
qrafık məlumatların ədəbi qaynaqlarla 
qarşılıqlı müqayisəsi tonqal qalayaraq 
üstündən tullanmaq adətinin türk xalq- 
ları üçün səciyyəvi olduğunu göstərir.

Axır çərşənbə “yeddi ləvin gecəsi” 
adı ilə də məşhurdur. Bu zaman süfrədə 
“s” hərfı ilə başlayan yeddi şey (cüzi 
fərqlərlə) - səməni, sucuq, quru sünbül, 
sumax, pul sikkəsi, səngi-sitarə və su ol- 
malı idi. Səməni süfrənin tən ortasına 
qoyulurdu.

Azərbaycanda Novruz günlərində, 
xüsusilə yeddi ləvin günü “ Xanbəzəmə"
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adlı məşhur bir oyun ifa olunardı. Nov- 
ruz bayramınm zirvəsi sayılan bu oyun 
“Xan-xan” , “Xan oyunu” , “ Xan yarat- 
dı” , “Şahbəzəmə” , “ Şahışahı” və s. ad- 
larla Azərbaycanm ayrı-ayrı bölgələrin- 
də müxtəlif variantlarda indi də möv- 
cuddur.

İlaxır çərşənbədə icra olunan məra- 
simlər, oyun və əyləncələr bütövlükdə 
bolluq, bərəkət, təmizlik, xeyirxahlıq, 
halallıq, mənəvi saflıq funksiyası daşıyır 
və yeni ovqatın, yeni ruhun - bahar ru- 
hunun, yeni günün - yaz gününün, yeni 
həyatın gəlişi və qəbulu üçün psixoloji- 
estetik zəmin hazırlayır.

Axır çərşənbə təntənələrindən sonra 
bayram üçün hazırhq işləri başlamr. Sə- 
məni göyərtmək yazm elçisi - Novruzun 
ən mühüm tərkib hissəsidir. Əkinin, 
məhsul bolluğunun rəmzi olan səməni 
qoymaq qədim dövrlərdən adət ol- 
muşdur.

Novruz axşamı çoxlu oyun və əy- 
ləncə xarakterli mərasimlər keçirilərdi. 
Qapı pusmaq, qapı-qapı gəzib papaq və 
ya qurşaq atmaq, bacadan ş l̂ sallamaq 
dədə-babadan qalma adətləıdəndir. 
Xalq arasında “ baca-baca” , “qurşaqat- 
dı” , “papaqatdı” , “ şalsallama” kimi ad- 
larla məlum olan bu adətlər, əsasən, 
Novruz axşamı və ilaxır çərşənbədə icra 
edilərdi. Pay toplamağa çıxanlar qo- 
humların, yaxın adamların, nişanlı qız- 
larm evlərinə gedib bacadan, pəncərə- 
dən, yaxud damdan şal sallayardılar. 
Adətə görə ev sahibi şalm ucuna müx- 
təlif şirniyyat və çərəz bağlayardı.

“Qulaqfalı”  (“qulağa getmə” də ad- 
lamr) əyləncəsi də geniş yayılmışdır. Bu 
adət gənc oğlan və qızların bəxtlərini sı- 
namaq məqsədilə yeni ildə pusduğu ev- 
dən xeyirxah və xoş sözlər eşitmək arzu- 
su ilə bağlı idi.

Adətə görə, bayram axşamı nişanlı 
qızlarm adına oğlan evindən bayram 
sovqatı - bəzəkli xonçalar göndərilərdi. 
Bayramda xonça göndərmək adəti bu 
günə kimi qalmaqdadır.

Şər qarışanda atəşfəşanlıq başlayır, 
meydanlarda, həyətlərdə tonqallar çatı- 
lırdı. E1 bayram süfrəsi başına toplaşır, 
süfrəyə qoğal, paxlava, şəkərbura, şə- 
kərçörəyi, badambura, bamiyə, külçə, 
fəsəli, səməni halvası, telhalvası, qozlu 
halva, qurabiyə qoyulurdu. Hər evdə 
plov bişirilər, qonum-qonşuya pay çəki- 
lərdi. Bayram süfrəsinə sevinc və bolluq 
rəmzi olan balıq da qoyulurdu. Bayram 
axşamı hamı evdə olmağa çahşardı. 
Xalq arasında yayılmış inama görə,

bayram axşamı evdə olmayan şəxs yed- 
di il həmin gün evdən ayrı düşərdi.

Bayram günləri insanlar şən və meh- 
riban olmağa, kin-küdurəti, dərd-qəmi 
unutmağa çalışardılar. Xalq inamlarına 
görə, yeni il hansı ovqatla qarşılansa, 
həmin əhvali-ruhiyyə ilin sonuna qədər 
davam edərdi.

Adətə görə, bütün yaslılar bayrama 
qədər yasdan çıxmalı idi. Bunun üçün ili 
tamam olmamış mərhumlara “ qara 
bayram” keçirilirdi. Qara bayramdan 
sonra yaslılar yasdan çıxmış hesab olu- 
nurdu. Novruz günlərində qadınlar 
xonça ilə qəbir üstünə gedərdilər.

Novruzda üzərlik yandırıb tüstüsünü 
oğul-uşağa, ev-eşiyə verərdilər, tonqal 
üstündən tullananlar oda üzərlik səpər- 
dilər ki, bədnəzərdən uzaq olsunlar.

Novruzun ilk günü ağsaqqallara, ağ- 
birçəklərə baş çəkər, sevindirər, xeyir- 
dua alardılar. Xəstələrə, əlillərə, imkan- 
sızlara, kimsəsizlərə sovqat paylayar- 
dılar.

Bayram şənliyinin gedişində el-oba 
igidləri hünərlərini göstərər, pəhləvanlar 
qurşaq tutar, güclərini sınayar, ərənlər 
at çapar, cıdır təşkil edər, ox atıb yarı- 
şardılar.

Novruz bayramı bir çox türk xalqla- 
rı, eləcə də azərbaycanlılar arasmda 
özünəxas mərasimlərlə qeyd olunan 
müştərək, ortaq mənəvi dəyərdir. Bu 
bayram və onunla bağlı olan ayin və 
mərasimlər, inanclar, adət-ənənələr, 
oyun və əyləncələr, rəqs və nəğmələr 
minillərdən bəri yaşamış, bəzən dəyi- 
şikliklərə uğrasa da əvvəlki məzmunu- 
nu, əlamətlərini itirməmiş, dövrümüzə- 
dək gəlib çatmışdır.

Əcdadlarımız kiçik çillənin ilk on 
günlüyündə “X  ı d ı r N ə b i” (“X  ı z ı r 
İ l y a s ” ) bayramım da təbiətin oyanış 
bayramı kimi keçirirdi. Sərt, şiddətli 
qışdan sonra gələn yazı qarşılamaq üçün 
onun istisinin - xızmın (“ xız” türk dillə- 
rində “ od” , “ istilik” deməkdir) şərəfınə 
keçirilən bu bayram hər il kiçik çillənin
10-da keçirilirdi. Xızır (Xıdır) baharm 
gəlişinin ilk əlaməti, yazın, yaşıllığm ilk 
müjdəçisi anlammdadır.

Xızır şənliklərində bütün evlərdə 
buğda qovrular, qovrulmuş buğda kir- 
kirədə üyüdülərək qovut hazırlanardı.

“Xızır İlyas” bayramında buğdadan 
və buğda unundan hazırlanmış yemək- 
lərə (xəşil, əriştə, yarmaçilov, halva) üs- 
tünlük verilər, plov bişirilərdi.

Təbiətin canlanması üçün odla, həra- 
rətlə yanaşı, su da vacibdir. Bu el şənli-

yində çay sahilinə, bulaq başına, çeşmə 
üstünə seyrə çıxar, əylənərdilər. Suyu gə- 
ləcək həyatdan xəbər verən qüvvə hesab 
edərək niyyət tutardılar. Axşam vaxtı 
damları gəzib bayramlıq toplayırdılar. 
Ən qiymətli bayramlıq xuşgəbar (şirni) 
və qırmızı yumurta idi. Qapı-qapı gəzən 
oğlan və qızlar nəğmə oxuyardılar.

Azərbaycanlılar oda, atəşə insanları 
yamandan, zərərli ruhlardan qoruyan, 
suçlardan təmizləyən qüvvə kimi ina- 
mrdı.

Günəşə, oda-ocağa tapınma ilə əla- 
qədar Azərbaycanda od-atəşfəşanlıq 
bayramı kimi Səddə  (Sədə) mövcud 
idi. Səddə Novruza əlli gün qalmış keçi- 
rilən və atəşfəşanlıq, saysız-hesabsız 
tonqalların yandırılması ilə müşayiət 
olunan bir bayramdır.

Bayramda insanlar alışıb yanan 
tonqalların ətrafına dolanaraq, “Əlli 
gün Novruza qədər, yüz əlli gün biçinə 
kimi” sözləri ilə başlanan mahnı oxu- 
yardılar.

Bu özünəməxsus bayramın əsas gö- 
zəlliyi və cazibə qüvvəsi açıq səma altın- 
da yüzlərlə tonqahn yanmasıdır

M ih r i c a n  ( M e h r i g a n )  bay- 
ramı da böyük təntənə ilə keç:rilirdi. 
Bu bayram Azərbaycanda istifadə olun- 
muş ilk təqvim - “Qədim Avesta təqvi- 
mi” ndə beş aydan ibarət “ qış fəs!i”nin 
başlanğıcı idi. Zaman keçdikcə bu bay- 
ram maldar və əkinçilərin məhsul bay- 
ramına çevrilmişdir.

Tədqiqatçılar bu bayramm yaranma- 
sını insanlarm təbiəti ilahiləşdirdiyi, 
onunla daha çox bağlı olduğu ən qədim 
dövrlərə aid edirlər. İlkin yazılı mənbə- 
lərdən məlum olur ki, Mihrican əwəllər 
Mehr adı ilə tanmmışdır. Bitki və məh- 
suldarlıq tanrısı Mitramn adı ilə bilavasi- 
tə bağlı olan bu ay (Qədim İran təqvi- 
mində “baqayadiş” , yəni “Tanrıya sita- 
yiş” ayı) Avesta təqvimində Mitra adla- 
nırdı. Bu təqvimin eyniadlı 7-ci ayınm 
16-cı günü də mihr adlanır. Qədim qay- 
naqlardakı mehr günəş anlayışım ifadə 
etdiyi üçün mehrə sitayiş, Günəşə sitayiş- 
dir. Günəş tanrısma həsr edilmiş bu bay- 
ram payız gecə-gündüz bərabərliyi gü- 
nündə (23 sentyabr), əski təqvimin mehr 
ayınm 16-cı günündən 21-ci gününə kimi, 
yəni 6 gün keçirilirdi.

Mihrican bayramı həmişə payız fəs- 
lində, məhsul yığımmdan sonra keçiril- 
mişdir. Bayram günlərində müxtəlif mə- 
rasim oyunları və tamaşaları göstərilər, 
qədim əmək nəğmələri oxunardı. Təntə- 
nəli günlərin “Ali Mihrican” adlanan al-
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tmcı günü böyük bayrama çevrilir, ora- 
da zorxana və atüstü oyunlan, oxatma 
və idman yarışları keçiıilirdi. Qonum- 
qonşu bir-birlərini təbrik edir, topladıq- 
ları məhsuldan pay verir, hər evdə mey- 
və (xüsusilə narıngi və nar) və şirniyyat 
süfrəsi açılır, həftə bazarları təşkil edi- 
lirdi.

Orta əsr müəllifləri əl-Bəlxi (10 əsr), 
əl-Biruni ( I I  əsr), Zəkəriyyə əl-Qəzvini 
(13 əsr) və başqaları Mihrican bayramı 
haqqında müxtəlif rəvayətlərdən, onun 
yaranması səbəblərindən, bu bayram 
münasibətilə xalq arasında yayılmış 
adət-ənənələrdən bəhs etmişlər. Qətran 
Təbrizi, Xaqani, Nizami, Ömər Xəyyam 
kimi dahi şairlər də onu vəsf etmişlor.

Tarixi qaynaqlardan məlum olur ki, 
Azərbaycanda A b r iz ə g a n  bayra- 
m ı adlı su bayramı olmuşdur. Bir sıra 
xalq bayramları kimi bu bayramın da ta- 
rixi çox-çox qədimlərə aid edilir. Əfsa- 
nəyə görə o, Yer üzündə suların yaran- 
ması və yeddiillik quraqlıq illərindən 
sonra yağmış leysan yağışın şəninə keçi- 
rilirdi. Qədim “Avesta təqvimi” nə görə, 
bayram ilin dördüncü ayı olan tir ayının 
30-da (17-18 iyul) qeyd olunurdu. Mə- 
lumdur ki, yay fəslinin başlanması ilə is- 
tilər get-gedə şiddətlənir, əkin sahələri 
daha çox su tələb edir. Məhz bu dövrdə 
ümidini yağışa bağlayan əkinçi babaları- 
mız su bayramı - Abrizəgan bayramı ke- 
çirirmişlər. Bu vaxt ilk növbədə yağışın 
süni əlamətlərini yaratmağa səy göstə- 
rirdilər. Bayram günündə su ilə əlaqədar 
mərasimlər icra edilərdi. Hamı əllərində 
müxtəlif su qabları və musiqinin müşa- 
yiəti ilə çay kənarma, bulaq başına, ya- 
xud hər hansı bir su hövzəsi yanına top- 
laşaraq çalıb oynayır, bir-birinin üstünə 
su atır, bir-birini suya itələməyə çalışar- 
dılar. Qabı su ilə doldurub yan-yörəyə 
səpməklə yağışın özünü çağırmaq kimi 
ayinlər, oyun və əyləncə xarakterli məra- 
simlər icra edərdilər.

10 əsrə aid “ Hüdud əl-aləm” əsərin- 
də göstərilir ki, Abrizəgan bayramı ilə 
əlaqədar adamlar çeşmə başına toplaşır, 
çalıb oxuyur, şənlənir, öz istəklərini di- 
ləyirdilər. Mənbələrin verdiyi məluma- 
ta görə, Səfəvilər dövründə Abrizəgan 
bayramı xüsusi təntənə ilə qeyd edilir- 
di. Səfəvi tarixçisi İsgəndər Münşi 
(1560/61-1634) “ Tarix-i Aləm arayi 
Abbasi” ("Dünyam bəzəyən Abbasın 
tarixi” ) əsərində yazır ki, I Şah Abbas 
bu bayramı çox dəbdəbə ilo keçirir və 
özü də bu bayram mərasiminin iştirak- 
çısı olurdu.

Azərbaycan xalqmın təsərrüfat hə- 
yatı ilə bağlı olan bu bayramlarda süfrə- 
ləri dadh-ləzzətli milli yemək və içkilər 
bəzəmişdir.

ToJ'ıq Bahayev

Azərbaycanda islamaqədərki 
dini inanclar

Azərbaycanda qədim dövrlərdən 
müxtəlif dini inanclar geniş yayılmışdır. 
Artıq cəmiyyət inkişafınm ilkin mərhə- 
lələrində dini etiqadlar insanların həya- 
tında mühüm rol oynayır və öz əksini 
ibtidai insanın dini təsəvvürlərində ta- 
pırdı.

Təbiət hadisələrinin əsl mahiyyətini 
dərk edə bilməyən və onların qarşısında 
aciz qalan ibtidai insan bu hadisələri 
fövqəltəbii qüvvələrlə əlaqələndirirdi. 
Əsasım animizm, totemizm, magiya təş- 
kil edən qədim dini etiqadlar bu gün də 
Azərbaycanda relikt halında saxlaml- 
maqdadır.

İbtidai dinlərin ən qədim forması bir 
sıra rəmzi hərəkətləri, mərasimləri, ov- 
sunlama və ayinləri özündə təcəssüm et- 
dirən magiyadır. İbtidai insanlar inanır- 
dılar ki, ayinlərin köməyilə təbiət hadi- 
sələrinə və insanlara təsir etmək olar. 
Belə ki, Qobustanm qayaüstü təsvirləri 
magiya ilə bağlı təsəvvürləri özündə əks 
etdirir. Burada qurbanvermə səhnəsi, 
müasir yallıyabənzər rəqs mərasimləri 
həkk olunmuşdur. Dünyanın hər yerin- 
də olduğu kimi, Azərbaycanda da magi- 
yanın müxtəlif növləri (müalicəvi, dağı- 
dıcı təbiət hadisələrinə təsir edən və s.) 
mövcud idi.

Əhali arasında yağış yağdırmaq mə- 
rasimi Azərbaycanm düzən rayonların- 
da - atmosfer yağıntılarmın çox az düş- 
düyü yerlərdə xüsusilə geniş yayılmışdır. 
Güclü yağışların qarşısını almaq üçün 
“Qodu-qodu” mərasimini icra edirdilər.

E1 arasında bu günədək saxlanılmış 
“ bəd nəzərə qarşı” inam mövcuddur. 
Bir çimdik duzu ovuca qoyar, ətrafda 
olanların başınm üstündən fırladıb oda 
ataraq yavaşcadan deyərdilər: “ Gözü 
dəyənin gözü çıxsın” .

Zərərverici magiyaya bu gün də 
təsadüf olunur. Bu magiyadan cadu 
məqsədilə istifadə edirlər. Buna nümunə 
olaraq şər qüvvələri özündə daşıyan 
lənətləri, bəd duaları, amuletləri gös- 
tərmək olar.

Azərbaycanlılar arasında animistik 
təsəvvürlər insan və təbiətlə bağlı idi.

İbtidai insanlar ruhun ölməzliyinə ina- 
nırdılar. Onlar hesab edirdilər ki, insan 
sağlığında və ölümündən sonra da ru- 
hun qayğısına qalmalıdır.

İnsanların dini təsəvvürləri haqqın- 
da maddi mədəniyyət abidələri də qiy- 
mətli məlumatlar verir. Ruhun ölməz- 
liyinə inanaraq, ibtidai insanlar mər- 
humla birlikdə qəbirə müxtəlif məişət 
əşyalarım da qoyurdular. Azorbaycan- 
da belə tapıntılardan ən qədimi Qobus- 
tanda Mezolit dövrünə aid qəbirlərin bi- 
rində aşkar olunmuşdur. İbtidai insanın 
ruhun ölməzliyi, axirət di'ınyası haqqın- 
da təsəvvürləri bir çox ayinlərin forma- 
laşmasına səbəb olmuşdur. İbtidai in- 
sanın təsəvvürlərinə görə əcdadlar insa- 
nın bütün həyatına təsir edir və buna 
görə də onlara daim sitayiş olunurdu. 
Bu ənənə indiyədək qorunub saxlan- 
mışdır. Əcdadların qəbirini ziyarət bu 
inamın təzahür formalarından biridir. 
İslam dininin yayıldığı dövrdə əcdadlar 
ayini müqəddəslər ayini ilə əvəz olundu. 
Azərbaycanm bir sıra kəndlərində qə- 
dim ziyarətgahların yaxınhğında əcda- 
dın da qəbiri var. Burada, adətən, dini 
ayinlər icra olunur.

Azərbaycanda daş ayini də geniş 
yayılmışdır. Daşa inamın əsasında feti- 
şizm elementi dayamr. Fetişizm fövqəl- 
təbii xüsusiyyət kəsb edən cansız əşyala- 
ra inamdır. Etiqad obyekti daş, ağac, 
yaxud istənilən əşya ola bilər. Qədim 
zamanlarda insanlar inanırdılar ki, daş- 
lar sahiblərini bədbəxtlikdən və xəstə- 
likdən qoruya bilir. Azərbaycanda daşa 
inam öz əksini dağ, qaya, çaydaşı ayin- 
lərində tapmışdır.

Ən qədim insanın yaşayış yeri - sığı- 
nacağı sonralar etiqad obyektinə çevril- 
miş təbii mağaralar idi. Qədim Şərqdə 
dağlar ruhların, allahlarm məskəni hesab 
olunur və güclü səcdəgah sayılırdı. Qədim 
əfsanələrə görə bəzi dağlar və qayalar 
müqəddəslərin sığınacağı olmuşdur. Bun- 
lardan Babadağ (Quba rayonu), Beşbar- 
maq (Dəvəçi rayonu) və Əshabi Kəhfi 
(Naxçıvan) misal gətirmək olar.

Özünün möcüzəli zirvəsi ilə fərqlənən 
dağlardan biri də Beşbarmaqdır. Etiqa- 
da görə Beşbarmaq dağının zirvəsində 
müqəddəslərin izləri olan daşlar vardır. 
İndi də insanlar həmin dağı ziyarot edir, 
öz arzularınm yerinə yetməsi naminə 
qurbanlar kəsirlər.

Azərbaycanda çaydaşına və təbii qa- 
ra daşa inam da kifayət qədər geniş ya- 
yılmışdı. İnsanlar hesab edirdilor ki, 
ölümdən sonra ruhlar daşlara keçir. Bu-
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nu etnoqrafik tədqiqatlar da təsdiq edir. 
Belə ki, Azərbaycanm bəzi yerlərində 
can verən adamın əlinə daş qoyurdular 
ki, onun ruhu tezliklə daşa keçsin 
(Gəncə, Qarabağ, Abşeron).

Daşla əlaqədar olan inanclar öz par- 
laq əksini dəfn ayinlərində tapmışdır. 
Ölünü qapıdan çıxararkən arxasınca daş 
ataraq “ ardınca qara daş” deyərdilər. 
Daş atmaqla insanlar belə hesab edirdi- 
lər ki, ölüm bir daha bu evə gəlməyəcək. 
Bu günlərədək daşla əlaqədar olan belə 
inanc da saxlanmışdır ki, ölənin cənazə- 
si götürüldükdən sonra onun yerinə daş 
qoyulsa mərhumun ruhu ona keçər. Qa- 
ra daşdan bədxahlıq məqsədilə istifadə 
etmək adəti də mövcud olmuşdur. Cəb- 
rayıl rayonunda düşmənin ardınca daş- 
atma ayini yayılmışdı. Etnoqrafık mate- 
riallar çaydaşmın evlərin fasadından 
qoruyucu məqsədlə asılması və yağ al- 
maq üçün nehrələrə bağlanması ilə əla- 
qədar etiqadlar olduğunu sübut edir. 
Çox zaman çaydaşı evlərdə quraşdırılan 
toxucu dəzgahından da asılırdı. Qoru- 
yuculuq məqsədilə işlədilən daş təbii 
dəliyə malik olmalı idi. Belə daş “ bəd 
nəzər”ə qarşı cavab qüvvəsi hesab olu- 
nurdu. Belə daşlar I Kültəpə qəbirlərin- 
dən tapılmışdır (Naxçıvan).

Arzularm yerinə yetirilməsi üçün 
“qurban daşları” da mövcud idi və bu- 
rada qurbanlar kəsilirdi. Daşkəsən ra- 
yonunun Pirsultan, Qaradağ və Ziyarət 
dağlarmda belə qurbangah daşları var- 
dır. Keçmişdə bunlar “müqəddəs” daş- 
lar kimi məşhur idi.

İnsanların inamına görə daşlar müa- 
licəvi xüsusiyyətlərə də malik idi (“dalaq 
daşı” - Quba rayonu, “göbək daşı” - 
Yuxarı Qarabağ, “yerimək daşı” - La- 
çın rayonu).

Azərbaycanda, ümumilikdə bütün 
Cənubi Qafqazda olduğu kimi, uşağı ol- 
mayan qadınlara “kömək” edən daşlar 
da məşhur idi. Xalq arasında “Çoban 
daşı” adlanan və insanaoxşar dik daya- 
nan daşlara (menhirlərə) etiqad böyük 
maraq doğurur. Hündürlüyü 3 metrə ça- 
tan menhirlər Xocalıda, Daşkəsəndə, 
Gədəbəy rayonunda aşkar olunmuş və 
alimlər tərəfindən Tunc dövrünə aid 
edilmişdir.

Azərbaycanlıların qədim təsəvvürlə- 
rində su ayini mühüm yer tutmuşdur. Su 
məhsuldarlıq, xeyirxahlıq ideyaları ilə 
əlaqələndirilirdi. Qədim dövrlərdən su- 
yun təmizləyici, müalicəvi əhəmiyyəti 
haqqında təsəvvürlər mövcud olmuş- 
dur. Xalq arasında yayılmış inanclara

görə çay sahilində, bulaq və onun ətra- 
fında xeyir və şər ruhları yaşayırdı. Eti- 
qad yerlərinə çevrilmiş bir çox bulaqla- 
ra nəinki müalicə olunmaq məqsədilə, 
həmçinin arzuların həyata keçməsi üçün 
də gedirdilər. 20 əsrin əvvəllərinədək 
azərbaycanlılar arasında “su cəddim” , 
yəni “ su mənim əcdadımdır” adlanan 
qədim Su bayramı mövcud idi. Həmin 
gün bir-birinin üzərinə su tökən insanlar 
bununla öz əcdadları ilə əlaqə yaratdıq- 
larını zənn edirdilər. Təmizləyici vasitə 
kimi suya münasibət öz əksini Novruz 
bayramı günlərində həyata keçirilən 
ayinlərdə də tapmışdır. Ötən ilin günah- 
larından qurtarmaq və təmizlənmək 
üçün axar suyun üstündən tullanardılar. 
Su ilə “vəsfı-hal” , yaxud “bicə” adlanan 
falabaxma ayini də mövcud idi. Onu 
Novruzun axırıncı çərşənbəsi və bayram 
gecəsi icra edirdilər. Qəbir daşlarında 
çox zaman içərisində suyu təcəssüm et- 
dirən bardaq şəkli həkk olunurdu. Belə 
hesab edilirdi ki, insan öləndən sonra 
onun ruhu bardağın içindəki suya keçir. 
Su ayininə inam indiyədək saxlanmışdır. 
Su içən adamı həyəcanlandırmaq, su 
istəyənə su verməkdən imtina etmək ol- 
maz. Su həmçinin, xoşbəxtlik rəmzi he- 
sab olunurdu. Belə ki, gəlin ər evinə kö- 
çərkən, xoşbəxtlik və təmizlik rəmzi kimi 
bir qab su aparardı.

Azərbaycanlılar arasında çox geniş 
yayılmış arxaik ayinlər bir sıra ağaclara, 
bitkilərə və meşəliklərə inancla bağlı ol- 
muşdur. Qədim inanclara görə ağaclar 
insana xas olan bütün keyfiyyətlərə və 
xüsusiyyətlərə malik idi. Möhkəm ağac 
cinsləri hətta müqəddəs hesab olunurdu. 
Müqəddəs ağaclara qurban kəsilir, səc- 
də edilirdi. Azərbaycanda qədim dövr- 
lərdən dəmirağac, palıd, heyva, nar ağa- 
cı və s. müqəddəs ağaclar hesab olunur- 
du. Belə ağaclar kəsilmir, suvarılır, in- 
sanlar dua oxuyaraq onlardan imdad 
diləyirdi. Bəzi ağaclar və bitkilər müali- 
cəvi xüsusiyyətlərə malik olub, qoruyu- 
cu rol oynayırdılar. Belə ki, ağacın 
oduncağından amulet düzəldib uşağın 
boynundan və beşiyindən asırdılar. “ Bəd 
nəzər”ə qarşı istifadə olunan müxtəlif 
amuletlər içərisində ən güclüsü dəmir- 
ağacın, yaxud heyva ağacmın oduncağı 
hesab olunurdu.

Keçmişdə Azərbaycanm bəzi rayon- 
larında diş ağrısım yüngülləşdirmək üçün 
ağaca mismar vururdular (Bərdə rayo- 
nu). Şəki rayonunda Böyük Dəhnə kən- 
dindəki Şeyxin qəbiri yaxınlığındakı saq- 
qızağacı və müqəddəs Sarı Baba piri

(Zaqatala rayonu) ziyarətgahında olan 
ağaclar da müqəddəs hesab olunurdu. Bu 
pirlərə gələnlər xəstəliklərini aradan gö- 
türmək və arzularım həyata keçirmək 
üçün həmin ağacların budaqlarına par- 
ça hissələri bağlayırdılar (Şamaxı, İsma- 
yıllı, Gədəbəy və b. rayonlar). Bu ənənə 
müasir dövrdə də qismən saxlanılmışdır. 
Müalicəvi əhəmiyyətə malik bəzi bitki- 
lər rəmzi məna da daşıyırdı. Novruz 
bayramı süfrəsinin ən mühüm atributla- 
rından olan səməni təbiətin oyanması və 
bərəkət rəmzi hesab olunuıdu.

Müasir dövrdə “ bəd nəzər” ə qarşı is- 
tifadə olunan üzərliyin köməyilə müalicə 
metodu geniş yayılmışdır.

Əski dövrlərdən bu günədək azər- 
baycanlılarm təsəvvürlərində bitki mənşə- 
li qida məhsulları arasında çörəyə inam, 
ona xüsusi münasibət mühüm yer tutur. 
Çörək azərbaycanlıların and yeridir.

Ən qədim dini etiqadlardan biri də 
oda sitayişdir. Oddan istifadə qədim in- 
sanların həyatında mühüm hadisələrdən 
biri olduğu üçün ibtidai insanlar oda föv- 
qəltəbii xüsusiyyət verir, ona səcdə edir- 
dilər.

Azıx mağarasmda aşkar edilmiş ocaq 
yerləri hələ daş dövründə insanların od- 
dan istifadə etdiyini sübut edir. Tunc 
dövründə də dəfn mərasimində oddan ri- 
tual məqsədlə istifadə olunurdu. Arxeo- 
loji qazmtılar zamam bir çox qədim qə- 
birlərdən kömür parçalan tapılmışdır. 
Bu isə od ayininin o dövrdə Azərbaycan- 
da geniş yayıldığım göstərir. Qobustamn 
qayaüstü rəsmlərində də oda sitayiş səh- 
nələrinə rast gəlmək olar.

Azərbaycanm bir sıra yerlərində bu 
gün də oda sitayişin izləri saxlanılmışdır 
(Quba rayonunda Xınalıq kəndi, Sura- 
xamda Atəşgah və s.).

Qədim azərbaycanlıların etiqadına 
görə od təmiz və müqəddəs hesab olunur- 
du. Demək olar ki, bütün müqəddəs yer- 
ləri, müqəddəs ağaclar da daxil olmaqla, 
azərbaycanlılar “pir” , yaxud “ ocaq” ad- 
landırırlar. “ Ocaq” sözü Azərbaycan 
dilində həm də “atəş-tonqal” , “nəsil” , 
“ailə” mənasım ifadə edir. Ocağa andiç- 
mə ən güclü andlardan biri, od isə xöş- 
bəxtlik, bərəkət rəmzi hesab olunurdu.

Azərbaycanın bir sıra bölgələrində 
toy günü gəlin oğlan evindəki ocağın ba- 
şına üç dəfə firlanıb ona bir fincan yağ 
atır və bununla da ocağa rəmzi olaraq 
qurban verirdi. Ata evindən çıxan gəlinin 
ardınca xöşbəxtliyin rəmzi hesab olunan 
çıraq aparılırdı.

Azərbaycanda odun təmizləyici,
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müalicəvi, yaradıcı qüvvəsinə inam güclü 
olmuşdur. Od ayini Novruz bayramı 
adətlərində də öz əksini tapmışdır (od 
çərşənbəsi). Odun təmizləyici qüwəsinə 
inananlar tonqal qalayaraq, onun üstün- 
dən atlanır və bu zaman istək və arzula- 
rını oda bildirir, ondan kömək diləyirdi- 
lər (“ Ağırlığım, uğurluğum odlara” ). 
Xalqın inamına görə bununla bütün şər 
qüvvələr odda məhv olurdu. Odla yana- 
şı, kömür, kül də sakral hesab olunurdu.

Azərbaycanda heyvanlara, o cümlə- 
dən quşlara sitayişin qalıqları da saxla- 
nılmışdır. Xalqın mifik təfəkküründə 
qoç, qurd, at, öküz, qaranquş, leylək, 
göyərçin və s. müqəddəs heyvanlar he- 
sab olunurdu. Arxeoloji qazıntılar nə- 
ticəsində aşkar olunmuş daş sütunlar 
üzərində də heyvan rəsmləri vardır. Bu 
qədim insanların totemik baxışları ilə 
əlaqədardır. Məlumdur ki, qoç təsviri 
qədim totemin təcəssümü kimi istər bu 
dünyada, istərsə də axirət dünyasında 
şər ruhlardan qoruyucu hesab edilirdi. 
Son Tunc dövründə at həm minik vasi- 
təsi, həm də yük heyvam kimi geniş isti- 
fadə olunmuşdur. Bu dövrə aid qəbir 
abidələrdən xeyli at skeleti və at əsləhəsi 
tapılmışdır. Ata etiqad onun insanların 
həyatında mühüm rol oynadığı üçün 
meydana çıxmışdır. At nalı xoşbəxtlik 
və uğur rəmzidir. Əcdadlarımızın ina- 
mına görə, ailənin xoşbəxtliyi, uğuru 
üçün evin girəcəyindən at nalı asılırdı.

Son Tunc və erkən Dəmir dövründə 
Günəşə sitayişlə bağlı maral ayini geniş 
yayılmışdı. Azərbaycanda son dövrlərə- 
dək marala sitayişin qalıqlarına təsadüf 
olunurdu.

Başqa türk xalqlarında olduğu kimi 
azərbaycanlılarda da canavara (qurd) 
inanc xüsusi yer tuturdu. Qədim təsəv- 
vürlərdə o, həyatın və ruhların gücünün 
təcəssümü idi.

Əhali arasında ilanla bağlı dini tə- 
səvvürlər də geniş yayılmışdır. İlanlı pir- 
lərin mövcudluğu, xalçalarda və nağıl- 
larda ilan təsvirləri qədim azərbaycanlı- 
ların bəzi ilanları müqəddəs hesab etdik- 
lərini göstərir.

Animistik təsəwürlər içərisində müx- 
təlif ruhların fövqəltəbii qüvvəsinə inam 
xüsusi yer tuturdu. Belə ruhlara şeytan, 
cin, qulyabanı və halanası aiddir. Ruhlar 
xeyirxah və şər ruhlara bölünürdii. Cin 
xalqm mifık təsəvvürlərində şeytana bən- 
zədilirdi. Belə hesab olunurdu ki, cinlə 
rastlaşmaq insanlara zərər gətirir. Ona 
görə də cinə toxunmaq olmazdı: qaynar 
isti suyu yerə və oda tökmək, cinlər üçün

paltar hesab olunan soğan və sarımsaq 
qabığını yandırmaq olmazdı. Bütün bun- 
larla yanaşı bir sıra nağıl qəhrəmanları 
olan ruhlar da - divlər, pərilər mövcud 
olmuşdur.

İbtidai insanların təsəvvürlərində me- 
tala inam da mühüm yer tuturdu. Arxeo- 
loji materiallar əsasında müəyyən edil- 
mişdir ki, sehrli qüwəsinə inanılan, bəd- 
bəxtliyi qovan, şər qüwələrə üstün gələn 
əsas metal mis olmuşdur. Qədim insanlar 
dəmiri şər qüvvələrə qarşı mübarizə vasi- 
təsi hesab edirdilər.

Azərbaycanda hələ qədim dövrlərdən 
göy cisimlərinə də inam geniş yayılmışdı. 
Azərbaycanlıların ənənəvi etiqadlarında 
Günəş, Ay və digər səma cisimləri ilə 
bağlı astral təsəvvürlərin qalıqları bu gü- 
nədək saxlamlmaqdadır.

Qədim dini etiqadlar azərbaycanlıla- 
rın mifık təfəkkürünü öyrənmək üçün 
tükənməz mənbədir.

Əd.: A n e K n e p o B  A . K .  HeejıeaoBaHHe 
n o  apxeojıorH H  h  3THorpatj)HH A '!ep6aiij0Kana. B., 
1960; G ö y ü ş o v  R. Arxeologiya vədin. B., 1965; 
Q u l i y e v  H .A ., B ə x t i y a r o v  A .S.  Azər- 
baycanda qədim dini ayinlər və onların məişətdə 
qalıqları. B „ 1968; A'3ep6aii;r*'aHUbi. McropHKO- 
3THorpa([>mecKHH onepK. B., 1998; B ə x t i y a r o v  
R . Ə. Azərbaycanda ağac ayini. B., 2002.

Köıtül İmamverdiyeva

Müasir etnomədəni 
proseslər

Azərbaycanlıların və ölkədə yaşayan 
başqa xalqlarm etnik mədəniyyətindəki 
qanunauyğun dəyişikliklərlə səciyyə- 
lənən müasir etnomədəni proseslər həm 
də Azərbaycanda və dünyada baş verən 
sosial-tarixi proseslərin təzahürü və ayrıl- 
maz hissəsidir. Bununla da Azərbaycan 
etnosunun dinamik şəkildə dəyişən so- 
sial-tarixi şəraiti onun yaşayış tərzinə cid- 
di təsir göstərir.

Azərbaycanlıların etnik mədəniyyə- 
tinə əhəmiyyətli təsir göstərən əsas amil- 
lərdən biri urbanizasiya prosesidir. Bu- 
nun nəticəsində nəinki məskunlaşmamn 
əvvəlki formaları dəyişir və şəhər əhali- 
sinin sayı artır, həmçinin sosial struktur, 
həyat tərzi, mədəniyyət tipi və s. də 
transformasiyaya uğrayaraq bütün cə- 
miyyəti əhatə edən “ urbanizasiyalaşmış 
modəniyyət” in inkişafina gətirib çıxarır. 
Urbanizasiya mədəniyyət tipində spesi- 
fık dəyişikliklər yaradaraq, həyat tərzi- 
nin, sosial psixologiyamn və s.-nin də- 
yişməsinə təsir edir.

Bu şəraitdə azərbaycanlıların etnik 
mədəniyyətində baş verən dəyişikliklə- 
rin başlıca cəhəti ümumdünya şəhər-sə- 
naye mədəniyyəti elementlərinin etno- 
sun mədəniyyətinə inteqrasiyası prosesi- 
dir. Bu proses, əsasən, iki istiqamətdə - 
həm milli mədəniyyətin təkmilləşdiril- 
məsi hesabına, həm do qeyri-milli mədə- 
niyyət elementlərinin mənimsənilməsi 
hesabına gedir. Bu kontekstdə son onil- 
liklərdə həyatın müxtəlif sahələrində 
azərbaycanlıların fəaliyyətinin forma və 
xarakterində kifayət qədər intensiv dəyi- 
şikliklər baş vermişdir. Əhalinin struktu- 
runda kəmiyyət dəyişiklikləri ilə yanaşı 
yeni keyfıyyət dəyişiklikləri də nəzərə 
çarpır. Hər şeydən əvvəl bu, şəxsiyyətlər- 
arası münasibətlər sisteminə, davramş 
normalarına və bütövlükdə ənənəvi həyat 
tərzi formalarına aiddir. Yeni həyat şə- 
raiti ailə məişətinin, mədəni tələbatın və 
s.-nin transformasiyasını şərtləndirirdi.

Urbanizasiya prosesi nəticəsində et- 
nik mədəniyyətə təsir edən əhəmiyyətli 
dəyişikliklər Azərbaycan kəndindən və 
onun əhalisinin mədəniyyətindən də yan 
keçmədi. Kənd əhalisinin şəhər həyat 
tərzi və şəhər standartlarına uyğunlaş- 
ması kimi ziddiyyətli bir proses gedirdi. 
Bununla yanaşı urbanizasiya mədəniy- 
yətinin kənd rayonlarma nüfuz etməsi 
müxtəlif sahələrdə baş verirdi: iqtisadi, 
ərazi, sosial, mədəni və s. Ərazinin təşki- 
li sahəsində bu məsələ altmışıncı illərin 
ikinci yarısından başlamış kənd təsər- 
rüfatı istehsalımn təmərküzləşməsi pro- 
sesləri və Azərbaycanın ayrı-ayrı region- 
larınm getdikcə artan ixtisaslaşması ilə 
bağlı idi. İndi bu proseslər kənd aqlo- 
merasiyalarının sıx sosial, iqtisadi və 
mədəni əlaqələri olan yerli əhəmiyyətli 
iri mərkəzlərin ətrafında formalaşması 
ilə xarakterizə olunur. Yaşayış məskən- 
lərinin böyüməsi və onların əhalisinin 
artması, əsasən, aşağı ixtisaslı fiziki 
əməyin üstünlüyü, xidmət sahələrinin və 
mədəni tələbatların məhdudluğu, həm- 
çinin sıx qohumluq və qonşuluq müna- 
sibətləri ilə fərqlənən ənənəvi kənd hə- 
yat tərzinin dağılmasına gətirib çıxarır.

Urbanizasiya proseslərinin Azərbay- 
canda etnik mədəniyyətə təsirindən bəhs 
edərkən qeyd edilməlidir ki, burada zid- 
diyyət və ikili cəhət mövcuddur. Bir tə- 
rəfdən bu proseslər etnik mədəniyyətin 
möhkəmlənməsinə, ölkənin regionları 
arasında müxtəlifliyin aradan qalxması- 
na və nəhayət, Azərbaycan xalqmın va- 
hid, urbanizasiyalaşmış etnik mədəniy- 
yətinin formalaşmasına təkan verir, di-
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gər tərəfdən isə həmin bu proseslər res- 
publikanm hər bir tarixi bölgəsinə xas 
olan sənayeyəqədərki etnik normaların 
və xüsusiyyətlərin mühafızəkarı kimi çı- 
xış edən ənənəvi həyat tərzinin dağılma- 
sına şərait yaradır.

Etnik mədəniyyətə təsir edən digər 
mühüm bir faktor da miqrasiyadır. 
Əhalinin bir hissəsinin bir yerdən başqa 
yerə köçməsinin demoqrafık və iqtisadi 
nəticələri ilə yanaşı etnomədəni nəticələ- 
ri də vardır. Yad bir sosial-mədəni və et- 
nik mühitə düşərək insanlar uzun adap- 
tasiya prosesi keçirlər ki, bunun da nə- 
ticəsində yerli və gəlmə əhalinin həyat 
fəaliyyətinin müəyyən formalarınm bir- 
birinə qarışması baş verir.

Yönümünə, xarakterinə və səbəbləri- 
nə görə daxili, xarici, etnosdaxili, etnos- 
xarici, sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi və s. 
miqrasiya formaları mövcuddur. Daxili 
miqrasiya dedikdə əhalinin respublika 
daxilində (əsasən, kənd-şəhər istiqamə- 
tində) yerdəyişməsi nəzərdə tutulur. Yu- 
xarıda qeyd olunduğu kimi, miqrasiya- 
nm bu forması respublikanm şəhər əha- 
lisinin artmasma güclü təsir göstərən 
mühüm amillərdən biridir. Bu, xüsusilə 
Sumqayıt, Ə li Bayramlı, Mingəçevir ki- 
mi şəhərlərə aiddir. Kənd köçkünlərinin 
çox hissəsi son illərdə Bakı, Gəncə və di- 
gər şəhərlərdə məskunlaşmışlar. Kənd 
əhalisinin belə intensiv miqrasiyası nə- 
ticəsində şəhərlərdə yerli həyat tərzi ilə 
şəhərə yeni gələnlərin kənd məişət tərzi 
arasmda ziddiyyətli durum yaranmış- 
dır. Bununla yanaşı kənd icmasmın so- 
sial nəzarətinin zəifləməsi tədricən ənə- 
nəvi davramş normalarmın aradan çıx- 
masına şərait yaradırdı.

1988-93 illərdə Azərbaycan Ermə- 
nistanm təcavüzü nəticəsində öz yurdla- 
rından didərgin salınmış məcburi köç- 
künlər problemi ilə qarşılaşmalı oldu. 
200 mindən çox azərbaycanh Ermənis- 
tandan, yüz minlərlə insan isə Qarabağ- 
dan - erməni silahlı qüvvələri tərəfmdən 
işğal olunmuş ərazilərdən köçmək məc- 
buriyyətində qaldı. Məcburi köçkünlər 
nəinki öz tarixi ərazilərini, həmçinin 
uyğunlaşdıqları təbii şəraitlərini, sosial- 
mədəni mühitlərini və müəyyən dərəcə- 
də həyat tərzlərini itirdilər. Yaşayış yeri- 
nin məcburi dəyişdirilməsi həm də 
köçkünlərin dünyaya baxışında, ənənəvi 
davranış formasmda və nəticədə etnik 
mədəniyyətində struktur transformasi- 
yalarına səbəb olmuşdur.

Etnik mədəniyyətin onun dəyişiklik- 
lərini obyektiv əks etdirən əsas kompo-

nentlərindən biri istər şəxsi, istərsə də 
qruplararası xarakter daşıyan etnosda- 
xili münasibətlərdir. Məhz bu münasi- 
bətlər etnik özünəməxsusluğu əks etdi- 
rir. Belə ki, həmin spesifiklik bir birliyin 
digərindən fərqləndirilməsindən daha 
çox xalqın nümayəndələri tərəfindən 
mövcud həyat şəraitinin mənimsənilmə- 
si spesifikliyinin yığcam ifadəsidir. Bu 
aspektdə etnosdaxili münasibətlər et- 
nosun keçdiyi özünəməxsus tarixi yo- 
lun təkcə nəticəsi yox, həm də ilkin 
şərtləri olur. Müxtəlif faktorlar əsasm- 
da formalaşan bu münasibətlər dina- 
mik xarakter daşıyır və sosial-tarixi 
mühitdə olan dəyişikliklərə həssas 
reaksiya verir. Ənənəvi normalarm sa- 
bitlik dərəcəsini əks etdirən ən mühüm 
strukturlardan biri Azərbaycan ailəsi- 
dir. Bu məfhum altında hər şeydən 
əvvəl ailədaxili əlaqə və münasibətlər, 
bu münasibətlərin xarakteri, ixtiyar və 
nüfuz sahibliyi kimi xüsusiyyətlər nə- 
zərdə tutulur. Bu münasibətlərdə tə- 
şəkkül tapmış ənənəvi normalar tarixi 
xarakter daşıyır, inkişaf prosesindədir 
və özündə həm lokal, həm də qlobal so- 
sial təzahürləri əks etdirir.

Müasir Azərbaycan ailəsi özündə 
kişi başçılığının üstünlük təşkil etdiyi av- 
toritar əsasları saxlamaqdadır [sadə 
(nuklear) ailədə ər-ata, böyük ailədə - 
ər-ata-baba]. Mövcudluğu üçün nə iqti- 
sadi, nə də sosial zəmin olmayan pat- 
riarxallıq bu avtoritarizmdə çox zəif tə- 
zahür edir. Kişinin başçılığı ilk növbədə 
özünü ailə həyatmm tənzimlənməsində 
göstərir. Bu gün Azərbaycan ailəsində 
maddi təminatla bağlı eqolitarizasiyaya 
meyil müşahidə olunmaqdadır.

Ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibət- 
ləri sabit olmur və öz xarakterinə görə 
istər tarixən, istərsə də bir nəslin yaşa- 
dığı dövr ərzində dəyişikliklərə məruz 
qalır. Başqa sözlə, ailənin hər bir üzvü- 
nün həyatı boyu bu münasibətlər trans- 
formasiyaya uğrayır.

Ərlə arvadm münasibətlərində hazır- 
da arvadın ərdən nisbətən asıhlığı qal- 
maqdadır. Lakin buna baxmayaraq gənc 
ailələrdə və eləcə də şəhər yerində bu mü- 
nasibətlər bir çox məsələlərdə bərabərlik 
zəminində qurulur. Belə ki, mübahisəli, 
problemli məsələlər ailə daxilində həll 
edilir. Gənclər yaşlılara məsləhət üçün 
nadir hallarda müraciət edirlər. Bu kimi 
hallar müasir Azərbaycan cəmiyyətində 
ailələrin bölünməsi prosesini əks etdirir 
və zaman keçdikcə qohumlar arasında 
əlaqələrin kəsilməsinə gətirib çıxarır.

Müasir Azərbaycan ailəsində əsas 
rolu qohumluq əlaqəsi, qohumluq prinsi- 
pi oynamaqdadır. Ailə əlaqələrinin möh- 
kəmliyi bir çox hallarda qohumların ata- 
baba ailəsinə yaxınlıq dərəcəsi ilə müəy- 
yən olunur. Azərbaycanlılarda ailə bir 
dam altında yaşayan, ümumi təsərrüfa- 
tı olan, böyük və ya kiçikliyindən, nəsil 
tərkibindən asılı olmayan qohumlar 
qrupundan ibarətdir. Bu ailə özündən 
ayrılmış oğul ailələri ilə sıx bağlıdır. 
Eyni zamanda bu ailə qardaş və s. ailə- 
lərilə də sıx əlaqələr saxlayır. Bununla 
yanaşı qeyd olunmalıdır ki, qohumluq 
əlaqələri ata xətti ilə daha güclüdür. 
Lakin bəzi hallarda bu üstünlük digər 
tərəfdə də ola bilər.

Qohumluq əlaqələrinin möhkəmliyi 
Azərbaycamn kənd ailələrində daha qa- 
barıqdır. Burada qohumlar bir-birinə 
qarşılıqlı yardım göstərir, biri digərinin 
yaşayışınm nizama salınmasında və s.-də 
yaxından iştirak edir. Qarşılıqlı yardım 
həyatın bütün sferalarında edilir. İlk 
növbədə buraya toylar və digər təntənə- 
lər, həmçinin bədbəxt hadisə və yas mə- 
rasimləri daxildir. Belə hadisələr zamam 
yardım nəinki maddi, həmçinin mənəvi 
cəhətdən də edilir və yardımm bu for- 
ması artıq sosial-normativ xarakter da- 
şıyır. Qohumluq köməyi ən çox gündə- 
lik həyatda edilir. Bu, xüsusilə kənd yer- 
lərində, qohum yardımma ehtiyac du- 
yulan təsərrüfat işlərində özünü qabarıq 
büruzə verir. Qarşılıqlı yardımda qo- 
humluq əlaqələrinin maddi cəhətdən 
çox mənəvi cəhəti üstünlük təşkil edir.

Müasir etnomədəni proseslərin əhə- 
miyyətli aspektlərindən biri folklor xa- 
rakterli informasiyalann nəsildən-nəsilə 
ötürülməsi mexanizminin mövcudluğu- 
dur. Belə xassəli informasiyaları öturən 
kanallarm artdığı müasir şəraitdə bilava- 
sitə nəsillərarası ötürmə mexanizminin 
xüsusiyyətlərinin saxlanması hazırkı cə- 
miyyətin ənənəvilik dərəcəsini əks etdirir. 
Bu məsələnin Azərbaycan cəmiyyətində 
öyrənilməsi belə bir fıkri söyləməyə əsas 
verir ki, folklor haqqmda informasiya 
mənbəyi rolunu, əsasən, ədəbiyyat, radio 
və televiziya verilişləri oynayır. Kütləvi 
informasiya vasitələrinin əhəmiyyətinin 
artdığı bir şəraitdə, müxtəlif nəsillər ara- 
sında birbaşa ünsiyyətin azalması müşa- 
hidə olunur.

Əhalinin savadlılıq səviyyəsinin aşağı 
olduğu bir şəraitdə, sözsüz ki, şifahi xalq 
yaradıcılığınm ötürülmə mexanizmi qoca- 
ların söylədiklərindən, Azərbaycan xalqı- 
nın sosial-mədəni səviyyəsinin yüksəldiyi
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indiki mərhələdə isə qeyd edilən mexaniz- 
min altemativi - xalq nağılları, atalar söz- 
ləri, dastanlar və s.-nin nəşr edilib yayıl- 
masıdır. Təbii ki, bu rəqabətdə üstünlük 
müasir vasitələrin tərəfındə olur.

Məlumdur ki, Azərbaycan xalqımn 
məişət və mədəniyyəti islam dini ilə sıx 
bağlıdır. Bu da cəmiyyətdə dinin yayıl- 
ma dərəcəsi nəzərə alınmaqla azərbay- 
canlılaların müasir etnik mədəniyyəti- 
nin təhlilini şərtləndirir. Sosioloji və et- 
noqrafik araşdırmalar göstərir ki, 
Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriy- 
yəti özünü dindar hesab edir. Bununla 
belə, müxtəlif sosial, yaş və ərazi qrup- 
larında azərbaycanlıların dinə münasi- 
bəti eyni deyil. Məs., kiçik kəndlərdə 
dindarların sayı böyük kəndlərdəkinə 
nisbətən çoxdur, şəhərlərdə isə kəndlər- 
dəkindən azdır. Bu, kiçik yaşayış yerlə- 
rində ənənəvi əlaqələrin daha da sıx ol- 
ması haqda fıkirləri təsdiq edir. Elə bu- 
na görə də kənd əhalisi üçün güclü sosi- 
al nəzarətin və ənənəvi yaşayış tərzinə 
münasibətdə sərbəstliyi təqdir etməyən 
ictimai rəyin çox mühüm olması kimi 
xüsusiyyətlər daha səciyyəvidir.

Azərbaycanın ənənəvi mədəniyyət 
elementlərindən biri də yazda, gecə ilə 
gündüzün bərabərləşdiyi gündə qeyd edi- 
lən Novruz bayramıdır. Novruz bayramı 
ilə əlaqədar bir çox mərasimlər, oyunlar, 
teatrlaşdırılmış tamaşalar mövcud idi. 
Son dövrlərədək bu bayram müxtəlif 
kütləvi mərasimlərlə, Xeyirin Şər üzərin- 
də qələbəsini tərənnüm edən mərasimlər- 
lə zəngin idi. Lakin müasir Azərbaycan 
cəmiyyətində bu mərasimlərin bəziləri 
dəyişikliyə uğrayır. Belə ki, etnik konso- 
lidasiya və milli özünüdərkin inkişafı pro- 
sesində bu bayram transformasiyaya uğ- 
rayır və yerli ənənəvi formadan çıxaraq 
ümumiləşdirilmiş ümummilli forma alır. 
Bu halda “ folklorçuluq” təzahürlərinin 
meydana çıxması müşahidə olunur. Nov- 
ruz bayramınm keçirilməsinə peşəkar 
aktyorların cəlb edilməsi, xalq gəzintilə- 
rinin təşkili, bayramın kütləvi informa- 
siya vasitələrində geniş işıqlandırılması 
və s. bu fıkri sübut edir.

Azərbaycan cəmiyyətində iki mühüm 
dini bayram - Qurban bayramı və Ra- 
mazan bayramı (Orucluq) da qeyd edilir. 
Qurban bayramında qurban (əsasən, 
qoyun) kəsilir və imkansızlara paylanır. 
Bayramda, adətən, nişanlı oğlanın ailəsi 
qız evinə qurbanlıq qoyun göndərir.

Ramazan bayramı orucluğun so- 
nunda keçirilir. Bayram mərasimi xüsusi 
dualardan, fıtrə verilməsindən, mərhum-

ların yad edilməsindən və s.-dən ibarət- 
dir. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində 
orucluq bayramı yenidən dirçəlməkdə- 
dir, bu isə əhali arasında oruc tutanların 
sayının sürətlə artması ilə əlaqədardır. 
Qurban bayramı kimi Ramazan bayramı 
da azərbaycanlıların məişətində mühüm 
yer tutur.

Müasir azərbaycanlıların həyat fəa- 
liyyətinin sosial mühiti etnik mədəniyyə- 
tin yeni keyfiyyətdə inkişafı üçün kifayət 
qədər potensial toplamışdır: əhalinin elə 
təbəqələri yaranmışdır ki, onları Azər- 
baycan mədəniyyətinin, tarixinin yeni 
formasınm peşəkar daşıyıcıları adlandır- 
maq olar. Bununla belə, sosial mühitdə 
formalaşmış şəxsiyyətlərarası münasibət- 
lər özlüyündə əhəmiyyətli, ənənəvi, etno- 
mədəni stereotiplər daşıyır ki, o da öz 
növbəsində yeniliklərin yayılmasını məh- 
dudlaşdırır. Məhz buna görə də bu nəti- 
cəyə gəlmək olar ki, müasir azərbaycanlı- 
ların etnik mədəniyyəti keçid dövrünü 
yaşayır.

Əliağa Məmmədli

Azərbaycanda etnolinqvistik 
proseslər

Azərbaycanda yaşayan xalqların dil 
təsnifatı. Etnik birlikləri qruplaşdırmaq 
və müəyyən əlamətlərinə görə sistemləş- 
dirmək məqsədilə etnoqrafıya elmində 
müxtəlif təsnifat növlərindən istifadə olu- 
nur. Məs., xalqların coğrafı, dil, təsər- 
rüfat-mədəniyyət, antropoloji və s. təsni- 
fatları mövcuddur. Dil xalqların və etnik 
birliklərin ən mühüm əlamətlərindən biri 
olduğuna görə, linqvistik təsnifat etno- 
qrafiya elmində daha geniş yayılmışdır. 
Bu təsnifat genealoji xarakter daşıyır və 
dilləri mənşə qohumluğu prinsipi ilə ayrı- 
ayrı dil ailələrində qruplaşdırır.

Hazırda Azərbaycan ərazisində məs- 
kunlaşmış xalqların dilləri, əsasən, dörd 
böyük dil ailəsinə - türk, Şimali Qafqaz, 
hind-Avropa və kartvel dil ailələrinə 
mənsub olsalar da, ölkədəki müasir etno- 
linqvistik durumda dominantlıq türk dil- 
lərinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbay- 
can dilinə məxsusdur. Belə ki, Azərbay- 
can Respublikası əhalisinin tam əksəriy- 
yəti məhz bu dildə danışır. Müasir Azər- 
baycan dili 1-ci minilliyin əvvəllərindən 
indiki Azərbaycan ərazisində məskunlaş- 
mağa başlamış türk mənşəli tayfaların 
dilləri əsasında, uzun tarixi inkişaf prose- 
sinin gedişində formalaşmışdır.

Şimali Qafqaz dilləri Azərbaycan əra-

zisində ləzgi, avar, saxur, udi, xınalıq, 
buduq və qnz dilləri ilə təmsil olunmuş- 
dur. Bu dillər başlıca olaraq ölkənin 
şimal-şərq rayonlarında yayılmışdır. 
Azərbaycan ərazisində daşıyıcılarının 
sayına görə Şimali Qafqaz dilləri içərisin- 
də ən geniş yayılanı ləzgi dilidir. Ləzgi 
dili Şimali Qafqaz dil ailəsinin Dağıstan 
qrupunun ləzgi yarımqrupuna daxildir.

Şimali Qafqaz dil ailəsinin ləzgi ya- 
rımqrupuna udi dili də aid edilir (bu dilin 
ləzgi yarımqrupuna mənsubluğu elmdə 
mübahisəlidir). Hazırda udilər Qəbələ 
rayonunun Nic kəndində və Oğuz rayon 
mərkəzində məskunlaşmışlar.

Azərbaycan ərazisində Dağıstan dillə- 
ri qrupunun ləzgi yarımqrupuna saxur 
dili də daxildir. Saxurlar 3 rayonun 
Qax (Qum və Sarıbaş kəndləri), Zaqata- 
la (Yeni Suvagil, Gezbarah, Kaç və Mu- 
xax kəndləri) və Balakən ərazilərində 
məskunlaşmışlar.

Azərbaycanın şimal-şərqində yayıl- 
mış “ Şahdağ qrupu” - xınalıq, buduq 
və qrız dillərini də Dağıstan dilləri qru- 
punun ləzgi yarımqrupuna aid edirlər. 
Xınalıq dilində Quba rayonunun eyni- 
adlı kəndinin sakinləri danışırlar. Bu- 
duqlar Quba rayonunun Buduq, Güney 
Buduq və Dəli Qaya kəndlərində, qnzlar 
isə həmin rayonun Əlik, Cek və Haput 
kəndlərində yaşayırlar.

Əsasən, Zaqatala və Balakən rayon- 
larının ərazisində yayılmış avar dili isə 
Şimali Qafqaz dil ailəsinin Dağıstan 
qrupunun avar-ando-didoy yarımqru- 
puna daxildir.

Hind-Avropa dil ailəsinin İran qru- 
pu dilləri Azərbaycan ərazisində tat, ta- 
lış və kürd dilləri ilə təmsil olunmuşdur.

Tat dili İran dillərinin cənub-qərb 
yarımqrupuna daxildir. Bu dil, əsasən, 
Abşeron yarımadasımn bir neçə kən- 
dində, eləcə də Xızı, Siyəzən, Dəvəçi və 
Quba rayonlarının ərazisində yayılmış- 
dır. Tatlar dini mənsubiyyətinə görə üç 
qrupa bölünür: müsəlman tatlar, xris- 
tian tatlar (monofizitlər), iudaist tatlar 
və ya dağ yəhudiləri.

Talış dili İran dillərinin şimal-qərb 
yarımqrupuna daxildir. Bu dil Azərbay- 
canın cənub-şərqində - Lənkəran, Asta- 
ra, Lerik və Masallı rayonlarının ərazi- 
sində yayılmışdır.

Kürd dili İran dillərinin qərb yarım- 
qrupuna aiddir. Kürd dili Laçın, Qu- 
badlı, Kəlbəcər və Azərbaycanın bəzi 
başqa cənub-qərb rayonlarımn ərazisin- 
də yayılmışdır.

Hind-Avropa dil ailəsi Azorbaycan
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ərazisində, həmçinin, rus və erməni dil- 
ləri ilə təmsil olunmuşdur.

Rus dili hind-Avropa dil ailəsinin 
slavyan qrupunun şimal-slavyan yarım- 
qrupuna daxildir. Rus dilinin daşıyıcıla- 
rı, əsasən, Azərbaycan şəhərlərində və 
ilk növbədə Bakıda məskunlaşmışlar.

Erməni dili isə hind-Avropa dilləri- 
nin ayrıca qrupunu təmsil edir. Erməni 
dili Qarabağın dağlıq hissəsinin bir neçə 
rayonunda yayılmışdır.

Kartvel dil ailəsi Azərbaycanda gür- 
cü dili ilə təmsil olunmuşdur. Bu dilin 
daşıyıcıları xristian və müsəlman ingiloy- 
lardır. Onlar, əsasən, Qax, Zaqatala və 
Balakən rayonlarında məskunlaşmışlar.

Etnolinqvistik proseslərin inkişafında 
əsas mərhələlər və dil siyasətinin xüsu- 
siyyətləri. 19-20 əsrlər Azərbaycan dili- 
nin ən sürətli tərəqqi və çiçəklənmə 
dövrü olmuş, bunun nəticəsində də 
Azərbaycan dili müasir dünyanm funk- 
sional baxımdan ən inkişaf etmiş dillə- 
rindən birinə çevrilmişdir.

19-20 əsrlərdə Azərbaycanda etnolinq- 
vistik proseslərin inkişafında dörd əsas 
mərhələni qeyd etmək olar: Rusiya impe- 
riyası tərkibində (19 əsr - 1917 il); Azər- 
baycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü (1918-
20 illər); sovet dövrü (1920-91 illər); dövlət 
müstəqilliyinin bərpasından sonrakı dövr 
(1991 ildən sonrakı mərhələ).

Bu mərhələlər bir-birindən dövlət sə- 
viyyəsində həyata keçirilən dil siyasətinin 
əsas xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Dil 
siyasəti dövlətin dil sahəsində iradəsini 
həyata keçirməyin ən effektiv və güclü va- 
sitəsidir.

Son 200 il ərzində ölkədəki etnolinq- 
vistik proseslərin inkişaf istiqamətini 
müəyyənləşdirən əsas amillər sırasında 
ilk növbədə ölkənin Rusiya imperiyası 
tərəfmdən işğalım qeyd etmək lazımdır. 
Rusiya imperiyasımn müstəmləkə siya- 
sətinin ideoloji əsasını ruslaşdırma xətti 
təşkil etdiyi üçün ölkədə dillərin qeyri- 
bərabərliyi prinsipi qanunvericilik sə- 
viyyəsində təsbit olunmuşdu. Rusiya 
imperiyasınm hakim dairələri sərt döv- 
lət dili siyasətini həyata keçirirdilər. Bu 
siyasətin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri bir 
tərəfdən rus dilinin dövlət dili elan olu- 
naraq onun zorla qeyri-rus xalqlara qə- 
bul etdirilməsi, digər tərəfdən isə əsarət- 
də olan xalqların ana dillərinin inkişafı 
qarşısmda müxtəlif süni əngəllərin yara- 
dılmasından ibarət idi.

Qonşu regionlar, məs., Gürcüstan və 
Ermənistanla müqayisədə ruslaşdırma 
siyasəti Azərbaycanda xüsusilə kobud

və amansız formada həyata keçirilirdi. 
Belə ki, gürcü və erməni dillərinə nisbə- 
tən çarizmin Azərbaycan dilinə münasi- 
bəti daha dözülməz idi və bu dilin cə- 
miyyət həyatının əsas sahələrindən sı- 
xışdırılıb çıxarılması üçün çeşidli qada- 
ğalar tətbiq olunurdu.

Tanmmış etnolinqvist Y.Deşeriye- 
vin hesablamalarına görə, Rusiya impe- 
riyası dövründə Azərbaycan dili ictimai- 
siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və elmi 
həyatın 22 əsas sahəsindən yalmz 9-da 
fəaliyyət göstərirdi. Qalan sahələrdə isə 
rus dili hökm sürürdü.

Lakin çarizmin bütün cəhdlərinə bax- 
mayaraq, Azərbaycan dilinin funksional 
inkişafının qarşısım almaq mümkün 
olmadı. 19 əsrin sonu - 20 əsrin əwəllə- 
rində baş verən köklü sosial-iqtisadi dəyi- 
şikliklər, kapitalist münasibətlərinin bər- 
qərar olması, Azərbaycan millətinin for- 
malaşması prosesi milli dilin funksional 
inkişafı prosesində ciddi dəyişikliklərə - 
onun tətbiq sahələrinin xeyli artmasına 
gətirib çıxardı. Azərbaycan dilinin dün- 
yəvi təhsil sistemində tətbiq miqyası ge- 
nişləndi, bu dildə mətbuat və teatr yaran- 
dı, ədəbiyyat nəşr edildi.

Digər tərəfdən, hətta belə əlverişsiz 
şəraitdə də Azərbaycan dili Cənubi Qaf- 
qaz və Dağıstan ərazisindəki millətləra- 
rası münasibətlərdə əsas ünsiyyət vasitə- 
si kimi öz rolunu qoruyub saxlaya bil- 
mişdi. Hələ 19 əsrin əwəlində bir çox 
rus tədqiqatçıları Azərbaycan dilinin bu 
keyfiyyətini qeyd edərək, onun region- 
dakı rolunu fransız dilinin Avropadakı 
rolu ilə müqayisə edirdilər. Bu vəziyyət
19 əsrin sonlarına kimi davam edirdi. 
Belə ki, 19 əsrin 80-ci illərində Qafqaz- 
da olmuş Y.Veydenbaum qeyd edirdi 
ki, sadəliyi və öyrənmək üçün asanlığı 
Azərbaycan dilini bütün Şərqi Qafqaz 
üçün beynəlxalq dilə çevirmişdir.

Azərbaycan dilinin funksional inki- 
şafı sahəsində köklü dəyişikliklərə isə 
yalmz 1918 il maym 28-də Azərbayca- 
nın dövlət müstəqilliyinin elan edilmə- 
sindən sonra nail olmaq mümkün oldu. 
Bu hadisə Azərbaycan dilinin funksio- 
nal inkişafmda yeni mərhələnin başlan- 
ğıcını qoydu. Belə ki, dil sahəsində mil- 
liləşdirmənin həyata keçirilməsi bu 
dövrdə milli hökumətin fəaliyyətinin 
prioritet istiqamətlərindən biri idi. Dil 
sahəsində milliləşdirmə siyasətinin əsas 
mahiyyətini Azərbaycan dilinin müs- 
təmləkəçilik dövründə itirilmiş mövqelə- 
rinin bərpası və keçmiş metropoliya dili- 
nin tədricən cəmiyyətin əsas sahələrindən

sıxışdırılıb çıxarılması təşkil edirdi.
Bu sahədə ilk addım müvafiq hüquqi 

bazanın yaradılması oldu. 1918 il iyu- 
nun 27-də milli hökumətin qərarı ilə ye- 
ni və ən yeni dövrdə ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu ve- 
rıldı və dövlət orqanlannda kargüzarlı- 
ğın bu dildə aparılmasına başlandı. 
1918 il avqustun 28-də Azərbaycan di- 
lində savadlı milli kadrların hazırlanma- 
sı məqsədilə ölkədəki təhsil müəssisələri- 
nin milliləşdirilməsi haqqında qərar qə- 
bul olundu. Azərbaycan dilində fəaliy- 
yət göstərən ali təhsil müəssisələrinin ya- 
radılması və Azərbaycan əlifbasının is- 
lahatı üçün ilk addımların atılması da 
1918-20 illər müstəqillik dövrünün əsas 
nailiyyətlərindəndir.

Bu baxımdan 1918-20 illər dövrünü 
son iki yüz ildə Azərbaycan dilinin 
funksional inkişafmda dönüş nöqtəsi 
hesab etmək olar. Belə ki, 20 əsrin son- 
rakı onilliklərində bu sahədə baş verən 
proseslər 1918-20 illərdə əsası qoyulmuş 
tendensiyaların xeyli dərəcədə inkişafı 
və dərinləşməsinin təzahürü idi.

1920 ilin aprelində hakimiyyəti ələ ke- 
çirmiş bolşeviklər qeyri-rus xalqlarının 
sovet hakimiyyətinə münasibətdə loyal- 
hğım təmin etmək məqsədilə milli dillərin 
inkişafı üçün minimum şərait yaratmağa 
məcbur idilər. Bolşevik hakimiyyətinin 
milli ucqarlarda möhkəmləndirilməsi zə- 
rurəti də bunu tələb edirdi.

Bu məqsədlə 1921 il martın 29-da 
Azərbaycan Inqilab Komitəsinin sədri 
N.Nərimanov Azərbaycan SSR idarələ- 
rində türk dilində kargüzarlığm tətbiqi- 
nin təşkili haqqında sərəncam imzaladı. 
1923 il iyunun 27-də isə Azərbaycan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dekreti 
ilə türk dili Azərbaycan SSR-in dövlət 
dili elan edildi.

Bütün bu dövlət sənədləri hüquqi 
normadan daha çox siyasi deklarasiya 
xarakteri daşıyırdı. Belə ki, SSRİ-nin 
bütün ərazisində olduğu kimi, Azərbay- 
canda da dövlət dili de-fakto rus dili idi. 
Buna baxmayaraq, milli dillər üçün yara- 
dılmış məhdud imkanlar belə 20 əsrin
20-30-cu illərində Azərbaycan dilinin 
təhsil, mətbuat və kitab çapı sahəsində 
funksional inkişafma təkan verdi. Məs., 
1939/40 tədris ilində Azərbaycanm ibtidai 
və orta məktəblərində oxuyan 638427 şa- 
girddən 68,6 %-i Azərbaycan, 18,9 %-i 
rus, 12,1 %-i erməni və 0,4 %-i gürcü dil- 
lərində təhsil alırdı.

1939 ildə respublikada Azərbaycan 
dilində 81, rus dilində 46, digər dillərdə isə
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9 qəzet çap olunurdu. Həmin ildə respub- 
likada buraxılan qəzetlərin ümumi tirajı- 
mn 55,7%-i Azərbaycan, 33,7%-i rus, 
10,6%-i isə digər dillərin payına düşürdü.

Eyni tendensiya kitab çapı sahəsində 
də müşahidə olunurdu (cədvəl 1).

Lakin Azərbaycan dilinin nisbətən 
sərbəst inkişafı üçün belə əlverişli dövr 
uzun çəkmədi. Artıq 20 əsrin 30-cu illəri- 
nin sonundan başlayaraq SSRİ rəhbərliyi 
milli fərqlərin aradan qaldırılması prose- 
sini süni şəkildə sürətləndirmək xəttini gö-

türdü ki, bu da mahiyyət etibarilə xalqla- 
rın ruslaşdırılması siyasəti demək idi.

M illi əlifbaların latın qrafikasından 
Kirill qrafikasına keçirilməsi, rus dilinin 
funksional inkişafı üçün imtiyazlı şərai- 
tin yaradılması bu siyasətin əsas ünsür- 
ləri və tərkib hissəsi idi. 1938 ilin martın- 
da SSR İ XKS və ÜK(b)P M K  tərəfin- 
dən qəbul edilmiş qərarla 1938/39 tədris 
ilindən rus dilinin istisnasız olaraq bü- 
tün ümumtəhsil məktəblərində məcburi 
tədrisinə başlandı.

Lakin 50-ci ilərin ortalarından baş- 
layaraq milli dillərin inkişafma diqqət 
artırıldı. 1956 il avqustun 21-də Azər- 
baycan SSR Ali Sovetinin 4-cü çağırış 
3-cü sessiyasında Azərbaycan dili haq- 
qında xüsusi qərar qəbul edildi. Bunun 
ardınca respublikanm dövlət idarələrin-

də Azərbaycan dilinin tətbiqi üçün real 
addımlar atılmağa başlansa da, az 
sonra mərkəzi hakimiyyətin təzyiqi ilə 
bu proses dayandırıldı.

60-cı illərin ortalarında isə SSRİ-də 
milli münasibətlər, o cümlədən dil sahə-

sində nisbi mülayimləşmə dövrünə bir- 
dəfəlik son qoyuldu. Bu dövrdən baş- 
layaraq SSRİ-nin dağılmasınadək rus- 
laşdırma siyasəti Sovet dövlətinin daxili 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini 
təşkil edirdi. Maraqlıdır ki, bu siyasət

milli-rus bilinqvizminin (ikidillilik) inki- 
şafı pərdəsi altında aparılırdı. Buna görə 
də milli-rus bilinqvizmi heç də rəsmi təb- 
liğatın təqdim etməyə çalışdığı kimi müx- 
təlif dillərin qarşıhqlı inkişafi və zəngin- 
ləşməsinə deyil, birtərəfli surətdə azər- 
baycanlılar arasında rus dilinin yayıl- 
masım sürətləndirmək və bu dilin icti- 
mai həyatın müxtəlif sahələrində hök- 
mranhğınm təmin olunmasına xidmət 
edirdi.

Lakin mərkəzin bütün təzyiqlərinə 
baxmayaraq, respublikanm 1978 ildə 
qəbul olunmuş yeni Konstitusiyasına 
Azərbaycan dilinin dövlət dili olması 
haqqında ayrıca maddə salındı. Həmin 
maddənin o dövrdə xeyli dərəcədə for- 
mal xarakter daşımasına baxmayaraq, 
bu, Azərbaycan xalqmın ciddi mənəvi-

psixoloji qələbəsi idi. Belə ki, SSRİ-nin 
15 müttəfıq respublikasından yalnız üçü- 
nün - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermə- 
nistamn konstitusiyalarında dövlət dili 
haqqında xüsusi maddə var idi.

SSRİ tərkibindəki müttəfiq respubli- 
kaların əksəriyyətindən fərqli olaraq, 
Azərbaycanda 20 əsrin 60 80-ci illərində 
milli dilin ictimai həyatın əsas sahələrin- 
də, ilk növbədə təhsildə və kitab çapında 
mövqelərinin möhkəmlənməsi prosesi 
müşahidə olunurdu (cədvəl 2 və 3).

1991 ildə SSRİ-nin dağılması və 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpasından sonra dil sahəsindəki əsas 
vəzifə sovet dövründən miras qalmış 
problemlərin qısa müddətdə aradan 
qaldırılmasından ibarət idi.

2002 ildə qəbul olunmuş dövlət dili 
haqqında qanun bu məqsədlərin həyata 
keçirilməsi istiqamətində mühüm mərhələ 
oldu. Qanunda göstərilirdi ki, Azərbay- 
can dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsi 
Azərbaycan Respublikası suverenliyinin 
başlıca şərtlərindən biri və onun tətbiqi, 
qorunması, inkişaf etdirilməsi dövlət si- 
yasətinin əsas istiqamətlərindəndir.

Azərbaycamn dövlət müstəqilliyi bər- 
pa olunduqdan sonra ölkədə dil sahəsin- 
də əldə olunmuş ən mühüm nailiyyətlər- 
dən biri də azsaylı xalqların dillərinin 
funksional inkişafının təmin olunması sa- 
həsində atılmış addımlardır. Onların so- 
vet dövründə ictimai sahələrdə işlədilmə- 
sinə qoyulmuş qadağalar aradan qaldırıl- 
mış, bu dillərdə ilk mətbu orqanlan işıq 
üzü görmüş, ibtidai məktəblərdə tədrisi- 
nin əsası qoyulmuşdur.

Əlifba islahatları. Çoxəsrlik yazı ənə- 
nələri olan Azərbaycan dilində zəngin 
ədəbiyyat yaradılmışdır. 20 əsrin 20-ci il- 
lərinin sonuna kimi Azərbaycan dilinin 
yazısı ərəb qrafikasına əsaslanmış, yalnız 
1929 ildə latın qrafıkalı əlifbaya keçilmiş- 
dir. Ərob əlifbasının islah olunması sahə- 
sində ilk təşəbbüs 19 əsrin 60-cı illərində

C əd\əl 1
1926-39 illərdə Azərbaycanda kitab çapı sahəsində müxtəlif dillərin 

funksional inkişafının dinamikası

1926 il 1939 il 1926-39 illərdə 
tiraja görə 

artım
K itabların  sayı

(ədədlə)
Tiraj

(min nüsxə)
K itabların sayı 

( ədədlə)
Tiraj

(min nüsxə)

Cəmi 383 1776,8 1046 7622,0 4,3 dəfə

o cümlədən:
A zərbaycan
dilində 350 1689,6 640 5762,0 3,4 dəfo

Rus dilində 27 74,1 379 1790,0 24,2 dəfə

Digər dillərdə 6 13,1 27 70,0 5,3 dəfə

Cədvəl 2
1959-80 illərdə Azərbaycanın ümumtəhsil sistemində müxtəlif dillərin 

sosial funksiyalarının inkişaf dinamikası

1959/60 tədris ili 1980/81 tədris ili 1959-80 illərdə 
dəyişiklik dinamikası

(%o-lə)Şagirdlərin sayı
Şagirdlərin ümumi saymda 

xüsusi çəkisi (%-lə)
Şagirdlərin sayı

Şagirdlərin ümumi sayında 
xüsusi çəkisi (%>-lə)

Bütün məktəblər üzrə 
o cümlədən:

617216 100 1394072 100 + 125,8

A zərbaycan dilində 422651 68,5 1163210 83,4 + 175,2

Rus dilində 151888 24,6 196480 14,1 +29,4

Digər dillərdə 42677 6,9 34382 2,5 -19,5
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M.F.Axundzadə tərəfindən irəli sürülmüş 
və sonradan bu ideya bir çox Azərbay- 
can ziyalıları tərəfindən dəstəklənmişdir. 
Lakin əlifba islahatı sahəsində ilk prak-

təsdiq olunduqdan sonra parlamentin 
müzakirəsinə verilmişdir. Lakin Aprel 
işğalı (1920) milli hökumətə bu layihəni 
reallaşdırmağa imkan vermədi.

rəhbərliyinin kobud müdaxiləsi nəticəsin- 
də Azərbaycanda dil quruculuğunun təbii 
inkişaf axarı pozuldu. Mərkəzi hakimiy- 
yətin qərarı əsasında azsaylı xalqların

Cədvəl 3
1959-79 ilKırdo Azorbaycaııda kitab çapı sahosində miixtəlif dillərin 

sosial funksiyalarının inkişaf diııamikası

1959 il 1979 il
Tirajın dəyişməsi 
dinamikasi('%-/3jK itabların sayı Tiraj 

(m in nüsxə) K itablann sayı Tiraj 
(min nüsxə)

Cəmi 1144 10258,8 1301 13846,7 +34,6
o cümlədən:

Azərbaycan dilində 837 7890,4 834 11141,2 +41,2
Rus dilində 283 2242,5 430 2189 -2 ,4

Azərbaycan əlifbası

Çap şəkli Əlyazma
şəkli Adı Çap şəkli Əlyazma

şəkli Adı

A a A a a Qq Q? qe
B b s s be L 1 u el
C c Cc ce M  m Jlm em
Ç ç Cç çe N n Jfn en
D d d d de O o Oo 0
E e e Ö ö Öö ö
Ə  ə d a ə P p Pe
F f ef R r n? er
G g % ge S s se
Ğ ğ % ğe ş  Ş A şe
H  h K fı he T t Tt te
X x X x xe U  u Uu u
11 J i 1 Ü ü İlii ü
İ i Jl i V v Vv ve
J j 4 je Y y ye

K k ke, ka Z z Z z ze

tiki addımlar 1918 ilin mayında Azər- 
baycamn müstəqilliyi elan olunduqdan 
sonra atılmışdır. 1919 ilin martında milli 
hökumət yeni Azərbaycan əlifbasınm la- 
yihəsini hazırlamaq məqsədilə xüsusi ko- 
missiya yaratmışdı. Komissiyaya üç müx- 
təlif layihə təqdim olunsa da, Abdulla bəy 
Əfəndiyevin hazırladığı və Azərbaycan 
yazısınm latın qrafikasına keçirilməsini 
nəzərdə tutan layihə bəyənilmişdir.

Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası- 
nın layihəsi 1919 il avqustun 20-dən 
sentyabrın 1-nə kimi Bakıda keçirilmiş 
Azərbaycan müəllimlərinin qurultayında

Azərbaycanda əlifba islahatmı ölkə- 
də hakimiyyəti zor gücünə ələ keçirmiş 
bolşeviklər reallaşdırdı. Azərbaycan 
M İK  4-cü sessiyasmm 1928 il 11 ok- 
tyabr tarixli qərarı ilə respublika latın 
əlifbasına keçdi.

Azərbaycan əlifbasınm islahatı res- 
publikada dil quruculuğuna təkan verdi. 
Azərbaycanın dilçi alimlərinin bilavasitə 
iştirakı ilə 20 əsrin 20-ci illərinin sonunda 
respublikanın azsaylı xalqlarmın - ləzgi- 
lərin, avarların, saxurların, tatlann, talış- 
ların, kürdlərin, udilərin latın qrafikalı 
əlifbaları yaradıldı. Lakin 1938 ildə SSRİ

yeni yaradılmış əlifbaları ləğv olundu.
1939 il iyulun 11 -də Azərbaycan SSR 

Ali Soveti 1940 il yanvarın 1-dən latın 
qrafıkasından Kirill qrafıkasına keçmək 
haqqında qərar qəbul etdi.

Kirill qrafikası əsasmda hazırlanmış 
yeni türk əlifbaları arasında çox ciddi 
fərqlər var idi. Belə ki, bir çox hallarda 
eyni fonemlər ayrı-ayrı əlifbalarda, bir 
qayda olaraq, müxtəlif işarələrlə təsvir 
olunurdu. Bu da türk dilləri arasında 
fərqləri süni surətdə dərinləşdirmək məq- 
sədilə edilmişdi. Təsadüfi deyil ki, 20 əs- 
rin 80-ci illərində SSRİ-nin dağılması 
prosesi başlayanda Azərbaycan icti- 
maiyyətinin irəli sürdüyü ilk tələblərdən 
biri latm qrafıkasına qayıdışla bağlı ol- 
du. M illi şüurun oyamşınm təzahürü 
olan bu tələb yalnız məhdud linqvistik 
əhəmiyyət kəsb etməyib geniş etnosiyasi 
xarakter daşıyırdı.

1990 ilin əwəllərində latın qrafikasım 
bərpa etmək məqsədilə işçi qrup yaradıl- 
dı və həmin ilin 11 sentyabrında o, Əlif- 
ba komissiyasına çevrildi. Komissiyanın 
hazırladığı layihə 1991 il dekabrın 25-də 
Azərbaycan parlamenti tərəfındən təsdiq 
olundu. Lakin müxtəlif obyektiv və 
subyektiv səbəblər üzündən yalmz Azər- 
baycan prezidenti Heydər Əliyevin 2001 
il 18 iyun tarixli fərmanmdan sonra 
bütün Azərbaycan ərazisində latm əlifba- 
sına keçildi.

Əd.: A r a M a j ı w - o r j i b i  C. HeoTJio>KHbie 
H y * a b i  T M p K O - T a T a p c K H x  H a p o ^ o B .  E., 1 9 2 7 ; 

A r a 3 a j e  <t>., K a p a K a u i J i b i  K .  OnepKH 
no HCTOpHH pa'İBHTHa ABH'A'eHHM HOBOTO ajI(j)aBH-
Ta h ero jocrn>KeHHa. Ka3aHb. 1928; M y c a e s a  
T . A . Pe(j)opMa ajı4)aBHTa b C obbtckom  A3ep- 
oaHiDKanc b 2 0 -x  roaax. HcTopna CCCP JVs5, 
1981;BajıaeB A . r .  ƏmoasbiKOBbie nponeccbi 
b A 3ep 6 aH;ı>KaHC b X IX  X X  b b . EaKy, 2 0 0 5 .
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Azərbaycan dili Azərbaycan Res- 
publikasının dövlət dili, onun əhalisinin 
əsas ünsiyyət vasitəsidir.

Azərbaycan dili eləcə də İran İslam 
Respublikasında yaşayan 30 milyon azər- 
baycanlmm ana dilidir. Bu dildən vaxtilə 
İraqa köçmüş 200 minə yaxın insan da 
ana dili kimi istifadə edir. Onlar özlərini 
kərkük və ya türkman adlandırır və əksə- 
riyyəti Kərkük vilayətində yaşayır.

ABŞ-da, xüsusən Qərbi Avropa öl- 
kələrində (daha çox Almaniya, Dani- 
marka, Hollandiya, Norveç, Fransa) 
xeyli azərbaycanlı yaşayır. Çoxu İran- 
dan işləmək üçün gedənlərdir. Türkiyə- 
də də azərbaycanhlar çoxdur. Onlar 
1920 ildə Azərbaycanda sovet haki- 
miyyəti qurulduqdan və İkinci dünya 
müharibəsindən sonra gedənlər və onla- 
rın nəsilləridir. 20 əsrin 90-cı illərindən 
başlayaraq Rusiyaya gedən və indi ora- 
da qalıb yaşayan azərbaycanlılar daha 
çoxdur. Beləliklə, dünyada hazırda 
Azərbaycan dilində danışan 50 mln,- 
dan çox adam yaşayır.

Azərbaycan dili Ural-Altay dilləri 
ailəsinin türk dili qrupunun oğuz yarım- 
qrupuna daxildir və ən yaxın qohumları 
olan türk, türkmən və qaqauz dilləri ilə 
birlikdə türk dilləri arealınm cənub-qərb 
qolunu təşkil edir.

Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təs- 
nifat baxımmdan Azərbaycan dili iltisa- 
qi (aqlütinativ) dillər qrupuna daxildir. 
İnsirafi (flektiv) dillərdən fərqli olaraq 
Azərbaycan dilində bütün söz kökləri 
özümlü leksik və qrammatik mənası 
olan müstəqil sözlərdir, qrammatik mə- 
nalar və qrammatik əlaqələr isə həmişə 
söz kökündən və əsasından sonra gələn 
təkmənalı (monosemantik) şəkilçilər va- 
sitəsilə ifadə edilir.

Azərbaycan dili böyük inkişaf yolu 
keçmiş qədim dillərdən biridir. “Kitabi- 
Dədə Qorqud” dastanlarmm dili ədəbi 
dilin şifahi növü kimi qəbul edilərsə, ha- 
zırda xalqa ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət 
edən dilin yaşı 1300 ildən çoxdur. Azər- 
baycan yazılı ədəbi dilinin tarixi isə hə- 
ləlik əldə olan materiallara görə 13 
əsrdən başlayır.

Azərbaycan ədəbi dilinin 800 ilə ya- 
xın inkişaf tarixi iki böyük dövrə - əski 
və yeni dövrlərə bölünür. Əski dövr 
13-17 əsrləri, yeni dövr isə 17 əsrdən 
sonrakı mərhələni əhatə edir.

Əski dövr Azərbaycan ədəbi dilinin 
işlənildiyi areal öz miqyası ilə fərqlənir. 
Cəlairilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlu- 
lar, Səfəvilər kimi Azərbaycan dövlətlə- 
rinin saray və ordu dili olan bu dil bütün 
Ön Asiyada ədəbi dil rolunu oynamış- 
dır. Həmin dövrün ədəbi dili yeni dövr 
Azərbaycan dilindən öz ekstralinqvistik 
(dilxarici) və linqvistik (dildaxili) xüsu- 
siyyətləri ilə də seçilir.

Əski dövr Azərbaycan dilinin leksik 
tərkibi ərəb və fars sözlərinin çoxluğu ilə 
fərqlənir. O dövrün dil üslubları, xüsu- 
sən aparıcı janr olan poeziya ədəbi dilə 
külli miqdarda alınma sözlərin gəlməsi- 
nə səbəb olmuşdu. İkinci dövrdə isə 
realist şeir məktəbinin, realizm ədəbi 
metodunun yaranması və formalaşması 
alınma sözləri ədəbi dildən sıxışdırıb çı- 
xardı.

Digər tərəfdən, əski Azərbaycan ədə- 
bi dilinin Osmanlı dili ilə müştərək olan 
bir sıra sözləri (şimdi, şöylə, şu, kəndi 
və s.) yeni dövrdə artıq işləkliyini tama- 
milə itirmişdi. Bu, türk ədəbi dilləri sa- 
həsində ayrılma (diferensiasiya) hadisə- 
sinin tam başa çatmasınm nəticəsi idi.

Dövrlər arasındakı fərqlər fonetik 
səviyyədə də güclüdür. Belə ki, yeni dövr 
Azərbaycan ədəbi dili eyni zamanda fo- 
nem tərkibinin sabitləşməsi ilə də səciy- 
yələnir. Birinci dövrə xas olan olla sait, 
hllqllx samit müvaziliyi artıq birincilərin 
(o və h) qələbəsi ilə nəticələnir.

Oxşar vəziyyət qrammatika sahəsin- 
də də özünü göstərir. İsmin birinci dövrə 
məxsus təsirlik hal şəkilçilərinin -yi,-yı, 
-yu,-yüll-ni,-nı,-nu,-nü müvaziliyi ikinci 
dövrdə artıq aradan çıxır. Felin -isər qə- 
ti gələcək zaman şəkilçisi öz vəzifəsini 
tamamilə -acaqll-əcək şəkilçisinə verir.

Əski dövr Azərbaycan dilində söz 
birləşmələrinin quruluşu daha çox ərəb 
və fars dillərinin sintaktik modelinə 
uyğun olmuşdur: fəsli-gül (gül fəsli), tər- 
ki-təriqi-eşq [eşq təriqinin (yolunun) tər- 
ki], daxili-əhli-kamal (kamal əhlinə da- 
xil)... Yəni təyin edən söz təyin olunan 
sözdən sonra işlənmişdir. İkinci dövr 
Azərbaycan dilində tamamilə əksinədir: 
təyin edən söz təyin olunan sözdən 
mütləq və həmişə əvvəl işlənir.

Digər sintaktik fərq kimi, birinci 
dövrdə, əsasən, budaq cümlənin baş 
cümlənin içərisində yerləşdiyi tabeli 
mürəkkəb cümlələr işləndiyi halda (kimi

kim, hivəfa dünyada gördüm, hivəfa gör- 
düm), yeni dövrdə daha çox feli sifət tər- 
kiblərinin işləndiyini görmək olar.

Hər iki dövrün ədəbi dili öz növbə- 
sində müxtəlif mərhələləri əhatə edir.

Əski dövr Azərbaycan dili öz inkişa- 
fında iki mərhələdən keçmişdir: 1) ədəbi 
dilin təşəkkül mərhələsi (13-14 əsrlər); 
2) klassik şeir dili mərhələsi (15-17 
əsrlər).

Yeni dövr. Azərbaycan dilinin bu 
dövrü üç mərhələni əhatə edir: 1) ədəbi 
dilin xəlqiləşməsi mərhələsi (18 əsr); 
2) milli dilin yaranması və inkişafı mər- 
hələsi (19-20 əsrin 1-ci rübü); 3) müasir 
mərhələ (20 əsrin 1-ci rübündən sonra).

Azərbaycan dili böyük inkişaf yolu- 
na özünün ikinci inkişaf mərhələsində 
(milli ədəbi dilin təşəkkülü və inkişafı 
mərhələsində) çıxmışdır. Bu dildə şeirlə 
yanaşı, nəsr və dram əsərləri yazılmağa, 
qəzet və jurnallar nəşr olunmağa başla- 
mış, bəzi rəsmi sənədlər tərtib edilmiş, 
elmi araşdırmalar aparılmışdır. O dövr- 
də Azərbaycana gələn əcnəbilər, o 
cümlədən ruslar və almanlar da ona ma- 
raq göstərmiş, bəziləri bu dili öyrənməyə 
çalışmışlar (rus şairləri M.Y. Lermon- 
tov, A.A.Bestujev-Marlinski, alman 
şərqşünası F.Bodenştedt). Orta əsrlərdə 
əski Azərbaycan dilinə aid sərf-nəhv 
(qrammatika) kitabları və lüğətlər olsa 
da, elmi əsərlər və dərsliklər 19 əsrdən 
etibarən yazılmağa başlamışdır. Mirzə 
Kazım bəyin rusca yazdığı “Türk-tatar 
dilinin ümumi qrammatikası” (1839) 
əsəri məşhurdur. M.Vəzirovun, L.Bu- 
daqovun, Q.Makarovun, N.Nərimano- 
vun, M.D.Məmmədovun, S.M.Qəniza- 
dənin Azərbaycan dilinə aid dərslikləri 
də rus dilində yazılmışdır. L.Budaqovun 
ikicildlik lüğəti də (“CpaBHHTejibHbM 
cjıoBapb TypeiiKO-TaTapcKHx snuKOB” ,
1869-71) var. M.Əfşarın Azərbaycan di- 
linə aid “ Fənni-sərfı-türki” (“Türk dilinin 
qrammatikası” , 1869) adlı dəyərli əsəri isə 
azərbaycancadır.

20 əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin in- 
kişafında üç meyil özünü göstərir:

1. Ədəbi dili xalq dili ilə eyniləşdir- 
mək meyli. Bu, özünün bariz əksini 
“ Molla Nəsrəddin” jurnalının yazıların- 
da, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdi- 
yev kimi yazıçıların əsərlərində tapmışdır;

2. Daha çox Osmanlı (türk) və əski 
Azərbaycan dilinin ənənəsinə söykənən
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ədəbi dil yaratmaq meyli. Bu, “ Füyu- 
zat” və “ Həyat” kimi bir çox jurnal və 
qəzetlərin, Ə.Hüseynzadə kimi maarif- 
pərvər yazıçıların dilində özünü göstərir. 
Bu dil o vaxtkı türk ədəbi dilindən, de- 
mək olar ki, seçilmirdi;

3. Hamı tərəfındən anlaşılan, ədəbi 
dil normalarına əsaslanan ədəbi dil ya- 
ratmaq meyli. Heç bir dialekt təsirini 
qəbul etməyən bu dili A.Şaiq, C.Cab- 
barlı, S.Hüseyn, A.Səhhət kimi şair və 
yazıçılar yaradırdılar. Ədəbi dil sahə- 
sindəki bu vəziyyət əsrin əvvəllərindən 
30-cu illərədək davam etdi.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbi dilinin 
müasir mərhələsində mühüm hadisələr- 
dən biri Azərbaycan ədəbi dilinin dövlət 
dili statusu alması oldu.

Müstəqil dövlətin mühüm atributla- 
rından biri olan dövlət dili məsələsi 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918- 
20) hökumətinin diqqət mərkəzində ol- 
muşdur. 1918 il 27 iyun tarixli qərarı ilə 
Cümhuriyyət hökuməti o zaman türk 
dili adlanan Azərbaycan dilini dövlət 
dili elan etdi. Hökumət qeyri millətlər- 
dən olan Azərbaycan vətəndaşlarınm 
dövlət dilini öyrənmələri üçün tədbirlər 
görür, bu məqsədlə kurslar təşkil edirdi.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qu- 
rulduqdan (1920) sonra da dil siyasəti 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şimali 
Azərbaycanm 1991 ilə kimi SSRİ-nin 
tərkibində olmasına baxmayaraq, Azər- 
baycan dilinin orta məktəblərdə tədrisi- 
nin əsryarımlıq, universitet və institut- 
larda tədrisinin isə 88 illik tarixi var. 
Azərbaycan dili, onun tarixi, dialektləri 
geniş surətdə tədqiq edilmiş, bu sahədə 
Azərbaycan dilində yüzlərlə əsər çap 
edilmişdir. Qədim yunan ədəbiyyatı və 
fəlsəfəsindən tutmuş bu günədək möv- 
cud olan bədii və elmi əsərlərin Azər- 
baycan dilinə tərcümə edilməsi ilə ya- 
naşı, riyaziyyat, fızika, kimya, təbabət 
və s.-yə aid dərsliklər də başqa dillərdən 
Azərbaycan dilinə çevrilmişdir. Hazırda 
Azərbaycan dilində orijinal dərsliklərin 
nəşri başa çatmışdır.

Azərbaycan dili dövlət dili kimi 
Azərbaycan SSR  Konstitusiyasında 
(1978) təsbit olunmuşdur.

Müstəqil Azərbaycan Respublikası- 
mn ümumxalq referendumunda qəbul 
edilmiş (1995) yeni Konstitusiyasında 
dövlət dilinin məhz Azərbaycan dili 
kimi yer alması Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır.

Müasir Azərbaycan dilinin özümlü 
xüsusiyyətləri ilə fərqlənən fonetik və

qrammatik quruluşu vardır. Əmələgəl- 
mə yerinə görə fərqlənən saitlər, yəni ön 
sıra (/, ü, e, ə, ö) və arxa sıra (ı, u, a, o) 
saitlər eyni bir söz və ya sözforma daxi- 
lində işlənə bilməz (ı saiti ilə başlayan 
işıq, ildırım kimi bir neçə söz istisnadır); 
eyni zamanda dilortası samitlərin (g, k) 
arxa sıra, dilarxası samitlərin (k, q, ğ, x) 
ön sıra saitlərlə bir hecada işlənməsi də 
mümkün deyil (alınma sözlər istisnadır). 
Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 
sait və 25 samit vardır. Bu 40 fonem 
Azərbaycan əlifbasında 32 hərflə işarə 
edilir. Uzun saitlərə və tj samitinə aid 
ayrıca hərflər yoxdur. Azərbaycan dilin- 
də 9 qısa (i, ü, e, ö, ə, a, o, u, ı), 6 uzun 
(i:, e:, ö:, ?:, a:, u:) sait vardır. Uzun sa- 
itlər çox az hallarda, yalnız alınma söz- 
lərdə işlənir. Fonetik vurğu, bir qayda 
olaraq, sonuneu hecaya düşür. Fonema- 
tik vurğunun yeri sözün mənasmdan ası- 
lı olaraq dəyişir: almä - älma . Azər- 
baycan dilində söz əvvəlində işlənməyən
2 fonem var: ı saiti və ğ samiti.

Azərbaycan dilinin morfoloji quru- 
luşuna əsas (isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, 
fel) və köməkçi (qoşma, bağlayıcı, ədat, 
modal sözlər, nida) nitq hissələri daxil- 
dir. İsimlərin kəmiyyət, mənsubiyyət, 
hal, xəbərlik kateqoriyaları var. Bu ka- 
teqoriyalar isimləşən (substantivləşən) 
digər nitq hissələrinə də aiddir. Azər- 
baycan dilində ismin 6 halı (adlıq, yiyə- 
lik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq), felin
5 zamanı (şühudi keçmiş, nəqli keçmiş, 
indiki, qəti gələcək, qeyri-qəti gələcək) 
var. Felin şəkil kateqoriyası 6 formanı 
(əmr, arzu, şərt, vacib, lazım, xəbər) əha- 
tə edir. Fellər subyekt, obyekt və hərəkə- 
tə münasibətinə görə 5 qrammatik növ- 
də (məlum, məchul, qayıdış, qarşılıqlı- 
müştərək, icbar) işlənir.

Azərbaycan dilinin sintaktik qanu- 
nuna görə, bir qayda olaraq, mübtəda 
cümlənin əvvəlində, xəbər sonunda, tə- 
yin təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir.

Sözdüzəltmədə, əsasən, morfoloji 
(dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, 
üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, qazança, 
otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, 
gülünc; yavaşca, indicə və s.) və sintaktik 
(otbiçən, günəmuzd, boyunbağı, gündo- 
ğan, sarıköynək, əlidolu, adlı-sanh, 
qırxayaq, beşaçılan və s.) üsullardan isti- 
fadə edilir. Müasir Azərbaycan əlifbası 
latın qrafıkasına əsaslanır.

İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, 
Azərbaycan ədəbi dili dörd əsas üslubu 
özündə birləşdirir: işgüzar, mətbuat, bə- 
dii və elmi üslub. Ədəbi dilin müasir

mərhələsində bu üslubların hamısı yük- 
sək dərəcədə inkişaf etmişdir. Ölkənin 
siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında 
baş verən böyük dəyişikliklər müasir 
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində ter- 
minlərin sürətlə artmasına səbəb olmuş- 
dur. Bu proses ədəbi dilin bütün üslubla- 
rında aydın müşahidə edilir.

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələ- 
ri dörd qrupdan ibarətdir: 1) şərq qrupu 
(Bakı, Quba, Şamaxı dialektləri və Lən- 
kəran, Muğan şivələri); 2) qərb qrupu 
(Gəncə, Qazax, Qarabağ dialektləri və 
ayrım şivəsi); 3) şimal qrupu (Şəki dia- 
lekti, Zaqatala-Qax şivəsi); 4) cənub 
qrupu (Naxçıvan, Ordubad dialektləri).

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalq- 
ların dilləri İran dilləri və ibeı-Qafqaz 
dilləri qruplarına daxil olan dillərdən- 
dir. Onlardan biri İran dillərinin şimal- 
qərb yarımqrupuna daxil olan talış dili, 
digəri isə həmin qrupun cənub-qərb ya- 
rımqrupuna mənsub olan tat dilidir. 
Azərbaycan kürdlərinin dili də İran dil- 
ləri qrupuna aiddir. Azərbaycanda fəa- 
liyyət sahəsi yalnız bir-iki yaşayış mən- 
təqəsi ilə, hətta bir kəndlə məhdudlaşan 
buduq, xınalıq, qrız, udi, ingiloy kimi 
dillər də var. Onlarm hamısı iber-Qaf- 
qaz dilləri qruplarına daxildir.

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalq- 
ların hamısınm dilləri tədqiq olunmuş 
və öyrənilmişdir.

Əd.: Ş i r ə l i y e v  M. Azərbaycan dialekto- 
logiyasının əsasları. B., 1962; D ə m i r ç i -  
zadə  Ə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. B., 
1968; A x u n d o v  A. Azərbaycan dilinin tarixi 
fonetikası. B., 1973; D ə m i r ç i z a d ə  Ə. Azər- 
baycan ədəbi dilinin tarixi. B., 1979, 1-ci hissə; 
Müasir Azərbaycan dili. 3 cilddə. B., 1978-1981, 
1-3-cü c.; Q a s ı m o v M. Azərbaycan dili termi- 
nologiyasımn əsasları. B., 1983; Ə l i z a d ə  A. 
Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu (1901-1920- 
ci illər). B., 1997; Heydər Əliyev dil haqqında və 
Heydər Əliyevin dili. /Red. B . N ə b i y e v .  B., 
1998; S e y i d o v Y. Azərbaycan dilinin qramma- 
tikası. B., 2000; A  s 1 a n o v V. Azərbaycan ədəbi 
dilinin tarixinə dair. B., 2002; Q u r b a n o v  A. 
Müasir Azərbaycan ədəbi dili. 2 cilddə. B., 2003, 
c. 1; A x u n d o v A. Dil və ədəbiyyat. 2 cilddə. B., 
2003.

Ağamusa Axundov
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Azərbaycan Respublikasında müx- 
təlif dini konfessiyalar fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikası Konstitu- 
siyasının 48-ci maddəsinə əsasən hər bir 
şəxs vicdan azadhğı hüququna malikdir. 
Konstitusiyanm 18-ci maddəsinin 1-3 
bəndlərində göstərilir ki, Azərbaycan 
Respublikasında din dövlətdən ayrıdır, 
bütün dini etiqadlar qanun qarşısında 
bərabərdir, insan şəxsiyyətini alçaldan, 
insanlıq prinsiplərinə zidd olan dinləri 
yaymaq və təbliğ etmək qadağandır.

“ Dini etiqad azadhğı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasımn Qanunu 
(1992) hər bir şəxsin dinə münasibətini 
müəyyənləşdirmək və ifadə etmək hüqu- 
quna və həmin hüququ həyata keçir- 
məyə təminat yaradır.

Azərbaycanm tarixi inkişafınm xü- 
susiyyətləri, coğrafı mövqeyi, əhalisinin 
etnik tərkibi burada müxtəlif dinlərin 
mövcudluğuna şərait yaratmışdır. Ayrı- 
ayrı dövrlərdə bütpərəstlik, zərdüştilik. 
iudaizm, xristianlıq, islam və bir çox 
başqa dini cərəyanlar ölkədə bu və ya 
digər dərəcədə yayıla bilmiş, bir-birinə 
qarşılıqlı təsir göstərmişdir.

Bütpərəstlik. Çoxallahlılıqla bağlı 
inanclarm məcmusu kimi bütpərəstlik 
ibtidai dini təsəvvürlər zəminində yaran- 
mtşdır. Azərbaycanlılarm bütpərəstlik 
təsəvvürlərinin kökləri çox qədimlərə 
gedib çıxır və özündə animizm, fetişizm, 
totemizm, şamanlıqdan tutmuş tanrıçı- 
lığa qədər müxtəlif xalq inanclarım ehti- 
va edir. Tədqiqatlar ölkə ərazisində büt- 
pərəstliyin mənzərəsini yaratmağa im- 
kan verir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsin- 
də Xınısh, Dağkolanı və Çıraqlıda qə- 
dim tarixə malik iri daş bütlər, İsmayıl- 
lıda antropomorf fiqurlar, Mingəçevir- 
də gil heykəllər aşkar olunmuşdur. 
Dədə Qorqud dastanlarmda da tanrıçı- 
ltq inanclarına aid nümunələr tapmaq 
mümkündür.

Bütpərəstliklə bağlı ayinçilik də çox 
vaxt sintez halında təzahür etmişdir, çün- 
ki inanclar bir-birindən az fərqlənmiş, 
biri digərindən təsirlənmiş, bir-birini ta- 
mamlayaraq bölgə əhalisinin mənəvi də- 
yərlər sisteminin təşəkkülündə müştərək 
rol oynamışdtr. Qədim Azərbaycan ərazi- 
sində əcdadların ruhlarına, qayalara və 
ağaclara (palıd, qayınağacı və s.), müxtə- 
lif təbiət hadisələrinə və səma cismlərinə 
pərəstiş güclü olmuşdur. Strabon Qafqaz

Albaniyasında Günəşə, Aya, Göyə sita- 
yiş edildiyi barədə xəbər verir. Burada 
Tanrı xan adı ilə tanınan palıd ağacına da 
pərəstiş edilir, at qurban kəsilirdi. Musa 
Kalankatuklu Albaniya hökmdarlarımn 
xristianhğı yaymaq üçün bütpərəstliyə 
qarşı çağırışları, ağac bütləri kəsib atma- 
ları barədə məlumat verir.

Bir çox Şərq xalqları kimi qədim 
azərbaycanlılar arasında da kainatın 
dörd əsas ünsürdən - torpaq, hava, su və 
oddan ibarət olduğu barədə təsəvvürlər 
geniş yayılmışdı. Atəşpərəstlik də bu tə- 
səvvürlərlə bağlı inanclar zəminində 
meydana çıxmışdır. Azərbaycan ərazi-

sində məskunlaşan əhalinin böyük bir 
qismi odu müqəddəsləşdirmiş, ona si- 
tayiş etmişdir. Bunu həm bu günə qədər 
gəlib çatmış od ayin və mərasimləri, 
həm də Azərbaycan ərazisində mövcud 
olmuş od səcdəgahları təsdiq edir.

İslamın Azərbaycanda yayılması ilə 
atəşpərəstlik tədıicən əhəmiyyətini itir- 
miş və aradan qalxmışdır.

Rafiq Əliyev

Zərdüştilik dünya vəhy dinlərindən 
ən qədimidir və çox güman ki, onun bə- 
şəriyyətə birbaşa, yaxud dolayısilə təsiri 
başqa dini etiqadlardan daha çox ol- 
muşdur. Bir çox tədqiqatçınm hesab et- 
diyi kimi, zərdüştilik e.ə. 2-ci və 1-ci

minilliyin ayrıcında meydana gəlmişdir. 
Bu monoteist dinin banisi Zərdüşt ideo- 
logiya tarixində ilk dəfə olaraq, dini for- 
mada olsa da, sosial Şər problemini qal- 
dırmış, qətiyyətlə Xeyirlə Şəri bir-birin- 
dən ayırmış və fərqləndirmiş, bu kate- 
qoriyaların qarışıq salınmamasmı tələb 
etmişdir. Zərdüşt sosial Şər ilə mübari- 
zənin mümkünlüyünü, bu mübarizədə 
hər kəsin öz seçimi olduğunu elan etmiş- 
dir. O, ilk dəfə olaraq dünyamn yaran- 
dığı andan axirət gününə kimi bir is- 
tiqamətdə xətti inkişaf etdiyini göstor- 
miş (bu isə Zərdüştdən əvvəlki hind- 
Avropa dinlərinə məlum deyildi), Xilas-

karın gəlişini və ölülərin cismən dirilmə- 
sini, o dünyada möminləri cənnət, gü- 
nahkarları isə cəhənnəm əzabları gözlə- 
diyini moizə etmişdir.

Zərdüşt ilk dəfə olaraq bildirmişdir 
ki, ali məqsəd bütün yaranmışlardan 
fərqlənən, Xeyiri, yaxud Şəri seçmək 
iradəsinə və tarixin gedişinə təsir göstər- 
mək bacarığına malik olan insanın yara- 
dılmasıdır. Zərdüştiliyin daxilində lor- 
malaşmış ideyalar hazırda mövcud olan 
dünya dinlərində xristianlıqda və is- 
lamda mühüm yer tutur. Eramızın ilk 
əsrlərində zərdüştilik buddizmə də təsir 
göstərmişdir: gələcək xilaskar Budda 
Maystrei fiquru bu dində məhz həmin 
dövrdə meydana çıxmışdır.

Zərdüştilik ideyaları qədim yunan və

Suraxanıda atəşpərəst məbədi. 1909 il.
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orta əsrlər islam fəlsəfəsinə də mühüm 
təsir göstərmişdir.

Zərdüştün və zərdüşti dini təliminin 
dəqiq vətəninin müəyyənləşdirilməsi 
məsələsi bu günə kimi tədqiqatçılar ara- 
sında mübahisə predmeti olaraq qal- 
maqdadır. Əgər əvvəllər zərdüşti ənənə- 
sinin özü, qədim yunan və orta əsr 
müsəlman müəllifləri, həmçinin bir çox 
sonrakı tədqiqatçılar birmənalı olaraq 
bu dinin və peyğəmbərin özünün vətəni- 
ni Azərbaycanda görürdülərsə, 20 əsrin 
ikinci yarısından başlayaraq xarici və 
yerli alimlərin bir qismi onu ya Şərqi 
Midiyada, ya Volqanın şərqindəki 
Asiya çöllərində, bəzən də Tyan-Şan, 
Pamir-Altay, Hindiquş da daxil olmaq- 
la Mərkəzi Asiyanm dağətəyi vilayətlə- 
rində yerləşdirməyə üstünlük verir və 
Azərbaycam tamamilə bu siyahıdan kə- 
narda qoyurdular. Onların fikrincə, 
Azərbaycan yalmz sonralar - artıq Sa- 
sanilər dövründə zərdüştiliyin mərkəzi 
olmuşdur.

Qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə 
zərdüştilik geniş ərazilərdə - İranda, 
Azərbaycanda, Orta Asiyada, Əfqanı- 
standa, Yaxın və Orta Şərqin bir sıra vi- 
layətlərində yayılmışdır. Müxtəlif tayfa 
və xalqların məskunlaşdığı bu böyük 
ərazinin əhalisi zərdüştiliyə etiqad edirdi 
və o, burada min beş yüz il ərzində yega- 
nə də olmasa, dominant din olmuşdur.

Zərdüştilik Azərbaycan xalqımn ta- 
rixində və mədəniyyətində silinməz iz 
buraxmışdır. Bu dini təlim Cənubi 
Azərbaycanm ərazisində artıq e.ə. 1-ci 
minilliyin ilk əsrlərindən yayılmağa baş- 
lamışdır. Burada hələ zərdüştiliyəqədər- 
ki zamanların köhnə mazdaizm dinləri, 
həmçinin dualizm, maqların təlimi, oda 
sitayiş və digər dini etiqadlar zərdüştili- 
yin formalaşmasmda müəyyən rol oyna- 
mışlar.

Azərbaycanm ən qədim sakinlərin- 
dən olan kaspilərin dəfn mərasimləri, 
onların şəxs adlarmda zərdüşti element- 
lərinin olması hələ Əhəmənilər dövrün- 
də (e.ə. 6-4 əsrlər) kaspilər arasmda 
mazdaizmin və zərdüştiliyin yayılmasmı 
təsdiq edir. Kiçik və ya Atropat Midiya- 
sımn ən iri tayfalarından biri - midiyalı- 
larm (madalıların) dini görüşlərinin da- 
şıyıcısı olan maqlar od kultunun xid- 
mətçi kahinləri, zərdüşti təlimini təbliğ 
edənlər və qədim ənənələrin, Avestanm 
müqəddəs kitablarınm qoruyucusu ol- 
muşlar. Alimlərin bir çoxu Əhəməni 
sülaləsinin ilk şahlarınm zərdüştiliyi 
maqlardan götürdüklərini ehtimal edir.

Midiya, sonralar isə Atropatenanın mə- 
nəvi və ümumiyyətlə mədəni həyatında 
maq kahinlərin (atravanların) əhəmiy- 
yəti çox böyük olmuşdur. Atropatena- 
nın başında e.ə. 4 əsrdən başlayaraq teo- 
kratik hakim Atropat durmuşdur. Atro- 
pat şəxs adı deyildir, ona Avestada rast 
gəlinir və o, “od qoruyucusu” mənasını 
bildirir. Bütün bunlar Atropatenanm 
hələ Sasanilərdən xeyli əwəl zərdüştiliyin 
mərkəzi olduğunu sübut edir.

Zərdüştilikdə odun və od kultunun 
əhəmiyyətini qiymətləndirməmək müm- 
kün deyildir. Avestada və zərdüştilikdə 
od o qədər böyük rol oynamışdır ki, zər- 
düştiləri çox zaman “atəşpərəstlər” ad- 
landırırlar. Od (Atar, sonralar Azər) ila- 
hi ədalətin - Artanın (Avestada Aşa) 
ifadəsi, yaxud simvolu hesab olunurdu. 
Zərdüşti səcdəgahlarında odu sönməyə 
qoymur, ona səcdə edilir, onun şərəfinə 
məbədlər ucaldılırdı.

Sasanilər dövründə maqlarm çoxluq 
təşkil etdiyi Atropatenada odun və od 
məbədlərinin rolu xüsusilə böyük ol- 
muşdur. 3-7 əsrlərdə - zərdüştilik Sasa- 
nilərin rəsmi dövlət dini olduğu zaman 
Cənubi Azərbaycanm rolu daha da art- 
mış və o, üç əsr yarımlıq dövr ərzində 
zərdüştiliyin və zərdüşti kahinlərinin 
dayağına çevrilmişdir. Burada, Atropa- 
tenanın dini mərkəzi olan Şiz şəhərində 
Sasanilərin üç müqəddəs ziyarətgahın- 
dan biri - şahın və döyüşçülərin od mə- 
bədi Adurquşnasp (Azərgüşnasp) yer- 
ləşirdi ki, buraya Sasani şahları tac- 
qoyma mərasimindən sonra ziyarətə 
gəlirdilər.

Son onilliklərin tədqiqatları zərdüş- 
tilik ideyalarmm Şimali Azərbaycan 
ərazisində də dərin kök saldığım və ge- 
niş yayıldığım göstərir.

Abşeronun bir çox yaşayış məskən- 
lərində yanan təbii yanar qazlar - “əbə- 
di” odlar qədim zamanlardan buraya 
Şərqin müxtəlif ölkələrindən zərdüşti 
möminləri və zəvvarları cəlb etmişdir. 
Bu odlar Xəzərin sahili boyu təpələrin 
ətəklərində yanırdı, təbii odlar qrupu ət- 
rafında yaranmış iri yaşayış məskəni isə 
tədricən müqəddəs odların “yanar” pay- 
taxtı - Bakı şəhərinə çevrilmişdir. Bir 
çox yerlərdə müqəddəs odları burada 
xeyli səcdəgah və od məbədləri yaratmış 
atəşpərəstlər qoruyurdular. Bakı şəhəri- 
nin adına Şərq müəlliflərində 10 əsrdən 
başlayaraq rast gəlinir, eramızın ilk əsrlə- 
rində (Sasanilər dövründə) isə o, hələ Ba- 
qavan şəhəri kimi tanımrdı. Qədim mə- 
rasim tikililərinin tədqiqatçısı D.Axun-

dov belə hesab edirdi ki, qədimdə bu 
şəhər Atəşi-Baquan (“ Baquanın odla- 
rı” ), yəni “allah şəhəri” , yaxud “allahın 
yeri” adlanırdı və burada atəşpərəstlərin 
baş məbədlərindən biri - sonralar “Qız 
qalası” adlandırılmış yeddisəcdəgahlı 
səkkizmərtəbəli qala-məbəd yerləşirdi. 
Bu möhtəşəm məbədi bəzi tədqiqatçılar 
Ahura Mazda (“ müdrik allah” ), altı 
Ameşa Spenta (“ ölməz müqəddəslər” ) 
və Mitra ilə əlaqələndirirlər. Qədimdə 
baş məbədin ətrafında mazdaizm və 
mitraizm panteonlarının allahlarına 
həsr edilmiş çoxlu sayda kiçik məbədlər 
və bütxanalar da mövcud olmuşdur.

Midiyalılar və kaspilər kimi, alban- 
lar da mitraizmin və mazdaizmin, son- 
ralar isə zərdüştiliyin ardıcılları olmuş- 
lar və onların abidələri də həmin din- 
lərin qanun və tələblərini təcəssüm etdir- 
mişdir. Ayin və xatirə-mərasim tikililəri 
həmişə qədim kahin kanonları və göstə- 
rişlərinə əsasən inşa edilirdi. Bu məra- 
sim tikililəri sonralar xristian və islam 
dinlərinin çoxlu sayda məbədlərinin və 
digər xatirə tikililərinin meydana gəlmə- 
sinin əsasını təşkil etmişdir. Mərasim və 
xatirə memarlıq abidələri, hsmçinin, 
şübhəsiz ki, erkən və inkişaf etmiş orta 
əsrlərdə Albaniya incəsənəti özündə 
xristian, zərdüşti, mitraizm və islam din- 
lərinin elementlərini daşımışdır. Bu, 
onunla izah olunur ki, 4 əsrdə xristian- 
lığı qəbul etmiş qonşu Gürcüstan və Er- 
mənistandan fərqli olaraq Albaniyada 
uzun müddət xalqm bir hissəsi zərdüşti- 
liyə, mitraizmə və müxtəlif ayinlərə eti- 
qad etməkdə davam edirdi. Musa Ka- 
lankatuklu Albaniyada xristianlığın 
üstün gəlməsini dəfələrlə qeyd etsə də, 
görünür, zərdüştilik Albaniya ərazisində 
kifayət qədər geniş yayılmışdır. Bunu 
həmin ərazidə aşkar edilmiş orta əsr mə- 
bədləri və od səcdəgahları bir daha sü- 
but edir. 4 əsrdə (Sasanilər dövründə) 
Albaniyada məbəd memarlığı müəyyən 
dəyişikliklərə məruz qalır: məbədin əsas 
otağı (bir qayda olaraq, dördbucaqlı zal) 
özünəməxsus günbəzşəkilli otaqla - ça- 
hartağla (“ dörd tağ” , yaxud “dörd 
hücrə” ) əvəz olunmuşdur.

Albaniyada od məbədləri çox zaman 
“atəşgah” , yaxud “çartaq” adlanırdı. 
Orta əsrlərə aid belə od məbədlərindən - 
çartaqlardan biri Yuxarı Çardaqlar 
kəndi (Zaqatala rayonu) yaxınlığında 
aşkarlanmışdır; tədqiqatçıların fıkrincə, 
onun yanında “ aşağı çartaq” da möv- 
cud olmuşdur. Memarlıq görkəminə gö- 
rə Yuxarı Çardaqlardakı “çartaq” Ab-
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şeron yarımadasındakı qədim od mə- 
bədlərinə çox yaxındır. Lənkəran rayo- 
nunun Qovuran kəndində tapılan od 
səcdəgahının Yuxarı Çardaqlardakı və 
Suraxamdakı od səcdəgahlarına ox- 
şarlığı da maraq doğurur. Qovuran 
kəndinin yerləşdiyi Muğan vilayətinin 
adı “ xalq etimologiyası”nm nəticəsidir 
və “ muğ” - “maq” sözü ilə bağlıdır. 
Ərəb müəllifləri, o cümlədən Əbül Fida 
Muğan vilayətində çoxlu sayda maqla- 
rın (atəşpərəstlərin) yaşadığı kəndlərdən 
bəhs edirlər. Eyni zamanda, Qovuran to- 
poniminin etimologiyası da Gavuran - 
“gavurlar (gəbrlər) yeri” sözü ilə əlaqəli- 
dir. Bu faktlar orta əsrlərdə Muğanda 
zərdüşti əhalinin mövcudluğunu təsdiqlə- 
yir. Arxeoloqların Dərbənd şəhəri yaxın- 
lığında aşkarladığı bir neçə zərdüşti 
qəbirləri Azərbaycanm bu zonasında da 
zərdüştiliyin yayılmasım sübut edir.

Qədim Suraxanı məbədləri və atəş- 
pərəstləri haqqında burada müxtəlif 
dövrlərdə olmuş səyyahlar və alimlər - 
alman səyyahı E.Kempfer (1683), fran- 
sız səyyahı, yezuit Villot (1689), alman 
həkimi İ.Y.Lerx (1732-35), ingilis səy- 
yahı C.Hanvey (1740-47), rus səyyah- 
ları - akademik S.Q.Qmelin (1770) və 
S.Bronevski (1803) məlumat vermişlər. 
Hanveyin və Qmelinin məlumatlarına 
əsasən hələ 18 əsrdə Suraxamda daşdan 
tikilmiş bir neçə qədim od məbədi 
mövcud idi, lakin zərdüştilər yalmz bi- 
rindən istifadə edirdilər. Suraxanıdakı 
qədim od məbədləri bizim günlərədək 
qorunub saxlanmamışdır: Hanvey ora- 
da mövcud olan məbədlər haqqında xə- 
bər verdiyi halda, Qmelin “yalnız bəzi 
yerlərdə ilkin tikililərin dağıdıldığmı” 
göstərir, Bronevski isə məbədlərdən 
“yalnız dağıntılar qaldığını” bildirir. 
Pars alimi C.C.Modinin fıkrinə görə, 
Suraxamdakı Atəşgah məbədi “daha 
qədim məbədin yerində tikilmişdir. O 
qeyd edir ki, “ ...bizim kitablarımızda 
Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşən 
Azərbaycanda bir neçə atəşpərəst məbə- 
dinin mövcudluğu haqqında yazılıb” . 
Mənbələrdə Suraxanıdakı odlara gəbr- 
lərin, eləcə də hindlilərin (parslar) sita- 
yiş etdiyi göstərilir (“gəbrlər” məfhu- 
munun yerli zərdüştiləri nəzərdə tut- 
duğunu söyləmək olar). Lakin 18 əsrin 
sonu-19 əsrin birinci yarısına aid məlu- 
matlarda gəbrlər haqqında, demək olar 
ki, heç bir xatırlama yoxdur. Atəşgahda 
yalnız ziyarətçi parsların olduğu göstəri- 
lir. Beləliklə, hələ 17-18 əsrlərdə Sura- 
xanıda qədim od məbədləri mövcud ol-

muş, orada yerli zərdüştilər - gəbrlər 
ibadət etmiş, 19 əsrin əvvəllərindən isə 
onları parslar əvəz etmişlər.

Azərbaycanda zərdüştiliyin geniş 
yayılmasmı təsdiqləyən mühüm əlamət- 
lərdən biri də qədim dövrlərdən indiyə- 
dək Novruz bayramınm mövcudluğu- 
dur. Meri Boysun ehtimal etdiyi kimi, 
Zərdüşt qədimdən qeyd olunan və yazın 
gəlişi ilə bağlı keçirilən bu bayramı yaz 
gecə-gündüz bərabərliyinə uyğunlaşdı- 
raraq, Aşa-Vaxıştaya (“Ən yaxsı mö- 
minlik” ) və Oda həsr etmişdir. Bu gün 
də, qədimdə olduğu kimi müqəddəs, saf- 
laşdırıcı oda bayramda xüsusi yer veri- 
lir. Odla saflaşma özünün dini mahiyyə- 
tini itirərək Novruz bayramınm mühüm 
atributlarından birinə çevrilmişdir. 
Azərbaycanm, demək olar ki, hər yerin- 
də od üstündən tullanmaqla od vasitəsi- 
lə saflaşma, təmizlənmə mərasimi və 
ənənəsi qalmaqdadır. Həmin gün tonqal- 
lar qalamr, onun ətrafında folklor mah- 
mları oxunur. İnsanlar, sanki, odun mü- 
qəddəs, saflaşdırıcı gücünə inanmaqda 
davam edirlər. Xüsusi şirniyyat, yumurta 
(həyatın yaranması simvolu) və səməni 
ilə yanaşı yanan şam bu gün də bayram 
süfrəsinin atributlarındandır.

Məhsuldarlıq və astral ayinlərlə bağ- 
lı Avesta simvolik obrazları sistemi 
özünün parlaq ifadəsini Azərbaycan de- 
korativ-tətbiqi sənətində tapmışdır. 
Əsrlər boyu Avesta kosmologiyasımn 
obrazları - ağac ətrafında heyvanlar, 
caynağında otyeyən heyvan tutmuş quş, 
zebuya hücum edən şir, mifık Simurq 
quşu, “ dünya ağacı”  və s. Azərbaycan 
xalça ornamentalistikasınm formayara- 
dan motivləri olmuşdur. Bu günə kimi 
gəlib çatmış Avesta simvollarınm zən- 
ginliyini gözəl Azərbaycan xalçaları 
əyani nümayiş etdirir və təsdiqləyir. Bu 
xalçalarda xalqın ənənəvi dünya baxı- 
şında, dayanıqlı bitəəlşüur assosiasiya- 
larında təsbit olunmuş və uzaq keçmişin 
müqəddəsləşdirdiyi simvollar əksini tap- 
mışdır.

Əd.: o  p  o m e h k o E. A. 3opoacrpHHUbi b
MpaHe. M., 1 9 8 2 ; A x y H f l 0 B  J\. A. ApxHTeKTy- 
p a  apeBHero h paHHe-cpeaııeneKOBor o A jep6aH - 
/i)KaHa. B., 1986; B o h c  M. 3opoacTpH fiubi. 
BepoBaHHH h oöbman. M., 1988; A j i h c b  H. T. 
OnepK HCTopHH ATponaTeHbi. B., 1989; Zərdüş- 
tiliyə dair tədqiqatlar (m oqaləbr toplusu). B„ 
2004; K p r o K O B a  B. K). 3opoacTpH3M. M., 
2005.

Afiq Sııltanov, Rcıuf Məlikov

İudaizm. Azərbaycanda üç yəhudi ic- 
ması - dağ yəhudiləri, Avropa yəhu- 
diləri (aşkenazi) və gürcü yəhudiləri ic- 
maları mövcuddur.

Dağ yəhudiləri hazırda ölkədəki yə- 
hudi diasporu arasında çoxluq təşkil 
edir. Onların dili tat dilidir, lakin da- 
mşıqlarında çoxlu türk, fars və rus söz- 
ləri vardır.

Musa Kalankatuklu dağ yəhudiləri- 
nin Qafqaza gəlməsini e.ə. 1 əsrə aid 
edir. Başqa məlumatlara görə, onlar 
Şərqi Qafqaza Sasani hökmdarı I Xos- 
rov Nuşirəvan [531-579] tərəfindən 
köçürülmüşlər.

Dini əqidələrinə görə, dağ yəhudiləri 
rəbbanilərdir. Onlar Əhdi-ətiqlə yanaşı, 
Talmudu və ravvin rəvayətlərini də di- 
nin əsas mənbələri hesab edirlər.

Bakıda, Oğuzda, Qubada dağ yəhu- 
dilərinin bir neçə sinaqoqu fəaliyyət gös- 
tərir. Qubadakı Qırmızı Qəsəbə bütün

postsovet məkanında dağ yəhudilərinin 
kompakt halda məskunlaşdıqları ən iri 
yaşayış məntəqəsidir. Ayin orucu günü 
dünyanın hər yerindən dağ yəhudiləri 
yaxınlarınm qəbirlərini ziyarət etmək 
üçün buraya gəlirlər. Qəsəbədə üç sina- 
qoq və mikva vardır.

Azərbaycanda 19 əsrdən məskunlaş- 
mağa başlamış Avropa yəhudilərinin 
əksəriyyəti Bakıda və Sumqayıtda ya- 
şayırlar.

Gürcü yəhudilərinin icması sayca ki- 
çikdir. 1997 ildə gürcü yəhudilərinin sina- 
qoqu bərpa edilmişdir.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 
sonra buradakı yəhudi icmaları beynəl- 
xalq yəhudi təşkilatları ilə əlaqələrini 
möhkəmlətmiş, öz dini moktəblərini, mə- 
dəniyyət mərkəzlərini, cəmiyyətlərini, 
qəzetlərini yaratmışlar.

2003 il martın 9-da Bakıda yeni yə- 
hudi sinaqoqu açılmışdır. Bu, Avropa- 
da ən böyük sinaqoqdur.

Azərbaycan yəhudi icmasının sinaqoqu. Bakı.
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Xristianlıq. Azərbaycan ərazisində 
xristianlıq yeni eranın ilk əsrlərində 
yayılmışdır. Burada ilk xristian icmala- 
ıının yaranması da bu dövrə təsadüf 
edir. Albaniyada xristianlığın yayılma- 
sında bu dövr h ə v a r i (suriyapərəst) 
dövrü  adlamr və həvarilərdən Varfo- 
lomey və Faddeyin adları ilə bağlıdır. 
Həvari Faddeyin şagirdlərindən olan 
Yelisey Aqvan diyarınm Kiş adlı yerin- 
də Qafqazda ilk xristian kilsəsini inşa 
etmişdir.

313 ildə Roma imperatoru Konstan- 
tin xristianlığa etiqad üzərindən qada- 
ğanı götürdükdən sonra alban hökm- 
darı Urnayr xristianlığı dövlət dini elan 
etdi. Bu vaxtdan etibarən Azərbaycan- 
da xristianlığın yayılmasımn yunan- 
pərəst d ö v rü  başlanır. 4-5 əsrlərdə

Baş pravoslav kilsssi. 
Bakı.

bölgədə ruhanilik və kilsə iyerarxiyası 
təşəkkül tapır, kilsələr tikilir, dini kitab- 
lar Suriya və yunan dillərindən tərcümə 
edilirdi. Sinayda aşkar edilmiş alban ya- 
zısı və alban dilində olan leksionari dün- 
yada xristianlığın ən qədim kütləvi qira- 
ət kitablarından sayılır.

451 ildə Xalkidon kilsə toplantısında 
Albaniya monofızitliyə üstünlük verir. 
5-6 əsrlərdə ölkə ərazisində monofizit- 
lərlə diofizitlər arasında mübarizə güclə- 
nir. 6 əsrin sonu-7 əsrin əvvəllərində al- 
ban kilsəsi diofizitliyi qəbul edir.

Alban katolikosunun iqamətgahı 
Çoqa şəhərində yerləşirdi. 552 ildə iqa- 
mətgah Bərdəyə köçürülmüşdür. İslam 
fütuhatmdan, xüsusilə alban dövlətinin

süqutundan sonra ölkədə xristianhğın 
rolu zəifləmiş, alban kilsəsi isə erməni 
kilsəsinə tabe edilmişdir. 9-10 əsrlərdə 
Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlət- 
lər yarananda alban kilsəsi yenidən 
avtokefal kilsə statusunu bərpa etmiş- 
dir. Bu durum 19 əsrə kimi davam et- 
miş, 1836 ildə isə çar hökuməti Sino- 
dun təqdimatı ilə alban kilsəsini ləğv 
etmiş, kilsənin bütün əmlakı Eçmiədzin 
katolikosluğuna verilmişdir. 20 əsrin 
80-90-cı illərində alban kilsəsi bir daha 
bərpa olunur. 2003 ildə, Şəkidəki Kiş 
kilsəsinin bərpasından sonra, alban-udi 
xristian icması dövlət qeydiyyatından 
keçmişdir.

Azərbaycanda xristianlıq özünün 
pravoslavlıq, katoliklik və protestanthq 
qolları, habelə müxtəlif sektant icmaları 
ilə təmsil olunmuşdur.

P r a v o s l a v l ı q  Azərbaycanda 19 
əsrin əvvəllərindən etibarən rus çarizmi- 
nin bölgədə yeritdiyi “ köçürmə siyasəti” 
nəticəsində yayılmağa başlaınışdır. Ba- 
kıda ilk pravoslav kilsəsi 1815 ildən fəa- 
liyyət göstərir.

Rus pravoslav kilsəsində baş vermiş 
parçalanmadan sonra sektant xristian- 
ların Qafqaza sürgünü başlamr. Azər- 
baycanda ilk rus köçkünləri 1834 ildə 
Şamaxı qəzasmda Altıağac kəndini, 
1838 ildə Lənkəran qəzasında Vel kən- 
dini, 1842 ildə Yelizavetpol quberniya- 
sında Rus Borisi, 1844 ildə isə Slavyan- 
ka kəndlərini salırlar. 1868 ildə Bakı qu- 
berniyasmm ərazisində artıq 13 min sek- 
tantın yaşadığı 21 kənd var idi.

K a to l i s iz m .  Bakıda ilk Roma- 
katolik prixodu 19 əsrin 50-ci illərində 
çar Rusiyası tərəfmdən hərbçi katoliklə- 
rin Qafqaza sürgün edilməsi ilə əlaqədar 
olaraq yaradılmışdır. Prixod Tetri-Ska- 
rodakı (Gürcüstan) Roma-katolik hərbi 
prixoduna tabe idi. 1882 ildə Bakı pri- 
xodu müstəqilləşir. 1895 ildə Müqəddəs 
Məryəmin Bakirə Hamiləliyi adlı kilsə, 
1903 ildə isə Bakı qəbiristanlığında 
Müqəddəs Xaç kilsəsi tikilir. 1909-12 il- 
lərdə Bakının gözəl memarhq abidələ- 
rindən sayılan Müqəddəs Məryəmin Ba- 
kirə Hamiləliyi yeni kilsəsi qotik üslub- 
da inşa edilir. Sovet dövründə kilsə dağı- 
dılmışdır. 1999 ildə Bakıda Roma-kato- 
lik icması yenidən bərpa olunur. 2001 il- 
də icma öz ibadət evini yaradır. Hazırda 
Bakıda Roma-katolik kilsəsinin inşası 
üçün torpaq sahəsi ayrılmışdır. 2002 il 
maym 22-23-də Roma-katolik kilsəsi-

nin başçısı Papa İoann II Pavel Bakıda 
rəsmi səfərdə olmuşdur.

B a p t i z m. İncilçi-lüteran kilsəsinin 
ardıcılları Bakıya hələ 19 əsrin 2-ci yarı- 
smda neft yataqlarınm istismarmda işti- 
rak edən alman sənayeçiləri sırasında 
gəlmişlər. Onların gəlişinin bir səbəbi də 
19 əsrin əvvəllərində Almaniyada baş 
vermiş siyasi və dini iğtişaşlar olmuşdur.
O vaxt ölkədə belə bir mövhumi şayiə 
yayılmışdı ki, Qərbdə qiyamət günü ya- 
xınlaşır, nicat ancaq Şərqdədir. Əhali, 
xüsusilə sektant dindarlar Rusiyaya və 
Qafqaza köçməklə qiyamət gününün 
sorğu-sualından yaxa qurtarmağa çalı- 
şırdılar. 1819 ilin əvvəlində Azərbaycan- 
da 209 alman ailəsi vardı. Bakıda incilçi- 
lüteran icması 1870 ildə yaradılmışdır. 
1899 ildə icmanm üzvləri şəhərdə öz mə- 
bədlərini - kirxam (indiki kamera və or- 
qan musiqisi zalı) tikmişlər. Yelenen- 
dorfda (indiki Xanlar) kirxa daha əvvəl 
tikilmişdir. 1937 ildə lüteran kilsəsinin 
keşişləri başqa dini icmaların nümayən- 
dələri ilə birlikdə sürgün edilmiş, güllələn- 
mişlər. 1994 ildə lüteran icmas* Bakıda 
yenidən fəaliyyətə başlamışdır.

İslam. 7 əsrin əvvəllərində Ərəbistan 
yarımadasında meydana çıxan islam 
tezliklə dünyanm böyük bir hissəsində 
yayıldı. Azərbaycamn islamlaşması da 
erkən islam futuhatı ilə hicrətin 18 ilin- 
dən (639 il) başlanır. Ərəblərə məğlub 
olan Azərbaycanm mərzbanı İsfəndiyar 
ibn Fərruxzad həmin il sülh müqaviləsi- 
ni bağladı. Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan, 
Beyləqan, Bərdə, Şirvan, Muğan, Arran 
fəth edilir, ərəblər Xəzər sahili boyu 
Dərbəndə kimi gəlirlər. Ərəbləri şəhərin 
istehkamları heyran edir və onlar Dər- 
bəndi “ Bab əl-Əbvab” adlandırırlar. 
Tarixçi Bəlazurinin məlumatma görə, 
artıq xəlifə Əli ibn Əbu Talibin haki- 
miyyəti dövründə [656-661] Azərbaycan 
əhalisinin əksəriyyəti islamı qəbul etmiş- 
di. Şimalda bu proses bir qədər uzun 
çəkmişdir. Ərəblər fəth etdikləri ərazi- 
lərdə əhali üzərinə vergi qoyur, sülh 
müqaviləsi bağlayıb yürüşlərini davam 
etdiıir, sonra yenə geri qayıdırdılar. 
Yerli əhali vergiləri verməkdən imtina 
etdikləri halda hücumlar başlamrdı.

İslam fütuhatı çox yerdə sülh yolu ilə 
(sülhən), bəzi yerlərdə isə silah gücünə 
(ənvətən) həyata keçirilirdi. Fəth edil- 
miş ərazilərdə bütpərəst əhaliyə islamı 
qəbul etmək təklif olunurdu, qəbul 
edənlər zəkat və xərac ödəyir və “evlə-
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rində otururdular” , yəni müsəlmanların 
sırasında döyüşlərdə iştirak etmirdilər. 
Döyüşlərdə iştirak edənlərə həı bi qəni- 
mətlərdən pay düşürdü. İslamı qəbul et- 
məyən yəhudi və xristianlar cizyə ödə- 
yir və müsəlmanların himayəsi altında 
olurdular. İslamı qəbul etməkdən imti- 
na edən bütpərəstlər və ya cizyə ödəmək 
istəməyən kitab əhli müsəlmanlarla 
döyüşməli olurdular. Sərhəd məntəqələ- 
rində ancaq müsəlmanlar yaşayırdılar. 
Bu məntəqələri möhkəmlətmək üçün 
Xilafətin müxtəlif vilayətlərindən gələn 
müsəlmanlar burada yerləşdirilir, islamı 
qəbul etməyən yerli əhali isə bir qədər 
kənara - “ rabat” adlanan yerlərə köçü- 
rülürdü. Bu dövrdə ərəb sərkərdələrinin 
bağladıqları sülh müqavilələrində əhali- 
nin canı, malı və dininin toxunulmazlığı 
əsas şərt kimi göstərilirdi.

Azərbaycanda islamlaşmanm birinci 
mərhələsi 7 əsrin ortalarından 8 əsrin 
əvvəllərinə qədər davam edən islam 
fütuhatı dövrünü əhatə edir. Bu mərhə- 
lə 705 ildə Alban dövlətinin süqutu və 
alban kilsəsinin öz müstəqilliyini (avto- 
kefallığım) itirməsi ilə bitir. Akad. 
Z.Biinyadovun göstərdiyi kimi, bu 
mərhələnin sonunda islam Azərbay- 
canda hakim din olur, onu öz imtiyaz- 
larım qorumaq üçün ilk növbədə və 
qeyd-şərtsiz yuxarı silk adamları qəbul 
edirlər. Yeni din tacir və sənətkarlar 
arasında da yayılır, çünki ərəblər tərə- 
fındən onlara güzəştlər olunurdu. Bu 
mərhələdə məscidlər tikilmir, qədim 
məbədlər və islamlaşma nəticəsində is- 
tifadəsiz qalmış kilsələr məscidlərə çev- 
rilir, tayfa şüurunun üstünlüyü qoru- 
nub saxlanılırdı.

İkinci mərhələ 8 əsrin əvvəllərindən 
Qərbi İranda və İraqda Büveyhilərin ha- 
kimiyyətinəqədərki dövrü əhatə edir. 
Azərbaycan ərazisində müstəqil Şirvan- 
şah Məzyədilər və Sacilər dövləti yara- 
nır. Bütpərəstlik, zərdüştilik əhəmiyyəti- 
ni itirir, iudaizm mövcudluğunu qoru- 
yub saxlayır, Alban kilsəsi müstəqilliyi- 
ni bərpa edir, lakin nüfuz dairəsi zəiflə- 
diyindən ardıcılları erməniləşir, ayinlər 
erməni dilində apanlırdı. Bu dövrdə is- 
lama mənsubluq şüuru güclənir, amma 
etnik köklərlə bağlılıq da qalır. Abbasi- 
lər hakimiyyətinin ilk dövründən başla- 
nan şüubilik hərəkatı, Babək hərəkatı 
(816-838) buna ən parlaq misaldır. Sər- 
həd məntəqələrində islam təsəvvüfü tə- 
şəkkül tapır.

Üçüncü mərhələ Büveyhiləıin haki- 
miyyəti dövrünü (935-1055) əhatə edir.

Bu dövrdə Azərbaycanda mötədil şiəlik 
yayılmağa başlayır və Dərbəndə qədər 
gedib çıxır. Sünni hənəfı və şiə imami 
məzhəbləri aparıcı məzhəblər olurlar. Su- 
filik də özünə xeyli ardıcıllar tapır. Bu 
dövrün ən gözəl sufi abidələrindən biri 
Şirvandakı Pirsaat çayı üzərindəki xanə- 
gahdır.

Dördiincü mərhələ Səlcuqilər dövrü 
(11 əsrin ortaları - 13 əsrin ortaları) ilə 
bağlıdır. Bu mərhələdə sünnilik bölgədə 
güclənir, şiəliyin mövqeləri zəifləyir. Şa- 
fıi məzhəbi aparıcı məzhəb olur. Sufi tə- 
riqətləri geniş yayılır. Azərbaycan Ata- 
bəyləri və Şirvanşahlar islamı xristianla- 
rın təzyiqindən qoruya bilirlər.

Beşinci mərhələ monqol istilaları 
dövrünü (13 əsrin 1-ci yarısı - 15 əsrin 
2-ci yarısı) əhatə edir. Bu dövrdə sufılik 
geniş yayılır. Hürufilik güclənir. Onun 
banisi Fəzlullah Nəimi idi. Əbülhəsən 
Əliyyül-Əla və şair Nəsimi hürufiliyin 
ən nüfuzlu nümayəndələri kimi şöhrət 
tapmışlar. Bu dövrdə sufi xəlvətiyyə tə- 
riqətinin ikinci piri Seyyid Yəhya Şirva- 
ni Bakuvi Xəlvəti çox məşhur olmuşdur. 
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin 
qardaşlarından biri xəlvətiyyə şeyxi 
Dədə Ömər Rövşəninin ardıcıllarından 
idi. İbrahim bin Məhəmməd Gülşəni 15 
əsrin 2-ci yarısında xəlvətiyyənin bir 
qolu kimi gülşəniyyə təriqətinin əsasım 
qoyur. Sonralar bir çox sufı təriqətləri,
o cümlədən nəqşbəndiyyə Azərbaycana 
və Azərbaycan vasitəsilə Şimali Qafqaza 
nüfuz etmişdir.

Altıncı mərhələ Səfəvilərin (1501- 
1786) və 16 əsrdən etibarən Osmanlıların 
(1281-1924) hakimiyyəti dövrü ilə bağlı- 
dır. Səfəvilər şiəliyi təbliğ edir və başları- 
na 12 şiə imammın şərəfmə 12 qırmızı zo- 
lağı olan əmmamə bağlayırdılar. Buna 
görə də onlar “qızılbaşlar” adlamrdılar. 
Çaldıranda Səfəvilərə qalib gələn Os- 
manlılar Azərbaycanda sünni hənəfı 
məzhəbini yayırdılar.

Azərbaycanm Rusiya imperiyasına 
ilhaq edilməsindən sonrakı dövr də öl- 
kənin islamlaşmasının yeni mərhələsi 
sayılır. Bu mərhələnin ən səciyyəvi xüsu- 
siyyəti hökumətin müsəlman din xadim- 
lərini ələ almaq və özünə tabe etmək 
məqsədilə xristianlıqdakı kilsə struktu- 
runa bənzər islam dini qurumu yarat- 
maq siyasəti ilə bağlıdır. Rus çarının 
1832 il noyabrın 29-da Senata göndər- 
diyi məktubda Zaqafqaziya müsəlman- 
larının dini işlər idarəsi barədə əsasna- 
mə hazırlanması təklif olunurdu. Lakin 
hazırlanmış layihələrin heç biri bəyənil-

mədi. 1849 ildə Qafqaz canişini knyaz 
Vorontsovun tapşırığı ilə Xarici İşlər 
Nazirliyinin əməkdaşı N.Xanıkov “ Mə- 
həmmədi ruhanilərin təşkili barədə əsas- 
namə” layihəsini hazırladı. Layihə bü- 
tövlükdə bəyənilsə də, Krım müharibəsi 
onun həyata keçirilməsini ləngitdi. 1864 
ildə həmin işi davam etdirmək üçün yeni 
komissiya yaradıldı, yerli şiə və sünni 
məzhəblərinin nümayəndələri də komis- 
siyanın tərkibinə qatıldılar. Hazırlanan 
təlimatlar müsəlman ruhanilərinin vəzi- 
fələrini, hüquq və imtiyazlarım, dünyəvi 
hakimiyyətlə münasibətlərini tənzim 
edirdi. 1867 ilə qədər hökumətdən yal- 
nız şeyxülislam və müfti maaş aldığı 
halda, həmin ildən etibarən digər yük- 
sək rütbəli müsəlman ruhaniləri də maaş 
almağa başladılar. “Zaqafqaziya şiə və

İ !

Təzəpir məscidi. Bakı. 1905-14. 
Memar Z. Əhmjdbjyov.

sünni məhəmmədi ruhanilər idarəsi haq- 
qında Əsasnamə” Dövlət şurasının təq- 
dimatı ilə Rusiya çarı tərəfindən 1872 il 
aprelin 5-də təsdiq edildi.

İdarənin təşkilində rus pravoslav kil- 
səsinin quruluş prinsipi əsas götürül- 
müşdü. Cənubi Qafqazda 2 müsəlman 
inzibati orqam - müftinin başçılığı ilə 
sünni ruhani idarəsi (müftilik) və şeyxül- 
islamın sədrliyi altında şiə ruhani idarəsi 
(şeyxülislamhq) yaradıldı. I ifiisdə yerlə- 
şən bu iki idarənin hər biri sədrdən, 
idarə heyətinin üç üzvündən, iki kömək- 
çisi ilə birlikdə katibdən, mütərcim, mir- 
zə və arxivariusdan ibarət idi. Hər iki 
idarənin tabeliyində Tiflis, İrəvan, Yeli- 
zavetpol (Gəncə) və Bakı quberniyaları-
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nın hərəsində 1 məclis olmaqla 4 məclis 
var idi. Sünni idarəsində 16, şiə idarəsin- 
də 20 qazi var idi. İdarələr Daxili İşlər 
Nazirliyinin nəzarəti altında idi və bir- 
başa canişin qarşısında məsuliyyət da- 
şıyırdı. Quberniya səviyyəli ruhanilər 
quberniya və qəzalardakı yerli haki- 
miyyətlərə tabe idilər.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
(1918-20) yaranana qədər Cənubi Qaf- 
qaz müsəlmanlarmın dini işləri bu iki 
idarə tərəfındən tənzim edilirdi. 1918 il 
dekabrın 11-də şeyxülislam Məhəmməd 
Pişnamazzadə vəzifəsindən istefa verir

və həmin vəzifəyə axund Ağa Əlizadə 
təyin edilir. Bu dövrdə islamı müasirləş- 
dirmək meyilləri güclənir.

1920 ildə Azərbaycanda sovet haki- 
miyyəti qurulduqdan sonra şeyxülislam- 
lıq təsisatı ləğv edilir, müsəlman din xa- 
dimləri təqiblərə məruz qalır, məscidlə- 
rin əksəriyyəti bağlamr. 1943 ildə fa- 
şizmə qarşı mübarizədə dinin imkanla- 
rından istifadə məqsədilə Zaqafqaziya 
müsəlmanlarmın dini qurumunun yara- 
dılması məqsədəuyğun hesab edilir. Za- 
qafqaziya müsəlmanlarınm I qurultayı 
1944 il mayın 25-28-də Bakıda keçirilir 
və Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani 
İdarəsi yaradıhr. Axund Ağa Əlizadə 
şeyxülislam seçilir. O, idarənin tarixində

seçilmiş ilk şeyxülislam idi, ona qədər 
şeyxülislamlar dövlət tərəfındən təyin 
edilirdilər. Bundan əlavə, 1944 ildən eti- 
barən Cənubi Qafqazda müsəlmanların 
dini təşkilatlanmasındakı dualizm ara- 
dan qalxır. Zaqafqaziya Müsəlmanları 
Ruhani İdarəsi vahid mərkəz olur və 
şeyxülislam tərəfindən idarə olunur, 
müfti İdarə sədrinin müavini sayılır və 
sünniməzhəb müsəlmanların dini işlərini 
tənzim edir.

SSR İ dağıldıqdan sonra sovet məka- 
nında mövcud olan bütün müsəlman 
dini təşkilatları böhrana məruz qaldığı,

parçalandığı halda, Zaqafqaziya Müsəl- 
manları Ruhani İdarəsi 1980 ildə 
şeyxülislam seçilmiş axund Allahşükür 
Paşazadənin sədrliyi altında öz fəaliyyət 
dairəsini daha da genişləndirir. 1998 ildə 
Bakıda Qafqaz müsəlmanlarmm 10-cu 
qurultayı keçirilmişdir. Qafqaz Müsəl- 
manları İdarəsinin (Q M İ) Gürcüstanda 
və Dağıstanda da nümayəndəlikləri 
açıldı.

QMİ-nin sədri İdarənin beynəlxalq 
islam təşkilatları ilə əlaqəsini ardıcıl şə- 
kildə təmin edir, qonşu müsəlman ölkə- 
ləri ilə dini zəmində sıx əlaqələr yaradır. 
Bu gün Q M İ öz səlahiyyətləri çərçivəsin- 
də Azərbaycanda islam dini icmalarına 
rəhbərlik edir, şəriət qayda-qanunla-

rının düzgün yerinə yetirilməsinə nəza- 
rət edir. 1991 ildə yaradılmış Bakı İslam 
Universiteti ruhani kadrların yetişdiril- 
məsi sahəsində xeyli iş görür. Bakı Döv- 
lət Universitetinin İlahiyyat fakültəsin- 
də də 1992 ildən ilahiyyatçı və islam- 
şünas mütəxəssislər hazırlanır.

1990-2004 illərdə Azərbaycanda 
protestant təmayüllü dini icmalar, bə- 
hayilər, Krişna şüuru cəmiyyəti dövlət 
qeydiyyatından keçib fəaliyyət göstərir- 
lər. Bu gün respublikada 26 qeyri-islami 
təmayüllü dini icmalar mövcuddur.

Ölkədə 1300 məscid, 40 kilsə, sina- 
qoq və digər ibadət yerləri, 500-dək pir 
və ziyarətgah fəaliyyət göstərir.

Hazırda Azərbaycanda pravoslavlıq 
rus və gürcü pravoslav kilsələri ilə təmsil 
olunmuşdur. Ölkədəki rus pravoslav 
kilsələri 2000 ildə təsis edilmiş Bakı və 
Xəzəryanı Yeparxiyasında birləşir.

Azərbaycanda həmçinin 11 molokan 
icması da fəaliyyət göstərir.

Əd.. M h h o p c k h h  B. cD. HcTopna IÜ H p - 
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Azərbaycan qədim dövrdə

Azərbaycan ən qədim zamanlardan 
e.ə. 1-ci minilliyin əvvəllərinədək. Azər- 
baycanm təbii şəraiti ən qədim dövrlər- 
dən insanın burada məskunlaşmasına 
imkan yaratmışdır.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində top- 
lanan maddi mədəniyyət qalıqları göstə-

qələrdən aşkar olunmuş materiallar 
əsasında yeni arxeoloji mədəniyyət - 
Quruçay mədəniyyəti müəyyənləşdiril- 
mişdir. Külli miqdarda tapılmış daş 
məmulatı (çapacaqlar, nukleuslar, qa- 
şovlar və s.) və istehsal tullantıları 
əmək alətlərinin hazırlandığım göstə- 
rir. Qədim insanın ovçuluq və yığıcılıq- 
la məşğul olduğu müəyyən edilmişdir.

dur. Qədim insan qalıqları arasında 
Azıx adamı (azıxantrop) xüsusi yer tu- 
tur. Qaya divarındakı xüsusi yerlərdə 
mağara ayılarınm kəllələri aşkar edil- 
mişdir. Kəllə sümüklərindən birinin 
üzərinə iti daş alətlə çarpaz xətlər çəkil- 
mişdir. Bu, azıxantropun sayı bildiyini 
sübut edir. Azıx sakinləri arasında 
ibtidai dini təsəvvürlər də yayılmışdı. O

Azərbaycan ərazisində tapılmış Daş dövrünə aid əmək alətləri.

rir ki, Azərbaycan ərazisində yaşamış 
insan öz inkişafında ibtidai cəmiyyətdən 
başlayaraq tarixin bütün inkişaf mərhə- 
lələrini keçmişdir.

Paleolit dövrünə aid ən mühüm ta- 
pıntılar Azərbaycan Respublikasınm 
Qarabağ bölgəsində Azıx, Tağlar, 
Qazax r-nunda Daşsalahlı, Lerik r-nun- 
da Buzeyir, Naxçıvanın Şərur r-nunda 
Qazma və Cənubi Azərbaycanın Ur- 
miya gölü yaxınlığında Tamtama mağa- 
ra-düşərgələrində əldə olunmuşdur. Bu 
abidələrdə Aşöl (Alt Paleolit) və Mustye 
(Orta Paleolit) dövrlərinin mədəni təbə- 
qələri qeydə alınmışdır.

Dünya arxeoloji abidələri sırasında 
xüsusi yer tutan Azıx mağara-düşərgəsi 
Quruçayın sol sahilindəki dağ yamacla- 
rında yerləşir. 10 mədəni təbəqə burada 
ibtidai insanların 1,5-2 mln. il əvvəl ya- 
şamağa başladığım sübut edir. Alt təbə-

6-5-ci təbəqələrdə ocaq yerlərinin qey- 
də alınması qədim Azıx sakinlərinin 
süni yolla od əldə etmələrini göstərir.

Azıxantropun alt çənə sümüyünün 
fraqmenli. Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

5-ci təbəqədə əmək alətləri ilə birlik- 
də ibtidai insanın alt çənə sümüyünün 
bir hissəsi aşkar edilmişdir. Bu çənə sü- 
müyü 350-400 min il bundan əvvəl ya- 
şamış 18-22 yaşlı qadına məxsus olmuş-

dövrün insanları mağaralardan yaşayış 
yeri kimi istifadə edir və qida axta- 
rarkən məhdud ərazi daxilində yerlərini 
dəyişirdilər.

Mustye mədəniyyəti (100-35 min il 
əvvəl) yuxarıda göstərilən mağara-dü- 
şərgələrdən başqa Qazax r-nunda Qə- 
dirdərə, Marallı, Uzundərə və digər açıq 
tipli düşərgələrində təmsil olunmuşdur. 
Mustye dövrünün sakinləri neandertal 
tipli insanlar olmuşlar. Bu dövrə aid 
Tağlar düşərgəsindo zəngin çeşidli yeni 
əmək alətləri qeydə alınmış və onlara 
Tağlar tipli əmək alətləri adı verilmişdir. 
Bu alətlər qədim sakinlərin təsərrüfat və 
məişət həyatında müəyyən dəyişikliklə- 
rin baş verdiyini göstərir.

Üst Paleolit mədəniyyəti Azərbay- 
canda e.ə. 35-12-ci minilliklər arasında 
mövcud olmuşdur. Bu zaman artıq 
müasir insan tipi - Homo sapiens (Dər-
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AZƏRBAYCAN QƏDİM DÖVRDƏ

Qobustan qayaüstü rəsmləri.

rakəli insan) meydana gəlmiş, dəfn adət- 
ləri yaranmışdır. Qazax r-nu Damcılı 
mağarasında, Yataqyeri yaşayış yeri, 
Kəlbəcər r-nu Zar açıq yaşayış yeri və 
Masallı r-nu Hişkədərə yaşayış yerində 
bu dövrə aid qaşov, kəsici, biz və bıçaq 
tipli alətlər qeydə alınmışdır. Üst 
Paleolitdə daşdan və sümükdən hazır- 
lanmış daha mükəmməl və universal 
əmək alətləri meydana gəlmişdi.

Mezolit (e.ə. 12-8-ci minilliklər) 
abidələri Damcılı mağarasında və, əsa- 
sən, Qobustan ərazisində (Anazağa, Kə- 
nizə, Öküzlər, Firuz, Ceyranlar, Qaya- 
arası düşərgələri) qeydə alınmışdır.

Bu dövrdə çaxmaq və dəvəgözü da- 
şından hazırlanmış karandaşvarı nüvə-

Daş dövrünün mərhəiələri
İbtidai icma cəmiyyəti tarixinin ən 
qədim və uzun çəkən mərhələsini 
Daş dövrü təşkil edir. Bu dövr, öz 
növbəsində, üç böyük tarixi pillədən 
keçmişdir: Paleolit - qədim Daş 
dövrü, Mezolit - orta Daş dövrü və 
Neolit - yeni Daş dövrü.
“Paleolit” terminini ilk dəfə 1865 ildə 
ingilis alimi Con Lebbok işlətmişdir. 
Paleolit dövrünün özü də üç mərhə- 
ləyə bölünür: aşağı (və ya alt, erkən), 
orta və üst (yuxarı) Paleolit. Orta Pa- 
leolit Fransadakı yer adına uyğun 
olaraq həm də Mustye adlanır.
Daş dövrü ilə Tunc dövrü arasındakı 
keçid mərhələsi Eneolit (Mis-daş) 
dövrü adlanır. Alimlər belə arxeoloji 
dövrləşməni əmək alətlərinin təkmil- 
ləşməsi prosesi və onların hazırlan- 
ması üsulları əsasında aparmışlar.

lər, kiçik ölçülü bıçaqvarı lövhələr, xırda 
qaşovlar, kəsici və deşici alətlər geniş ya- 
yılmışdı. Daşdan, balıqqulağıdan və 
sümükdən düzəldilmiş muncuqlar, as- 
malar və s. bəzək əşyaları tapılmışdır.

Bu mühüm mərhələdə mənimsəmə 
təsərrüfat formaları (ovçuluq, balıqçı- 
lıq, yığıcılıq) getdikcə inkişaf etmiş və is- 
tehsal təsərrüfatının elementləri yaran- 
mışdır. Balıqçılıqda qayıqlardan, ovçu- 
luqda ox və yaydan istifadə olunurdu. 
Qobustan qayaüstü rəsmlərindəki qayıq 
təsvirləri və ovçuluq səhnələri bunu sü- 
but edir. Mezolitin sonunda bəzi heyvan 
növlərinin əhliləşdirilməsinə və dənli 
bitkilərin becərilməsinə başlanılmışdır.

Neolit dövrü e. ə. 8-ci minilliyin so- 
nundan 6-cı minilliyin ortalarına qədər 
davam etmişdir. Əkinçi-maldar təsər- 
rüfatına keçidin başa çatması ilə nəticə- 
lənən bu dönüş tarixdə “ Neolit inqilabı” 
adlandırılır. Bu dövrdə insanın imkanla- 
rı, fəaliyyət dairəsi genişlənmiş, təbii 
sərvətlərdən istifadə üsulları artmış, qə- 
bilələrarası əlaqələr fəallaşmışdır. Neo- 
lit dövründə ilk əkinçi məskənləri, 
dulusçuluq sənəti meydana gəlmişdir. 
Bu məskənlərdə möhrədən tikilmiş bir- 
otaqlı evlərin yanında anbar, ocaq və 
həyət sahəsi var idi.

İlk əkinçi məskənləri Urmiya gölü 
hövzəsində Hacı Firuz və Yanıqtəpə, Qo- 
bustanda Anazağa, Kənizə və Ovçular 
zağası, Ağstafa r-nunda Töyrətəpə, Qar- 
ğalar təpəsi və Şomutəpə, Qazax r-nunda 
Qiyaməttəpə, Naxçıvanda isə I Kültəpə 
yaşayış yerində və s.-də aşkar edilmişdir.

Qobustanm Mezolit və Neolit dövrlə- 
ri daş məmulatımn oxşarlığı, əhalinin ta- 
rixi-mədəni inkişafmdakı varislik ənənə- 
ləri burada yaşayan tayfaların eyni etnik 
qrupa daxil olduğunu təsdiq edir.

İstehsal təsərrüfatında insan həyatı- 
mn bütün sahələrini əhatə edən bir sıra 
əhəmiyyətli yeniliklərə və dəyişikliklərə 
baxmayaraq, ibtidai cəmiyyətdə icma 
münasibətləri davam edirdi.

Mezolit və Neolit dövrlərinə aid Azər- 
baycan ərazisindəki dəfn abidələri, incə- 
sənət nümunələri, o cümlədən qayaüstü 
təsvirlər və s. insanların mənəvi aləmi - 
təbii qüvvələrə sitayiş, qadına-anaya, əc- 
dadlara pərəstiş, axirət dünyasına inam 
haqqında müəyyən təsəvvürlər yaradır.

Eneolit dövrü Azərbaycanda e. ə. 6- 
cı minillikdən 4-cü minilliyin ortalarına 
qədər davam etmişdir. Eneolit dövründə 
insanlar mis külçənin döyülmə xassəsini 
kəşf edərək ondan alət və silah hazırla- 
mağa başlamışlar.

Eneolit dövrünün keramika məmulatları.
I Kültəpə: /. 2. 4. Çəllək tipli gil qablar;

3, 5. Küpə tipli qablar; 6-12. Boyalı gil qablar.

Naxçıvanda I Kültəpə, Ağdam r- 
nunda Çalağantəpə, İlanlıtəpə və Leyla- 
təpə, Cəlilabad r-nunda Əliköməktəpə, 
Şəmkir və Qazax r-nlartnda Şomutəpə, 
Töyrətəpə, Babadərviş, Qarğalar təpəsi, 
Keçili, Urmiya gölü hövzəsində Hacı Fi- 
ruz, Dalmatəpə, Göytəpə və b. yaşayış 
yerlərində Eneolit dövrü təbəqəsi 
müəyyən edilmişdir.

Yaşayış yerlərindəki evlər və təsər- 
rüfat tikililəri düzbucaqlı və ya dairəvi 
planda inşa edilmiş, möhrə divarlar daş 
bünövrə üzərində hörülmüşdür. Məskən- 
lərdə əkinçilik təsərrüfatı ilə bağlı xeyli 
daş həvəng, daş dəstək, dən daşları və 
sürtgəclərə təsadüf edilir. Biçin alətləri 
çaxmaq və ya dəvəgözü daşlarından ha- 
ztrlanmış lövhəvarı dişlərdən yığma oraq- 
lardan ibarət idi. Taxıl iri küplərdə və kər- 
picdən hörülmüş anbarlarda saxlanılırdı. 
Təsərrüfatda müxtəlif cins öküz və qo- 
yunların olması maldarlığın yüksək inki- 
şaf səviyyəsinə çatdığını sübut edir.

Tunc qılınclar. E. ə. 12 9 əsrlər. Miııgəçevir.

161



TARİX

Eneolit dövründə sənət sahələrinin 
artması müşahidə olunur. Yeni istehsal 
üsulları - burma və cilalama texnikası 
tətbiq edilir, dəriişləmə və toxuculuq sa- 
hələri genişlənir. İstehsal təsərrüfatının

T H *
Heyvan fıqurları. Tunc. E. ə. 1-ci minillik.

Mollaisaqlı (İsmayıllı r-nu).

yaranması və inkişafı dövründə dulus- 
çuluq önəmli yer tuturdu. Gil qablara 
tələbatın artması xüsusi dulus kürələri- 
nin yaranmasına səbəb olurdu. Forma- 
ca kobud işlənmiş qablar əllə hazırlanır- 
dı, onların bişmə keyfiyyəti isə yüksək 
deyildi. Misdən və təbii mərgmüş-nikel 
qatışığmdan düzəldilmiş əşyalar - mun- 
cuq, dördtilli biz, rombvarı lövhə, bıçaq 
tiyəsinin hissəsi, naməlum qırıqlar və 
metaləritməyə aid qədim maddi qalıqlar 
metalişləmə sahəsindəki nailiyyətləri 
izləməyə imkan verir. Eneolit dövründə 
Azərbaycan əhalisi qonşu ölkələrlə, 
xüsusilə Mesopotamiya ilə sıx əlaqələr 
saxlayırdı.

Erkən Tunc dövrü e. ə. 4-cü minilliyin 
ortalarından 3-cü minilliyin son rübünə- 
dək davam etmişdir. Bu dövrə aid ilk 
arxeoloji materiallar tapmtı yerinə görə 
Kür-Araz mədəniyyəti adı altında ta- 
mnsa da, bu mədəniyyətin hüdudları çox 
genişdir. Əvvəlki dövrlərin çoxtəbəqəli 
abidələrindən başqa Kür-Araz mədə- 
niyyətinə aid Füzuli r-nunda Qaraköpək- 
təpə və Günəştəpə, Beyləqanda Çardaxlı- 
təpə, Cəlilabadda Mişarçay, Xaçmazda 
Qəflə təpələri, Sərkərtəpə, Ağcabədidə 
Cüttəpə, Bərdədə Şortəpə, Ağdamda Qa- 
rahacı və s. yaşayış məskənlərini misal 
göstərmək olar. Bu dövrə aid qab-qaca- 
ğm əksəriyyəti məharətlə şüyrələnmiş qa- 
ra üzlüyə və çəhrayı astara malikdir. Qab- 
lar iki tərəfdən yarımkürə formalı qulp- 
larla təchiz olunmuşdur. Ornamentlərin- 
də qabarıq, basma və cızma üsulu ilə 
işlənmiş cüt spirallara, konsentrik dairə- 
lərə, rombvarı, üçbucaqvarı naxışlara, 
sxematik quş və heyvan rəsmlərinə tə- 
sadüf olunur. Kür-Araz mədəniyyətinə 
aid yaşayış yerləri orta hesabla 1-2 ha, 
bəziləri isə daha geniş sahəni tuturdu. Ev-

lər daha çox dairəvi, bəzi hallarda isə 
düzbucaqlı formada inşa edilirdi. Evlərin 
divarları və döşəmələri adətən gillə su- 
vanmış olurdu, qırmızı şirə çəkilməsi hal- 
ları da qeydə alınmışdır. Yaşayış otaqla- 
rının mərkəzi hissəsində gil manqallar, di- 
var dibində sobalar yerləşdirilirdi. Bu 
dövrün yaşayış yerlərinin bəziləri müdafiə 
hasarı ilə əhatə olunurdu.

Erkən Tunc dövrü təsərrüfatında 
aparıcı yeri əkinçilik tuturdu. Burada 
suvarma şəraitində becərilən dən qalıq- 
ları tapılmışdır. Bununla belə, dəmyə 
əkinçiliyi geniş yayılmış, buğda, arpa, 
darı, kətan və paxlalı bitkilər becərilmiş- 
dir. Maldarlıq təsərrüfatında əwəlcə qa- 
ramal üstün mövqe tutsa da, sonradan 
sürüdə davarın artımı müşahidə olunur. 
Qoyunçuluğun inkişafı Erkən Tunc döv- 
ründə dağlıq r-nların geniş mənimsənil- 
məsinin nəticəsidir. Mal-qaranm artması

Saxsı qab. E. ə. 2-ci minilliyin sonu - 1-ci 
minilliyin əvvəli. Şahtaxtı.

ilə əlavə ərzaq məhsulları əldə edilmiş və 
bununla bağlı bir sıra yeniliklər baş ver- 
mişdir. Bu dövrdə ilk dəfə gil nehrə icad 
olunmuşdur. O, öz formasım dəyişmədən 
Azərbaycanda bu günə qədər istifadə 
olunur. Maldarlıq təsərrüfatı inkişaf 
etdikcə icma-tayfa daxilində mülki və so- 
sial təbəqələşmə güclənirdi.

Kür-Araz mədəniyyəti dövrü yerli fi- 
liz yataqlarınm geniş istifadəsi və metal- 
işləmə sənətinin yüksək inkişaf səviyyəsi 
ilə səciyyələnir. Metal məmulatı içərisin- 
də ən mühüm alət küplü və yastı iskənə- 
varı tunc baltalar, ikiağızlı yarpaqvarı 
xəncərlər, tilli biz, ilgəkli sancaq və Qaf- 
qazda tapılmış ən qədim tunc oraq diq- 
qəti xüsusilə cəlb edir. Metal əşyaların 
spektral müayinəsi onların əksər halda 
mis-mərgmüş tərkibli olduğunu göstər- 
mişdir.

Qafqazda və qonşu ərazilərdə qalay 
yataqları olmadığından və o, uzaq yer- 
lərdən vaxtaşırı gətirildiyindən, yerli sə-

nətkarlar misin ərimə dərəcəsini azalt- 
maq üçün ona mərgmüş, nikel, ya da sür- 
mə qatmışlar. Qazıntı zamanı abidələrdə 
misəritmə kürə qalıqları, gil qəlib hissələ- 
ri və s. tapılmışdır. Sənətkarlar qiymətli 
metallarla da tanış idilər. Qızıldan və qı- 
zıl qanşıqh gümüşdən hazırlanan əşyalar 
da bu dövrdən məlumdur. Filizin çıxarıl- 
ması və əridilməsi, metalın tökülməsi, 
xüsusi qarışıqların tətbiqi, isti və soyuq 
döymə, əmək alətlərinin və silahların, bə- 
zək əşyalannm çeşidlənməsi istehsahn 
yüksək səviyyədə olduğunu göstərir.

Tapıntılar bu dövrdə Azərbaycanın 
qonşu ölkələrlə, xüsusilə Ön Asiya ilə 
qarşıhqlı əlaqələrinin olduğunu təsdiq 
edir.

Erkən Tunc dövrü ayin və adətlərdə 
yeni xüsusiyyətlərin yaranması ilə sə- 
ciyyələnir. Məhsuldar qüvvələrin inkişa- 
fı maddi varidata sahib olan kişinin cə- 
miyyətdə mövqeyini xeyli artırır. Bu 
dövrdən ölülər xüsusi seçilmiş yerlərdə 
basdırılmışdır. Belə qəbiristan rda ay- 
n-ayrı ailə və nəslə aid dəfn sərdabələri 
tikilirdi. Bu dövrdə kremasiy; (meyit- 
lərin yandmlması) adəti də m umdur. 
Tayfa başçılarmm qəbirləri zərində 
kurqanlar qurulurdu.

Orta Tunc dövrü (e.ə. 3-cü ; ; ııilliyin 
axırı - 2-ci minilliyin ortalar maddi 
mədəniyyətdə əvvəl mövcud olmuş 
ümumiliyin aradan qalxması, lokal mə- 
dəniyyətlərin yaranması və inkişafı ilə 
səciyyələnir. Azərbaycanm cənub ərazi- 
lərində boya naxışlı qırmızı, şimalmda 
isə cızma naxışlı qara-boz saxsı məmu- 
latı Orta Tunc dövrü abidələrinin mədə- 
ni mənsubiyyətinin göstəricisidir. Bir və

bir neçə rənglə naxışlanmış gil məmulatı 
Naxçıvan ərazisində Qızılvəng, I Kül- 
təpə və II Şortəpə, Nəhəcir, Əznəbürt, 
Plovdağ, Urmiya gölü hövzəsində Göy- 
təpə, Həftəvantəpə, Muğanda I Mişar-

Lullubi hökmdarı Anubanininin qayaüstü 
relyefi. E. ə. 23 əsr. Sarıpul.
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çay və Cəfərxanlı, Qobustanda, Qara- 
bağda Qaraköpəktəpə, Üzərliktəpə və 
bir sıra başqa abidələrdən məlumdur. 
Üzərliktəpə dulus məmulatı sadə və bo- 
yalı qablar qrupuna bölünür. Bəzi nümu- 
nələrin cızma naxışlan ağ maddə ilə dol- 
durulmuşdur. Dulus məmulatları əldə, 
yaxud çarxda hazırlanırdı.

Yaşayış yerləri bünövrəsi daşdan hö- 
rülmüş müdafıə divarları ilə əhatə olunur- 
du. Evlər və təsərrüfat tikililəri düzplanlı 
olub, palçıqla bərkidilmiş daşdan hö- 
rülürdü, iri kvadrat kərpiclərdən də istifa- 
də olunurdu. Yaşayış yerlərinin müdafiə 
divarları ilə möhkəmləndirilməsi tayfa- 
lararası toqquşmaların göstəricisidir.

Torpaq və daş qutu qəbirlərin bəzi- 
ləri kromlexlə (böyük daşlardan dairəvi 
hasar) əhatə olunmuşdur. Ölülər bükülü 
vəziyyətdə, müxtəlif əşyalar və qab-qa- 
caqla birlikdə basdırılmışdır. Əlikömək- 
təpədə kremasiya adəti də mövcud idi.

Dəfn abidələrindən və yaşayış yerlə- 
rindən metal məmulatı - balta, nizə uc- 
luqları, xəncər tiyəsi, borulu qarmaq, mis 
qazan, dördtilli bizlər, düymələr, sürmə 
və tunc muncuqlar, qızıl və gümüşdən as- 
malar və s. tapılmışdır. Əşyalar tökmə 
üsulu ilə hazırlanır, sonra isə ağız hissəsi 
döyülür, işlək hala salımrdı.

Oturaq əhalinin təsərrüfatında əkin- 
çiliyin və maldarlığın inkişafı müşahidə 
olunur. Davar sürüsünün artması ilə kö- 
çəri heyvandarlıq təsərrüfatı yaranmış- 
dır. Artıq məhsul verən maldarlıq ayrı- 
ayrı tayfaların varlanmasını asanlaşdı- 
nr, mülki və sosial təbəqələşməni dərin- 
ləşdirirdi. Bu, ibtidai icma cəmiyyətinin 
son mərhələsi idi.

Təqr. e.ə. 3-cü minilliyin axırından

Tunc bəzək əşyası. E.ə. 13-9 əsrlər. Xaçbulaq. 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

Urmiya gölü hövzəsi ərazilərinin tarixi 
həm də mixi yazılı mənbələrdə işıqlandı- 
rılır. Həmin mənbələrdə xüsusilə kutilər, 
lullubilər və hurrilərin adları çəkilir. E.ə. 
22 əsrin son rübündə kutilər Enridavazi-

rin rəhbərliyi altında Akkad hökmdarı 
Naramsinin (Naram-Suen) qoşunlarını 
məğlub etmiş, Şumer və Akkad ölkələri- 
nin şəhərlərini dağıdaraq, özlərini 
“ dünyanm dörd tərəfinin hökmdarı” 
elan etmişdilər. Kutilər təqr. bir əsr Me- 
sopotamiyada ağalıq etmişlər. Kuti 
hökmdarı Tirikanın 40 günlük hakimiy- 
yəti dövründə baş vermiş üsyan nəticə- 
sində Mesopotamiyada kutilərin ağalığı- 
na son qoyuldu. Kutilərin adı e.ə. 2-ci və 
hətta 1-ci minilliyin mənbələrində çəkilsə 
də, bu ad Mesopotamiyadan şm.-da və ş,- 
də yaşamış müxtəlif xalqlara şamil edi- 
lirdi.

Böyük etnik və siyasi birliklərdən bi- 
ri də lullubi tayfa ittifaqı idi. Onlara ta- 
be olan ərazi Urmiya gölündən İran kör- 
fəzinə qədər uzanırdı. Akkad hökmdarı 
Naramsin kitabələrinin birində “ Lullu- 
bum dağlılarını öz ətrafında toplamış 
Sidurri”  üzərindəki qələbəsindən xəbər 
verir. Lullubi çarı Anubanini öz qələbələ- 
rinə həsr olunmuş yazını Zöhab ş. yaxın- 
lığındakı Sarıpul qayasında həkk etdir- 
mişdir. Lullubilərin qonşu ölkələrlə mü- 
nasibəti uzun müddət düşmənçilik xarak- 
teri daşıyırdı və bəzi dillərdə lullu/nullu 
“düşmən” mənasında işlədilirdi.

Ön Asiyanın böyük xalqlarından biri

hurrilər e.ə. 3-cü minilliyin son rübündən 
dövlətlər qurmuş və mixi yazıdan istifadə 
etmişlər. E.ə. 2-ci minilliyin ikinci rübün- 
də hurrilər Şimali Mesopotamiya ərazi- 
sində Ön Asiyanın ən böyük dövlətlə- 
rindən birini - Mitanni-Haniqalbatı ya- 
ratmışlar. E.ə. 1-ci minillikdə də hurrilər 
Van və Urmiya gölü ətrafında geniş ya- 
yılmışdılar.

Urmiya gölü ətrafında e.ə. 2-ci minil- 
likdə turukkilər və kaşşu (kassit) tayfa- 
larının da bir qismi yaşayırdı. Kaşşular 
Zaqros dağları tərəfındən Babilistana 
yürüş etmiş və uzun müddət bu ölkəyə 
sahib olmuşlar.

Orta Tunc dövrünə aid maddi mədə- 
niyyət qalıqları və yazılı mənbələr Cənu- 
bi Azərbaycanda və qonşu ərazilərdə ilk 
böyük tayfa ittifaqları, etnososial səciy- 
yə daşıyan birləşmələrin mövcudluğu, 
cəmiyyətdə ictiınai bərabərsizliyin güc- 
lənməsi və tayfalar arasındakı etnomə- 
dəni əlaqələr barədə qiymətli məlumat- 
lar verirlər.

Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü e.ə. 
2-ci minilliyin axırı - 1-ci minilliyin əv- 
vəllərini əhatə edir. Bu dövrdə Azərbay- 
canın bütün ərazilərində möhkəm müda- 
fıə divarları ilə əhatə olunmuş yaşayış 
yerləri mövcud idi. Dəln abidələri kur-
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qanlar, daş qutular və torpaq qəbirlərb 
təmsil olunur. Azərbaycan ərazisində bir 
neçə mədəniyyət mərkəzi inkişaf edir. Ki- 
çik Qafqaz hüdudlarında Xocalı-Gədə- 
bəy mədəniyyəti həndəsi (bəzən isə insan 
və heyvan təsvirli) ornamentli qara-boz 
rəngli keramika məmulatı, enli tunc qı- 
lınclar, təbərzinşəkilli baltalar, müxtəlif 
xəncərlər, borulu nizələr və yabalar ilə 
səciyyələnir.

Talış və Muğan zonasında yaşamış 
tayfaların mədəniyyəti üçün uzun, nazik 
qılınclar, yəhərşəkilli dəstəyi olan xən- 
cərlər, ornamentsiz boz rəngli qablar 
səciyyəvidir.

mış, bağçılıq və üzümçülük inkişaf etmiş 
və şərabçılıq meydana gəlmişdir.

Dağlıq bölgələrin maldar tayfaları 
metal emalı sahəsində böyük ustalığa 
malik idilər. Tunc əşyaların istehsahnda 
müxtəlif üsul və qaydalar tətbiq edilirdi. 
Buraya daş və ya mumdan düzəldilmiş 
qəliblərdə metaltökmə, metalı isti və 
soyuq döymə, bəndvurma, qaynaqlama, 
kəsmə, cızma və s. daxildir. Dəmirin 
mənimsənilməsi bu dövrün mühüm ha- 
disəsi idi. Lakin hələ bir müddət tunc 
əşyalar dəmir ilə yanaşı hazırlanırdı. 
E.ə. 2-ci minilliyin axırında dəmir yalnız 
bəzək və xırda əşyaların hazırlanmasm-

Azərbaycan e.ə. 1-ci minilliyin baş- 
lanğıcında. Yazılı mənbələr e.ə. 10 əsrin 
axırlarından Azərbaycanm cənub ərazi- 
ləri haqqında məlumat verir. Həmin 
ərazilər keçmiş zamanlardakı kimi Ku- 
tium və Lullubum adlandırılsa da, ono- 
mastik materiallara əsasən burada hur- 
ridilli əhali üstün idi. Yerli əhali antro- 
poloji cəhətdən Qafqasion və Aralıq də- 
nizi tiplərinə aid idi.

Urmiya gölündən ş.-də olan ərazilər- 
də mada (amaday) adı altında tanınan 
tayfalar İran yaylasında və onunla 
həmhüdud olan bölgələrdə öz tarixi mə- 
dəniyyətlərini yaratmağa başlayırlar.

Aşşurluların Manna şəhərinə hücumu ( II Sarqon dövrü).

Azərbaycanm şm.-ş.-ində Dağıstan- 
da yayılmış Qayakənd-Xoroçoy mədə- 
niyyətinə yaxın olan abidələr məlum- 
dur. Xarici səthi kobud suvanmış boz 
gil qablar bu mədəniyyətin fərqləndirici 
əlamətidir.

Naxçıvan mədəniyyəti keramika 
formaları ilə fərqlənir. Boyalı qablar 
mədəniyyəti getdikcə süqut etmiş və eyni 
formalı çəhrayı və boz-qara keramika ilə 
əvəz edilmişdir. Naxçıvan materialları 
Urmiya gölü ətrafında aşkar edilmiş abi- 
dələrin [Həsənli (Həsənlu), Dinhatəpə, 
Marlik] mədəniyyət nümunələri ilə bir 
çox cəhətdən eynilik təşkil edir.

Arxeoloji materiallar Azərbaycanda 
yaşayan tayfaların ictimai həyatında və 
istehsalda mühüm irəliləyişlərin baş ver- 
diyini təsdiq edir. Tunc dövründə emal 
yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdı, sax- 
sı əşyaların hazırlanması zamam dulus 
çarxından istifadə edilirdi. Xış əkinçiliyi 
inkişaf edir, taxıl döyümü zamanı vəldən 
kifayət qədər geniş istifadə olunur, dən- 
dənəli təkəri olan arabalar hazırlanırdı. 
Əkinçilik təsərrüfatı intensiv surətdə 
yüksəlmiş, suvarma sistemləri yaradıl-

da istifadə olunurdu, sonralar dəmirdən 
silah və alət hazırlanmağa başlandı. Bu 
dövrdə sənətkarlıq k. t.-ndan tamamilə 
ayrıldı. İstehsal əmtəə təmayüllü olmağa 
başladı, bu isə müntəzəm mübadiləyə və 
ticarətə təkan verdi. Azərbaycan əhali- 
sinin ölkə daxilində və uzaq ölkələrlə 
əlaqələri genişlənir və möhkəmlənirdi. 
Ayrı-ayrı tayfa qruplarının birləşməsi

Süvarilik, atın ölmüş sahibi ilə birlikdə 
dəfn edilməsi adəti, ata və digər heyvan- 
lara sitayiş, incəsənətdə heyvan təsviri 
və mədəniyyətdə başqa yeni elementlər 
meydana gəlir və qonşu ərazilərə get- 
dikcə böyük təsir göstərir.

Aşşur çarı I I  Adadnerarinin [e.ə. 
911-890] zamanmdan aşşurlular bu əra- 
zilərə qarətçi yürüşlər etməyə başlamış- 
lar. Uzun müddət Urmiya gölünün c. 
hissəsi Zamua ölkəsi adı altında tanın- 
mışdır. E.ə. 881 ildəZamuanm xeyli his- 
səsini birləşdirən Dağara vil.-nin başçısı 
Nur-Adad aşşurlulara müqavimə* gös- 
tərmişdir. İstilaçıların yolunu kəsmək 
üçün zamualılar Babite aşırımında 
(müasir Dərbənd-i Bazian) müdafiə di- 
varı hörmüşlər. Mənbələrdə hücuma 
məruz qalmış Birutu, Uze, Laqalaqa, 
Bara, Bunasi və Labrusa qalalarmın adı 
çəkilir. Bu vil.-lərdən bac olaraq qara- 
mal, davar, at, arpa, şərab, mis və mis- 
dən hazırlanmış məmulat, gümüş və qı- 
zıl almaqla kifayətlənməyən aşşurlular 
sonrakı il yenidən yürüş etdilər. Bu za- 
man Zamuanm başında artıq Ameka 
dururdu. Müdafıədə onunla birlikdə

Parça üzərində naxış vurmaq üçün gil möhürlər. 
E. ə. 13-10 əsrlər. Sarıtəpə.

prosesi güclənir, tayfa ittifaqlarımn ya- 
ranması müşahidə olunurdu. Belə bir 
şəraitdə Azərbaycan ərazisində, Urmiya 
gölü ətrafında dövlətyaranma prosesi 
başlanmışdı.
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Ammali ş.-nin hakimi Araştua çıxış 
edirdi. Aşşurlular kitabədə Zamuanm 
paytaxt şəhəri Zamrini (burada çoxlu 
“mis əşyalar, mis vazalar, mis camlar, 
mis məcməyilər, qızıl suyuna çəkilmiş si- 
nilər, sarayın sərvətləri, onun topladığı 
xəzinə” talandı), Arazitku, Ammaru, 
Parsindu, İritu, Suritu qalalarını 150 ət- 
raf məskənlə birlikdə tutduqlarını qeyd 
etsələr də, qəti qələbə haqqında məlu- 
mat vermirlər. Sonralar Zamuanm zəbt 
olunmuş hissəsində aşşurlular əyalət ya- 
radaraq onu Zamua və ya Mazamua 
adlandırmışlar. Vil.-in qalan hissəsinə 
isə Daxili Zamua deyilirdi. Bu ərazidə, 
Urmiya gölündən c.-da, Həsənli təpəsin- 
də çox qalın divarları, saray və məbəd 
tipli möhtəşəm tikililəri olan şəhər aşkar 
olunmuşdur. Buradan tapılmış piyalə 
üzərində, digər mənbələrdən də məlum 
olan İda ölkəsinin hökmdaıı Baurinin

Qızıl cam. E. ə. 10 əsr. Həsənli.

adı çəkilir. Daxili Zamuada ən iri siyasi 
vahidlər Nikdimanm və Nikdiaramn 
torpaqları idi. Mənbələrdə Urmiya gölü 
ətrafında daha bir neçə ölkənin də adı 
çəkilir: Allabriya, Gilzan, Karalla, Kir- 
ruri, Gizilbunda, Messi, Parsua, Ziker-

tu, Andiya. Bu ölkələrin çoxu sonralar 
həmin ərazidə yaranmış Manna dövləti- 
nin tərkibinə daxil olmuşdur.

Manna dövləti. Mannanm adına 
“ Munna” formasında ilk dəfə e.ə. 843 il- 
də Aşşur çarı III Salmanasarın [e.ə. 
858-824] salnamələrində rast gəlinir, la- 
kin burada onun qarət və işğal edilmə- 
sindən, yaxud ondan bac alınmasından 
danışılmır. E.ə. 829 ildə Manna hökırı- 
darı Udakinin hakimiyyəti dövründə isə 
ölkənin şəhərləri dağıdılaraq saysız- 
hesabsız qaramal, davar və başqa 
varidat qarət edilmişdir.

E.ə. 9 əsrin sonu - 8 əsrin birinci ya- 
rısında Van gölü ətrafında təşəkkül tap- 
mış Urartu dövləti Conubi Qalqaz və 
Urmiyaətrafı əraziləro yürüşlər etməyə 
başlayır. İşpuini və onun oğlu Menua- 
nın birgə hakimiyyəti dövründə [e.ə. 
820-810] urartulular indiki Culfa r-nu
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ərazisinə yürüş etmiş və Puluadi ölkəsi- 
nin şəhərləri üzərində qələbələri haq- 
qında İlandağda mixi yazı həkk etmiş- 
lər. Adı çəkilən toponimlər arasında 
Arasani şəhərinin adı müasir Ərəzin 
k.-nin adında öz əksini tapmışdır. Pu- 
luadi ölkəsinin adı isə onun paytaxtı 
Libliunidən tapılmış I Argiştinin [e.ə. 
764-730] yazısında da çəkilir. Urmiya 
gölünün şm. və q. ərazilərində tapılan 
bir sıra yazılı mənbələr və müdafıə qa- 
laları urartuluların bu əraziləri zəbt et- 
mək cəhdini göstərir.

Aşşur və Urartu dövlətləri arasında 
Urmiyaətrafı ərazilərə yiyələnmək uğ- 
runda daim mübarizə getmişdir. Belə 
şəraitdə Manna dövləti öz müstəqilliyini 
saxlamağa çalışır, xarici düşmənlərə 
qarşı inadlı müqavimət göstərirdi. Man-

Tunc situlalarda (qablarda) mannalıların 
təsviri. E.ə. 8 əsr.

nanın çiçəklənmə dövrü çar İranzu və 
onun xələflərinin hakimiyyəti dövrünə 
təsadüf edir. Manna Qədim Şərqdə 
güclü dövlətlərdən birinə çevrilir. Asılı 
vil.-lər də daxil olmaqla Manna dövləti 
Urmiyadan c.-da və şm.-da yerləşən 
əraziləri, Qızılüzən çayı hövzəsinin xey- 
li hissəsini və ondan c.-da yerləşən 
bölgələri əhatə edirdi. Qədim Manna 
və indiki Naxçıvan ərazilərində aşkar 
olunmuş maddi mədəniyyət qalıqları 
arasında sıx oxşarlıq bir tərəfdən etnik 
qohumluqdan, digər tərəfdən isə Man- 
nanın şm.-a uzanan sərhədlərindən xə- 
bər verir. “ Çar şəhəri” İzirtu (Zirta) 
uzun müddət Manna çarlığınm paytax- 
tı olaraq qalırdı. Dövlətin başında irsi 
hakimiyyətə malik hökmdar dururdu. 
Belə ki, İranzudan sonra hakimiyyət 
onun oğulları - ölkəni ardıcıl idarə 
edən Azanın və Ullusununun əlinə keç- 
di. Ahşeridən sonra isə Mannanı onun 
oğlu Ualli idarə edirdi.

Dövlət “ Manna çarının canişinləri” 
başda olmaqla vil.-lərə bölünürdü. Vil,- 
lər vaxtaşırı ayrılmağa can atırdılar. E.ə. 
8 əsrin axırında Andiya, Zikertu və Gi- 
zilbunda canişinləri urartulularla birləşib 
mərkəzi hakimiyyətə və onunla ittifaqda 
olan aşşurlulara qarşı çıxış etdilər. Lakin
e.ə. 714 ildə Aşşur çarı II Sarqonun [e.ə. 
722-705] yürüşü nəticəsində urartulula- 
rın hücumuna son qoyuldu. Uauş (indiki 
Səhənd) dağında olan döyüşdə Urartu 
çarı dəhşətli məğlubiyyətə uğradı və 
özünü öldürdü. Mannanm zəbt edilmiş 
22 qalası və 2 möhkəmləndirilmiş şəhəri 
geri qaytarıldı. Ölkə bərpa olunmağa 
başladı, “pərən-pərən düşmüş mannalı- 
lar” öz yerlərinə qayıtdılar.

Manna dövləti qüvvətlənərək hətta 
Aşşur torpaqlarına basqın etməkdən 
çəkinməmişdir. Sarqonun varisi Sinax- 
xerib [e.ə.705-681] mannalıların onun 
hakimiyyətinə itaətkarlıqla boyun əy- 
məmələrindən şikayətlənir.

E.ə. 8 əsrin sonunda yazılı mənbə- 
lər tarix səhnəsinə çıxan yeni bir qüvvə
- kimmerilər və skiflər haqqmda xəbər 
verir. Onlar şm.-dan Qafqazı keçib, 
Yaxın Şərq ərazilərinə basqın etmişlər. 
Mingəçevir nekropolunda, Saqqız də- 
fınəsində və başqa abidələrdə onların 
izlərinə rast gəlinir. Skiflərin gəlişi ilə 
yeni silah, xüsusən üçtilli borulu ox uc- 
luqları geniş yayıldı. Onlarm sima- 
sında mannalılar özlərinə müttəfıq qa- 
zandılar.

Asarxaddonun [e.ə. 680-668] haki- 
miyyəti dövründə Manna kimmerilər, 
skiflər (iskitlər) və madalılarla ittifaq 
qurub Aşşuru sıxışdırmağa və onun tor- 
paqlarmı əlindən almağa başlamışdı. 
Lakin Mannanm çiçəklənməsi uzun 
çəkmədi. Təqr. e.ə. 660 ildə aşşurlular 
mannalıları ağır məğlubiyyətə uğratdı- 
lar, bir çox qalanı və hətta paytaxt İzir- 
tunu işğal etdilər, bol qənimət ələ keçir- 
dilər. Ölkədə baş verən üsyan nəticəsin- 
də çar Ahşeri həlak oldu. Taxta sahib 
olan Ualli Aşşur tərəfmə keçdi. Sonra- 
lar da mannalılar aşşurlularla birlikdə 
madalılara qarşı çıxış etmişlər. E.ə. 
615-610 illər arasında Yaxın Şərqin bir 
sıra ölkələri, o cümlədən Manna madalı- 
lar tərəfındən işğal olundu. Mannanm 
adı son dəfə Bibliyada Yeremiya pey- 
ğəmbərin kitabında çəkilir.

Mannanm çiçəklənməsi iqtisadi yük- 
səlişə əsaslanmışdır. Divarlarla möh- 
kəmləndirilmiş şəhərlərin və onların 
müdafıəsi üçün kiçik qalaların mövcud- 
luğu tikinti texnikasınm və müdafıə im-

kanlarmm yüksək olduğunu göstərir 
Əhalinin oturaq həyat sürən hissəsi ge- 
niş miqyasda əkinçilik və bağçıhqla 
məşğul olmuşdur. Maldarlıq və atçılıq 
mühüm rol oynamışdır. Mannada bədii 
sənətkarlıq yüksək səviyyəyə çatmışdı

Yerli əhalinin dini baxışları haqqın- 
da yazılı mənbələrdə məlumat çox cü- 
zidir. Onların şəhərlərində məbədlər ti- 
kilir, ilahilərə heykəllər qoyulur və şük- 
ranlıq duaları oxunurdu.

Maddi mədəniyyət abidələri, dəfn 
adətləri, keramika və metal məmulatı- 
nın üzərindəki təsvirlər əhalinin mənə-
vi həyatınm xüsusiyyətlərini əks etdi- 
rir. Həsənlidən tapılmış qızıl camın 
üzərindəki təsvirlər ilahilərə sitayişi və 
qurban verilməsini parlaq şəkildə əks 
etdirir. Qədim inanclarda dirilik ağacı-

İzirtu
Mannanın “çar şəhəri” - paytaxtı. 
Tədqiqatçıların fikrincə izirtu şəhəri 
Cənubi Azərbaycanda müasiı Ziviyə 
ş.-nin yaxıniığında yerləşirdi. İ, 'tu da 
digər Manna şəhərləri kimi r dafiə 
xarakterli qala divarları ilə əı ələn- 
mişdi. Şəhərdə iki və üçmərt əli bi- 
nalar, eləcə də, güman eo liyinə 
görə, məbədlər var idi. E. ə 16 il- 
də Aşşur hökmdarı II Sarqon :1unu 
tutub yandırmışdı. Lakin şəh tez- 
liklə bərpa olunmuşdu. E. ə. 6 ' 0 ildə 
Aşşur hökmdarı Aşşurbanipt yeni- 
dən İzirtunu zəbt edərək dağıt nışdı.

na sitayiş böyük yer tuturdu. B ı təbiə- 
tin ölüb dirilməsi ideyasım, insanların 
əhyaya və axirətə inamını təcəssüm etdi- 
rirdi.

Əd.: f l b a K O H O B  H . M .  HcTopH;: M hahh: 
o t  Ä p e B H e ö u iH x  B peM eH  ao K O H ija  IV  b. a o  h . 3 . 

M .-JI., 1956; A j i h c b  H r p a p .  H c to ; h  M h- 
ä h h .  B., 1960; D y s o n  R. H . Prc ıns of 
protohistoric Iran as seen from H asan l JNES, 
JVs 24, 1965; A * a ( j ) a p 3 a Ä e  H.  M. F y c ra H .

B., 1973; A S H Ö y m ı a e B  O. X . 3h : i h t  h  

6poH3a Ha T ep p H T op H H  HaxmeBaHCKOİ: \CCP.
E., 1982; . Ha c a c j ı a poB A. K. M yc. n c K a a  

KyjibTypa A3ep6aHfl)KaHa. E., 1983; r  y c,; ii h  o  b  

M. M. f lp e B H H H  n a jıe o jiH T  A3ep6aiiÄ)ic;>-ıa. E., 
1986; H a p H M a H O B  H. T. KyjibTypa f lp eB H eft-  

mero ^eMjıeaejibHecKo-CKOTOBOflHecKoro nacejıe- 
hhji A3ep6aÜA>KaHa. E., 1987; Q a ş q a y  S. M. 
Manna dövləti. B., 1993; Azərbaycan t a r i x i .  Yeddi 
cilddə. C. I, B., 1998; A x y H j o B  T. CeBepo- 
'janaanbiH A3ep6aü;j>KaH b anoxy 3HeojiHTa h  

6poH3bi. E., 2001; R ü s t ə m o  v C. N., M u -  
r a d o v a  F. M. Qobustan petroqlifləri. C. 1, 2-ci 
kitab, B., 2003.

Solmaz Qaşqay

166

AZƏRBAYCAN QƏDİM DÖVRDƏ

Azərbaycan ərazisində Skif şahlığı.
E.ə. 1-ci minilliyin əvvəllərində Qara də- 
nizin şimal sahillərində və Qafqaz bər- 
zəxində köçəri tayfalar yaşayırdılar. Bu 
tayfalar haqqında qədim Şərq və antik 
mənbələrdə məlumat verilir. Arxeoloji 
materiallarla təsdiq edilən yazılı qay- 
naqlar bu tayfaları kimmerlər və skiflər 
(saklar) hesab etməyə imkan verir. 
Kimmerlərin adına ilk dəfə Aşşur mən- 
bələrində Manna ilə əlaqədar olaraq e.ə.
8 əsrin son rübündə rast gəlinir. Skiflər 
isə e.ə. 674 ilə aid olan Aşşur mətnində 
Manna ərazisində işkuzai (aşkuzai) adı 
altında qeyd olunur. Bu mətndə “ Saklar 
ölkəsi və Qutiumun şahı” adlandırılmış 
kimmer başçısı Tuqdammenin adt 
çəkilir. Sakların məskəni Mannanm 
yaxınlığındakı ərazilərdə yerləşirdi. 
Onlar (saklar) öz adlarına uyğun olaraq 
bu vilayətə Sakasena adını qoy- 
muşdular (Strabon). Bu ad skiflərin 
məskunlaşdığı Kür çayından cənub- 
dakı Gəncə-Qazax bölgəsi ərazisinə 
aiddir. Azərbaycanm şm.-q. ərazilərində 
kimmer-skif yürüşləri dövrünə aid 
qəbirlərin aşkarlanması, yeni dəfn adə- 
tinin formalaşması buraya yeni etnik 
qrupun gəldiyini təsdiqləyir. Mingəçe- 
virdə əyri bıçaqlar və bülöv daşları, 
həmçinin skif tipli ox ucluqları, qılınclar 
və nizə ucluqları tapılmışdır. Qazıntılar 
zamanı ucları ağzıaçıq yırtıcı heyvan 
başı şəklində olan bilərziklərə və tunc 
güzgülərə təsadüf edilmişdir. Üzük- 
möhürlərdən birinin üzərində başında 
hündür şişuclu papaq və özünəməxsus 
geyimi olan sak-tiqraxauda təsvir 
edilmişdir.

Herodotun (e.ə. təqr. 490/480^25) 
məlumatına görə, e.ə. 8 əsrin sonunda 
skiflər tərəfındən sıxışdırılan köçəri 
kimmer tayfaları Ön Asiyaya daxil 
olmuşlar. Kimmerlər urartulularla toq- 
quşaraq iki böyük axına bölünmüşlər: 
birinci axın Ön Asiyanın cənubuna, 
ikinci axın isə Mannanın ərazisinə və 
Madanın şm.-q. hissəsinə yönəlmişdi. 
Bu zaman Ön Asiyada Aşşur çarhğınm 
əsarəti altında olan xalqlar öz azadlığı 
uğrunda mübarizə aparırdılar. Kim- 
merlər Aşşura qarşı mübarizədə mada- 
lıların müttəfıqləri idilər. Tezliklə man- 
nalılar və skiflər də bu ittifaqa qoşul- 
dular. Skiflər e.ə. 7 əsrin 70-ci illərində 
İşpakay başda olmaqla aşşurlulara 
qarşı fəal mübarizə aparırdılar. Bu 
hadisələr Mada şahlığının meydana 
gəlməsi ilə bir vaxta düşmüşdü.

E.ə. 674 ildə meydana gəlmiş Skif

şahlığı bir neçə onillik ərzində Ön Asi- 
yanın hərbi-siyasi həyatında mühüm rol 
oynamışdır. Mənbələr skiflərin Aşşur 
çarlığına qonşu olan ərazilərdə, xüsusən 
Manna və Madadakı fəaliyyəti ilə bəra- 
bər, İşkuza (Skif) ölkəsinin şahı Par- 
tatua (yun. - npcüioOürıç) haqqmda da 
məlumat verir. Güman etmək olar ki, 
İşkuza ölkəsi Aşşurun diplomatik fəa- 
liyyət dairəsində idi və Kür çayının orta 
axarı (sonrakı Sakasena vilayəti) ilə Ur- 
miya gölü arasında yerləşən ərazini 
əhatə edirdi. Əvvəllər Partatua mannalı- 
lar və madalılarla birlikdə Aşşura qarşı 
mübarizə aparırdt. Lakin tezliklə Aşşur 
çarı Asarxaddon öz qızını Partatuaya 
ərə verməklə onu öz tərəfınə çəkdi və 
bununla Skif şahlığı Aşşurun sədaqətli 
müttəfıqinə çevrildi. Nəticədə madalı- 
ların, mannalıların və kimmerlərin 
koalisiyası Aşşur çarlığı üzərində tam 
qələbə çala bilmədi.

Partatuadan sonra onun oğlu Madi 
(yun. - M a5ÜT|ç) skiflərin şahı olmuş- 
dur. Yazılı mənbələrdə e.ə. 7 əsrin 
40-20-ci illərində Skif şahlığı ərazi- 
sindən skiflərin atlı dəstələrinin Urar- 
tuya, Suriyaya, Fələstinə və hətta Misirə 
yürüşləri haqqında olan məlumat həm 
də arxeoloji materiallarla təsdiq olunur. 
Mada da skiflər tərəfındən məğlub edil- 
miş və üzərinə bac qoyulmuşdu. Hero- 
dotun məlumatına görə, skiflər Asiyada 
iyirmi səkkiz il hökm sürmüşdü.

Mada şahı Kiaksarın hakimiyyəti 
dövründə, təqr. e.ə. 7 əsrin 20-ci illərinin 
sonunda madalılar skiflərin hakimiy- 
yətindən xilas olaraq Skif şahlığının 
ərazisinə yiyələndilər. Skif şahlığı bir 
müddət Mada şahlığımn tərkibində 
özünüidarə edən qurum kimi qalmışdtr. 
Bibliyanın məlumatına görə, şimal 
köçəriləri daha bir neçə il Ön Asiyanm 
xalqlarım dəhşətə gətirməkdə davam 
etdilər. E.ə. 6 əsrin əvvəllərində mənbə- 
lərdə Aşkenaz (Skif) şahlığınm adının 
Manna, Mada və Urartu ilə bir sırada 
çəkilməsi də skiflərin gücündən xəbər 
verir. 590 ildə Mada ilə Lidiya arasında 
müharibə başlananda Kiaksar tərəfin- 
dən Skif şahlığı ləğv edildi. Skiflər 
şahlığın ləğvindən sonra da “ saklar” , 
“ ortokoribantilər” (“ tiqraxauda” ) və 
“ sakasenlər” adı altında Azərbaycan 
ərazisində yaşamaqda davam edirdilər.

Skiflərin digor hissəsi Qara dənizin 
şimal sahillərinə qayıtmış və buraya Ön 
Asiya mədəniyyətinə xas olan element- 
lər, o cümlədən incəsənətə “heyvani üs- 
lub” gətirmişdilər. Skiflərin Azərbaycan

tarixində də rolu böyük idi. Nisbətən 
sabit əraziyə malik olan Skif şahlığı 
Azərbaycan ərazisində azı 80 il mövcud 
olmuşdur. Skifiər Azərbaycanda hərb 
sənətinə də müəyyən təsir göstərmişlər. 
Yerli əhali onlardan at belində ox 
atmaq kimi döyüş üsulunu öyrənmişdir.

Azərbaycan Mada (Midiya) şahlığı 
dövründə. Madalıların məskunlaşdığı 
vil.-in adı ilk dəfə e.ə. 835 ildə Aşşur 
mənbələrində çəkilir. Madalıların tayfa 
ittifaqı, əsasən, Mannadan ş.-də və c.-ş,- 
də yerləşən vil.-lərdə təşəkkül tapmışdı. 
Herodot “Tarix” əsərində madalıların 
ittifaqına daxil olan altı tayfanın - ari- 
zantlar, budilər, buslar, maqlar, pareta- 
kenlər və struxatların adlarım çəkir.

E.ə. 8 əsrdə Madanın (yun.- Mr|öıa ) 
bir sıra əyalətləri istila edilib Aşşur döv-

Mannalılar və madalılar. E.ə. 8 əsrin sonu. 
Dur-Şarrukindəki relyef.

lətinin ərazisinə birləşdirilmişdi. E.ə. 7 
əsrin 70-ci illərində Kaştaritinin (Mada 
dilində - XsaSrita) rəhbərliyi ilə baş 
vermiş güclü üsyan nəticəsində aşşurlu- 
lar Mada vil.-lərindən tamamilə qovul- 
muş və Mada şahlığı meydana gəlmişdi. 
Kaştariti Madanın ilk şahı olmuşdur. 
Onun yaratdığı hərbi ittifaqın mərkəzi 
müasir Həmədan ş.-nin yaxınlığında 
yerləşirdi. Sonralar burada Madanın 
paytaxtı Aqbatana (Mada dilində 
Hamqmatana) şəhəri salınmışdı. Lakin 
az sonra Yaxın Şərq ölkələrinin bir ço- 
xunda, o cümlədən Madada skiflər öz 
ağalığım bərqərar etdilər. Skifiər qarət- 
çilik məqsədilə vaxtaşırı yürüşlər edir və 
onlardan asılı ölkələrdən bac alırdılar.

Mada şahı Kiaksar [e.ə.625 585] 
(yun.- KuäÇaprıç; Babil dilində - Uma - 
ki§tar; Mada dilində - HuvaxStra) hər- 
bi islahat keçirdikdən sonra e.ə. 624 ildə 
Madada skiflərin hakimiyyətini dcvirdi. 
Az sonra Kiaksar Babilistan hökmdarı 
Nabopalassar ilə Aşşura qarşı hərbi sa- 
ziş bağladı. E.ə. 614 ildə madalılar Aş- 
şurun paytaxtı Nineviyanı (Neynəvanı)
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mühasirəyə aidılar, iakin ələ keçirə bil- 
mədilər, əvəzində ölkənin qədim paytax- 
tı Aşşur ş.-ni tutaraq, qarət edib dağıt- 
dılar. Babillilər isə Aşşura gec gəldilər. 
Madahlar və babillilər ittifaqlarmı süla- 
lə nikahı ilə möhkəmlətdilər. E.ə. 612 il- 
də müttəfıqlər qəti hücumla Aşşurun 
paytaxtı Nineviyanı zəbt edib dağıtdılar. 
Aşşur dövlətinin bir hissəsi Madanın əra- 
zisinə qatıldı. Madahların Aşşur üzərində 
qələbəsi nəticəsində Mada Ön Asiyanın 
böyük dövlətinə çevrildi.

Bundan sonra madalılar Kiaksarın 
başçılığı ilə Hirkaniya, Parfıya, Persida 
(Parsa), Elam, Manna, Skif şahlığı və 
Urartunu tutdular. Lakin Manna, Skif 
şahlığı və Urartu müəyyən zaman ər- 
zində (e.ə. 6 əsrin 90-cı illərinin sonları- 
nadək) özünü idarə edirdi və madahla- 
rın “ kiçik” müttəfiqləri sayılırdılar. 
Mannanm işğalmın Mada təsərrüfatı- 
nın inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti 
oldu. Yüksək inkişaf etmiş kənd təsər- 
rüfatına, sənətkarlığa və şəhər həyatına 
malik olan Manna Mada dövlətinin iq- 
tisadiyyatının yüksəlişində mühüm rol 
oynadı və onun mədəni-iqtisadi mərkə- 
zinə çevrildi. Madahların Kiçik Asiya- 
nın bir hissəsini tutması o dövrün 
qüdrətli dövlətlərindən olan Lidiyanm

çarı Aliattanın onlara qarşı çıxış etmə- 
sinə səbəb oldu; Lidiya ilə müharibə 
ərəfəsində Mada tərəfmdən Manna,

Aqbatana (Ekbatana)
Mada şahı Kaştariti tərəfindən aş- 
şurlulara qarşı yaradılmış hərbi mər- 
kəz. Kar-Kaşşi ["Kaşşuların (kas- 
sitlərin) koloniyası"] adlanan qalanın 
yaxınlığında yerləşirdi. Aqbatana 
Mada tayfa başçılarının qədim top- 
lanış yerində (Mada dilində Ham- 
gmatana - "toplanış yeri" demək- 
dir), təqr. e. ə. 7 əsrin əvvəllərində 
Mada dövlətinin paytaxtı kimi inşa 
edilmişdi. Herodota görə, Deyok 
Aqbatananı özü üçün tikdirmişdi. 
Şəhər ticarət yollarınm kəsişmə 
nöqtəsində yerləşirdi. Aqbatana iri 
ticarət, sənətkarlıq və mədəniyyət 
mərkəzi idi. Aqbatana şəhərinin 
qalıqları müasir Həmədan şəhəri 
yaxınlığındadır.

Skif şahlığı və Urartunun özünüidarəsi- 
nə son qoyuldu. Mada və Lidiya ara- 
sında savaş beş il (e.ə. 590-585) davam 
etdi və sülh müqaviləsinin imzalanması 
ilə başa çatdı. Sazişə görə, Mada və Li-

diya arasında sərhəd Qalis (müasir Qı- 
zıl İrmaq) çayı boyunca müəyyənləşdi- 
rildi.

Mannanm Mada tərəfindən işğalı 
Cənubi Azərbaycan ərazisinin etnik gör- 
kəminin dəyişməsində həlledici rol oy- 
nadı. İntensiv etnik proseslərin nəticə- 
sində yerli tayfalar “madalılar” adlan- 
mağa başladılar. Madamn bir hissəsinə 
çevrilmiş Manna isə “ Mada” , yaxud 
“ Kiçik Mada” adlanmağa başladı. Ma- 
dalılar tərəfindən Mannanın və Aşşurun 
işğalında onların müttəfiqləri kimi qə- 
dimdən Cənubi Azərbaycan ərazisində 
yaşayan asaqartilər (Aşşur mənbələrin- 
də - zikirtu) tayfası da yaxmdan iştirak 
edirdi. O zaman asaqartilər Cənubi 
Azərbaycan ərazisinin çox hissəsində və 
keçmiş Aşşur çarlığmın Arbela vil.-ndə 
yayılmışdılar.

Kiaksarın ölümündən sonra onun oğ- 
lu Astiaq (yun. - Äaxuäyrıç; Babil dilin- 
də-İstumequ; Madadilində İstivaiqa 
ya da Çstivaiqa) Mada şahı [e.ə. 
585-550] oldu. Astiaq Babilistan çarlığı 
ilə müharibə edirdi. Ondan qorunmaq 
üçün babillilər “ Böyük Mada divarı”nı 
inşa etdilər, lakin buna baxmayaraq ma- 
dalılar Babilistanm Harran vil.-ni tutma- 
ğa nail oldular. Astiaqın Madada mərkə-
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zi hakimiyyəti möhkəmləndirməsindən 
narazı qalan bir qrup tayfa əyanları hətta 
onun düşmənlərinin tərəfınə belə keç- 
məyə hazır idilər. E.ə. 553 ildə Madadan 
asılı olan Persida vil.-nin hökmdarı Kirin

Qızıl riton. E. ə. 5 əsr. Aqbatana.

(qədim fars dilində - Kurus) başçılığı ilə 
farslar üsyan etdilər. Astiaq Mada qo- 
şunlarım Babilistanm Harran vil.-ndən 
geri cəkmək məcburiyyətində qaldı. 
Farslarla həlledici döyüşdə Mada əyam 
Harpaq qoşunlarmın bir hissəsi ilə bir- 
likdə Kirin tərəfinə keçdi. Bunun nəti- 
cəsində e.ə. 550 ildə madalılar məğlu- 
biyyətə uğradılar.

K ir Mada hökmdarlarınm rəsmi ti- 
tullarım (“ böyük şah” , “ şahlar şahı” , 
“ ölkələr şahı” ) qəbul etdi. Mada şahla- 
rının xəzinəsi Pasarqadaya aparıldı və 
Aqbatana Əhəməni şahlarınm iqamət- 
gahlarından biri oldu, Mada üzərinə isə 
məğlub dövlət kimi bac qoyuldu. Mada 
əyanlarınm bir qismi həm Kirin, həm 
də onun xələflərinin dövründə öz imti- 
yazlarım qoruyub saxlaya bildilər. Kir 
formal olaraq Mada şahlığmı Əhəmə- 
nilər (qədim fars dilində Haxamanişiya) 
dövlətinin tərkibində saxlasa da, faktiki 
olaraq Madam fars canişini idarə etmə- 
yə başladı. Farslar əsası Aşşur ənənə- 
sindən gələn Madamn dövlət idarəçiliyi 
sistemini qəbul etdilər. Əhəmənilər im- 
periyasınm tərkibində Mada Persida- 
dan sonra ikinci yerdə idi, ona görə də 
ətraf xalqlar (yunanlar, yəhudilər, mi- 
sirlilər və b.) Madanın işğalına haki- 
miyyətin Astiaqdan Kirə irsən keçməsi 
kimi baxırdılar və farsları “ madalılar” 
adlandırır, farsların tarixini Mada tari- 
xinin davarnı hesab edirdilər.

Madahların Qədim Şərqin güclü

dövlətləri ilə mübarizədə uğur qazanma- 
sı və onları nisbətən asanhqla tuta bil- 
məsi onunla izah edilə bilər ki, Madada 
əmlak bərabərsizliyi hələ dərinləşməmiş, 
sosial təbəqələşmə meydana gəlməmiş- 
di. Məhz buna görə də Mada qoşunu 
bütün Mada xalqından ibarət idi. Mada 
dövləti kifayət qədər iri olsa da, yarım- 
asılı çarlıqları və tayfaları öz tərkibinə 
qatan zəif bir qurum idi. Bu amil Mada- 
nın ictimai münasibətlərində də öz əksi- 
ni tapmışdı. Sıravi madalılarla əyanlar 
arasında əmlak fərqi artdıqca azad icma 
kəndlilərinin istismarınm güclənməsi ilə 
yanaşı, hökmdar təsərrüfatlarında və 
məbəd torpaqlarında işləyən qulların da 
sayı çoxalırdı.

Madalıların təsərrüfatınm əsasını 
əkinçilik və maldarhq təşkil edirdi. 
Əkinçilikdə süni suvarma böyük rol oy- 
nayırdı. Madanın Nisaya çöllərində qiy- 
mətli at cinsləri bəslənilirdi. Ərazisi də- 
mir, qurğuşun, gümüş, əlvan və qiymətli 
daşlarla zəngin idi, burada habelə neft 
hasil edilirdi.

Sənətkarlar əmək alətləri, silah, məi- 
şət əşyaları və s. düzəldir, parça və xalça

Herodot. Tarix
I, 98. Deyok möhkəmləndirilmiş 
şəhəri - indiki Aqbatananı ucaltdı; 
[orada] şəhər divarının biri digərini 
dairəvi şəkildə əhatə edirdi. Qala 
divarları elə tikilmişdi ki, bir [divarın] 
dairəsi o birinin üstündən bürcün 
hündürlüyünə qədər ucalırdı. Şəhə- 
rin təpədə yerləşməsi [qalanın] belə 
quruluşu üçün əlverişli şərait yara- 
dırdı, buna baxmayaraq, həmin yer 
süni şəkildə bir qədər dəyişdirilmiş- 
di. Divar dairələrinin sayı yeddi idi: 
sonuncu dairənin daxilində hökm- 
dar sarayı və xəzinə yerləşirdi. Ən 
böyük divar dairəsinin uzunluğu təx- 
minən Afina dairəvi divarının uzunlu- 
ğu ilə eynidir. Birinci divar dairəsinin 
bürcləri ağ, ikinci - qara, üçüncü - 
sarımtıl-qırmızı, dördüncü - tünd 
göy, beşinci - narıncı-qırmızı rənglər- 
də idi. Beləliklə, bütün bu beş dairə- 
nin bürcləri əlvan şəkildə rənglən- 
mişdi. Sonuncu iki dairədən biri gü- 
müşü, digəri isə qızılı rəngdə idi.

toxuyurdular. Madada inşaat sənəti də 
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. 
Madalı daşyonan ustaların əməyindən 
sonralar Əhəməni şahları Suz şəhərində 
saray tikintisində istifadə etmişdilər.

Yaxın Şərq ölkələrini Mərkəzi Asiya 
və Hindistanla birləşdirən ən mühüm 
ticarət yollarından biıi Madanın ərazi- 
sindən keçirdi.

Mada dövlətinin başında şah durur-

Qızıl bəzək əşyası. E.ə. 6-4 əsrlər. 
Aqbatana.

du və onun hakimiyyəti irsi idi. Şah ilə 
tayfa əyanları arasında hakimiyyət uğ- 
runda mübarizə gedirdi. Dövlətin idarə 
olunmasında zərdüşti maqlar (kahinlər) 
mühüm yer tuturdular. E.ə. 7 əsrdə 
Madada zərdüştilik rəsmi dövlət dini ol- 
du. Bu din Zərdüşt (Avesta dilində - 
Zara9uätra, yun. - ZopoaoTpuç) tərə- 
findən yaradılmışdır. Zərdüştiliyə görə, 
Ahura Mazda (orta əsrlərdə - Hör- 
müzd, Hörmüz) işıq, həyat və həqiqət 
təcəssümü olan Xeyir allahı idi. O, hələ 
dünya yaranmazdan əvvəl var idi və da- 
im Şər, qaranlıq və ölüm təcəssümü olan 
Anqra Manyu (orta əsrlərdə - Əhriman, 
Əhrimən) ilə mübarizə aparırdı. Xeyir 
ilahiləri Ameşa Spentalar, yazatalar və 
b. Ahura Mazdanın, Şər ilahiləri 
dayvlar (divlər) isə Anqra Manyunun 
rəhbərliyi altında idilər. Zərdüştilik təli- 
minə görə, insan Ahura Mazda tərəfın- 
dən yaradılıb, amma öz düşüncə və hərə- 
kətlərində müstəqildir, ona görə də Şər 
qüvvələrinin təsiri altına düşə bilər. 
“ Xeyir düşüncəli” , “ xeyir sözlü” və 
“xeyir əməlli” mömin zərdüştinin vəzifə- 
si Anqra Manyu və onun köməkçiləri 
olan Şər ruhlara qarşı mübarizə apar- 
maqdır. Son nəticədə Xeyir Şər üzərində 
qələbə çalacaq və bununla da xeyirxah- 
lıq bərqərar olacaqdır. Ahura Mazdaya 
səcdə etmək üçün zərdüştilər onun 
mücəssəməsi sayılan od məbədləri inşa 
edirdilər. Zərdüştiliyin kahinlori maq- 
lar, müqəddəs kitabı isə Avesta idi. 
Zərdüştilik iudaizm, xristianhq, bud- 
dizm və qədim yunan fəlsəfəsinin inkişa- 
fına böyük təsir göstərmişdir.
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Mada mədəniyyəti və dini atropate- 
nalılarm mənəvi mədəniyyət xəzinəsinə 
daxil olmuş, madalıların özləri isə Atro- 
patena sakinlərinin etnik tarixində çox 
mühüm rol oynamışlar.

Azərbaycan Əhəməni şahlığı döv- 
ründə. II Kirin yaratdığı dövlət tarixçilər 
tərəfmdən Əhəmənilər dövləti adlandırı- 
lır. II K ir Madanı və əvvəllər ona tabe 
olan ölkələri öz şahlığına daxil etmişdi. 
Sonra Lidiya çarlığı (e.ə. 547) və Babili- 
stan (e.ə. 539) işğal edildi. E.ə. 530 ildə 
Tomirisin başçılıq etdiyi massaget tay- 
faiarı ilə savaşda K ir öldürüldü. Bundan 
sonra Kirin oğlu Kambiz (qədim fars 
dilində - Kambujiya) şah [e.ə. 530-522] 
oldu.

E.ə. 525 ildə Kambiz Misiri özünə 
tabe etdi. Kambiz Misirdə olarkən e.ə. 
522 ildə Mada maqı Qaumata çevriliş 
etdi. Qaumatanın çevrilişi haqqında rə- 
vayətlər Bisütun (Behistun) kitabəsində 
və Herodotun “ Tarix” əsərində əks 
olunmuşdur. Martın 11 -də maq Qau-

mata Kambizin kiçik qardaşı Bardiya- 
mn adı altmda Əhəmənilər dövlətində 
hakimiyyəti zəbt etmiş və özünü şah ad- 
landırmışdı. Kambiz təcili Persidaya yo- 
la düşmüş, lakin səfər zamanı naməlum 
şəraitdə ölmüşdü. Taxtda yerini möh- 
kəmlədən maq Qaumata Əhəmənilərə 
tabe olan bütün xalqları 3 il müddətinə 
vergi (bac) və hərbi mükəlləfıyyətlərdən 
azad etmiş, iqamətgahmı Madada yerlə- 
şən Sikayauvatiş qalasına köçürmüşdü. 
Qaumatanın Persidada qalmaqdan ehti- 
yatlandığı ehtimal olunur. Bütün bunlar 
Qaumatanm çevrilişinin Əhəmənilərin 
hakimiyyətinə qarşı yönəldiyini təsdiq- 
ləyir. Yeddi fars əyanı Qaumataya qarşı 
sui-qəsd təşkil etdi. Sentyabrın 29-da - 
maq Qaumatanın altı ay yarımlıq haki- 
miyyətindən sonra bayram zamanı sa- 
raya soxulan qəsdçilər onu qətlə yetirdi- 
lər və I Daranı (qədim fars dilində - Da- 
rayavahus) Əhəmənilər dövlətinin şahı 
[e.ə. 522 1̂86] seçdilər.

I Dara taxta çıxandan sonra Əhəmə-

nilər dövlətinin, demək olar ki, hər ye- 
rini üsyanlar bürüdü. Madada üsyançı- 
lara özünü Mada şahı Kiaksarın nəslin- 
dən olan Xşasrita (Kastariti, Fraort) 
adlandıran Fravartiş adlı şəxs başçılıq 
edirdi. Üsyançılar Mada ərazisinin bö- 
yük hissəsi üzərində nəzarəti ələ aldılar. 
Madada baş verən üsyan kütləvi xalq 
hərəkatı idi. Bisütun kitabəsində bildiri- 
lir ki, bütün Mada xalqı üsyan etdi. Da- 
ra Mada üsyançılarına qarşı sərkərdəsi 
Vidarnanı göndərdi. Madadakı Maruş 
şəhəri yaxınlığında onunla üsyançılar 
arasındakı savaş nəticəsiz oldu. Vidar- 
nanın qoşunu bir neçə ay növbəti dö- 
yüşlərdən çəkinərək Daranın əsas qüv- 
vələrlə Madaya gəlməsini gözlədi. Dara 
madalıların təhlükəli üsyanının yatırıl- 
masına özü rəhbərlik etdi. E.ə. 521 il 
mayın 7-də Madada Kunduruş adlandı- 
nlan yerdəki həlledici döyüşdə üsyançı- 
lar məğlubiyyətə uğradıldı. Bu savaşda 
34425 üsyançı öldürüldü və 18000 nəfər 
əsir düşdü. Fravartiş Madanın şərqində- 
ki Raqa vilayətinə qaçdı. Amma həmin 
ilin iyununda tutulub Daranm yanına 
gətirildi. O isə Fravartişi burııunu, qu- 
laqlarını, dilini kəsib, gözünün birini çı-

I Daranın Bisütun kitabəsi.
2-ci sütun
78-91. Dara şah deyir: "Çissan- 
taxma adlı bir nəfər asaqarti mənə 
qarşı qiyamçı oldu. O, xalqa belə 
deyirdi: "Mən Asaqartada Kiaksarın 
nəslindən şaham". Bundan sonra 
mən fars və Mada (Midiya) ordu- 
sunu göndərdim. Mən öz qulumu - 
Taxmaspada adlı madalını [midiya- 
lını] onların başçısı (rəisi) elədim. 
Mən onlara belə dedim: "Gedin [və] 
özünü mənimki adlandırmayan qi- 
yamçı qoşunu darmadağın edin". 
Sonra Taxmaspada ordu ilə yola 
düşdü və Çissantaxma ilə savaşa 
başladı. Ahuramazda mənə kömək 
etdi. Ahuramazdanın şəfqəti ilə mə- 
nim ordum qiyamçı ordunu darma- 
dağın etdi və Çissantaxmanı yaxa- 
layıb yanıma gətirdi...”

xarmaqla cəzalandırdı. Əli-qolu bağlı 
Fravartişi Aqbatanaya gətirib edam 
etdilər. Fravartişin yaxın silahdaşları da 
oraya gətirilmiş, dəriləri soyulub içərisinə 
saman doldurularaq qala divarından 
asılmışdı. Üsyan başçılarına qəddarcası- 
na divan tutulması və həlak olan madalı- 
ların sayının həddən ziyadə çoxluğu
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sübut edir ki, Fravartişin üsyanı Əhəmə- 
ni şahı I Dara üçün ən böyük və təhlükəli 
üsyanlardan idi. Daranın hökmranlığının 
əwəlində baş vermiş çoxsayh üsyanlar- 
dan Herodota yalnız Mada və Babili- 
standakı üsyanlar haqqında məlumat 
çatması faktı da bunu təsdiqləyir.

Çissantaxmanın başçılığı ilə Asaqar- 
ta vil.-ndə baş vermiş üsyan Fravartişin 
üsyanı ilə bağlı idi. Çissantaxma da Ma- 
da şahı Kiaksarın nəslindən olduğunu 
söyləmiş və özünü Asaqartanın şahı elan 
etmişdi. I Dara Parsa və Mada qoşunla- 
rını madalı sərkərdə Taxmaspadanın 
başçıhğı ilə ona qarşı göndərmişdi. Tax- 
maspada üsyam yatıra bilmişdi. Əsir gö- 
türülmüş Çissantaxma da Asaqarta vil,- 
nin mərkəzi Arbela ş.-ndə qəddarcasına 
edam edilmişdi.

Fravartişin və Çissantaxmanın baş- 
çılığı ilə üsyanlar Mada dövlətinin müs- 
təqilliyinin bərpası yolunda son cəhd 
idi. I Dara bütün qüvvələrini səfərbərliyə 
alaraq çox böyük çətinliklə dövlətində 
baş verən üsyanları yatıra bildi.

I Daranın hakimiyyəti illərində Əhə- 
mənilər dövləti özünün ən qüdrətli çağı- 
na çatdı. Lakin I Dara və onun varisləri

Qızıl sırğa. E. ə. 7-5 əsrlər. 
Mingəçevir.

dövründə baş verən yunan-İran mühari- 
bələri Əhəmənilərin məğlubiyyəti ilə nə- 
ticələndi.

I Kserksin (qədim fars dilində - 
Xäayarsa) hökmranlığından [e.ə. 486- 
465] sonra Əhəmənilər dövləti daxilində 
taxt-tac uğrunda çəkişmələr və farslar 
tərəfındən istila edilmiş ərazilərdə xalq- 
ların çoxsaylı üsyanları dövlətin zəiflə- 
məsinə səbəb oldu. E.ə. 373-359 illərdə 
Əhəmənilər dövlətində “ satrapların 
möhtəşəm üsyanı” baş verdi və o, çox 
çətinliklə yatırıldı.

III Artakserksin (qədim fars dilində
- Artaxäaça) hakimiyyəti illərində [e.ə. 
358-338] Əhəmənilər dövlətinin ərazisi 
ən amansız tədbirlər hesabına sonuncu

dəfə qismən bərpa edildi. Sonra taxt-tac 
uğrunda yenidən mübarizə başlandı.

E.ə. 334 ildə Makedoniyalı İsgəndər 
Əhəmənilərlə müharibəyə başladı və üç 
həlledici döyüşdə - Qranik, İss və Qav- 
qamela yaxınlığında baş vermiş döyüş- 
lərdə Əhəməni qoşunlarını darmadağın 
etdi. E.ə. 330 ildə sonuncu Əhəməni şa- 
hı III Dara [e.ə. 336-330] öz satrapı Bess 
tərəfındən öldürüldü və Əhəmənilər döv- 
ləti dağıldı.

İki yüz ildən artıq bir dövrdə Əhə- 
mənilərin hakimiyyəti altında olan geniş 
ərazilərdə müxtəlif xalqlar vahid dövlət 
tərkibində yaşamışlar. Bu, ticarətin və 
mədəniyyətin çiçəklənməsi üçün əlveriş- 
li şərait yaratmışdı. Əhəmənilər dövrü 
ayn-ayrı xalqların müxtəlif dil, mədə- 
niyyət və dinlərinin intensiv qovuşması 
prosesləri ilə səciyyələnir. Əhəmənilər 
dövlətinin mövcudluğu Azərbaycan əra- 
zisində məskunlaşan tayfaların da tarixi 
və mədəni inkişafında mühüm rol oyna- 
mışdır.

Əhəməni hökmranlığının müxtəlif 
dövrlərində Azərbaycan ərazisi 10-cu, 
11-ci, 14-cü, 15-ci və 18-ci satraphqların 
tərkibinə daxil idi. Bu satraplıqlarda ya- 
şayan tayfalar Əhəmənilərə bac verirdi- 
lər. Azərbaycanın etnik tərkibi haqqın- 
da Əhəmənilər dövrü mənbələrində 
əvvəlki dövrlərə nisbətən daha geniş 
məlumat vardır. O zaman Azərbaycan 
ərazisində albanlar, kadusilər, kaspilər, 
utilər, müklər, mantiyenlər, mardlar 
(amardlar), madalılar, asaqartilər, skiflər 
(ortokoribantilər, saklar, sakesinlər) 
və b. tayfalar məskunlaşmışdılar.

Madalıların Cənubi Azərbaycan əra- 
zisində yerli tayfalarla (mamıalılar, asa- 
qartilər və b.) qaynayıb-qarışması nəti- 
cəsində yeni etnoslar yaranmışdı. E.ə.

408 ildə madalıların Əhəmənilərin ağa- 
lığına qarşı yenidən üsyanı baş ver- 
mişdi. E.ə. 401 ildə Kiçik Kir ilə II Ar- 
takserks arasında baş verən sülalə mü- 
haribəsi zamanı şahın sərkərdələrindən 
biri, Mada satrapı Arbak ikibaşlı 
siyasət yeridirdi.

Asaqartilər Cənubi Azərbaycan əra- 
zisində hələ e.ə. 8 əsrdən yaşayırdılar. 
Mada hökmranlığı dövründə asaqartilər 
daha geniş ərazilərə yayılmışdılar. Əhə-

mənilər dövründə Çissantaxmanın üsya- 
nından sonra asaqartilərin yaşadığı 
Asaqarta vil. I Daranın göstərişi ilə Ma- 
da satraplığmdan çıxarılıb 14-cü satrap- 
lığa çevrildi. Həmin satraplığa utilər və 
müklər də daxil idilər. Yeni yaranmış 
əyalətin ərazisi, əsasən, gələcək Mada- 
Atropatenaya müvafiq idi. Güman et- 
mək olar ki, Atropatenanın etnik və mə- 
dəni konturları hələ e.ə. 6 əsrin sonunda 
aydın görünürdü.

Kadusilər Cənubi Azərbaycanda ge- 
niş ərazidə məskunlaşmışdı. Bəzi məlu- 
matlara görə, kadusilər madalılara qarşı 
üsyan edən Kirin tərəfınə keçmişdilər. 
Ola bilsin ki, elə o vaxtdan kadusilər 
Əhəməni şahlarının müttəfıqləri hesab 
olunurdular. Herodot I Daranın satrap- 
lıqlarından bəhs edərkən kadusilərin 
adını çəkmir. Kadusilər Əhəməni şahları- 
na tabe olmurdular. Onlara qarşı II Ar- 
takserks və III Artakserksin dövründə 
(e.ə. 4 əsr) edilmiş iki yürüş nəticəsiz oldu
- onları mərkəzi hakimiyyətə tabe etmək 
cəhdi baş tutmadı.

Mardlar (amardlar) Cənubi Azər- 
baycanda Qızılüzən çayı (qədim adı 
Amard) vadisində məskunlaşmışdılar. 
Mardlar muzdlu döyüşçülər kimi həm 
də Əhəməni şahlarının iqamətgahların- 
da qulluq edirdilər.
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Mantiyenlər Əhəmənilər dövlətinin 
18-ci satraplığına daxil idilər. Onların 
adı dağların və Urmiya gölünün qədim 
adlarında (Mantiana) öz əksini tap- 
mışdır.

Kaspilər Xəzər dənizinin c.-q. sahil- 
lərindən Qafqaz dağlaıınadək geniş əra-

qeyinin əhəmiyyətli olduğunu təsdiq 
edir.

Şimali Azərbaycan ərazisindəki ən 
iri tayfalardan biri də albanlar idi. Mən- 
bələrdə onların adı ilk dəfə e.ə. 331 ildə 
Qavqamela vuruşması ilə əlaqədar çə- 
kilir.

Mada əsgəri 
(hökmdar 
Atropat ?). 
Silindrik 
möhürdə 
təsvir.

E.ə. 5-4 əsrlər.

zidə yaşayırdılar. Kaspilər haqqında er- 
kən məlumatlar həm Qədim Şərq, həm 
də antik mənbələrdə e.ə. 5 əsrə aiddir. 
Strabonun məlumatma görə, Xəzər də- 
nizi və Qafqaz dağlarınm qədim adları 
kaspi tayfalarınm admdan götürülmüş- 
dür. Antik müəlliflər xəbər verirlər ki, 
kaspilər dəvələrə yük vurub Aqbatana- 
ya “duzlu və qurudulmuş balıq” aparır- 
dılar. Kaspilər Xəzər dənizi və qədimlər- 
də suyu bol olan Kür çayı ilə aparılan 
ticarətdə də iştirak edirdilər. Əhəməni- 
lərin ağalığı dövründə kaspilər 11 -ci və 
15-ci satraplıqlarda məskunlaşmışlar. 
Əhəməni hökmdarları kaspiləri hərbi 
qulluğa cəlb edirdilər. Kaspilər Əhəmə- 
nilərin muzdlu döyüşçüləri kimi uzaq 
Misirdə və Frakiyada (müasir Rumı- 
niya ərazisi) qulluq edirdilər. Mahir də- 
nizçi və gəmi inşaatçıları olan kaspilər 
Memfıs şəhərində (M isir) Əhəmənilərin 
cəbbəxanası üçün hərbi gəmilərin inşa- 
sında iştirak edirdilər.

Utilər Şimali Azərbaycan ərazisində 
iri tayfalardan biri idi. Mük tayfasının 
adına mənbələrdə ilk dəfə e.ə. 6 əsrdə 
rast gəlinir. Onların adı qonşu utilərlə 
yanaşı çəkilir. Müxtəlif məlumatlara gö- 
rə, müklər Muğan ərazisində məskun- 
laşmışdılar. Utilər və müklər Əhəməni- 
lər dövlətinin 14-cü satraplığında yaşa- 
yırdılar. E.ə. 480 ildə utilər və müklər 
Kserksin qoşunları tərkibində Yunanı- 
stana yürüşdə iştirak etmişdilər. Utilərlə 
müklərin dəstəsinə Kserksin qardaşı Ar- 
samenin başçılıq etməsi onların möv-

Skif [ortokoribantilər, saklar, saka- 
senlər (sakesinlər)] tayfaları Azərbaycan 
ərazisində hələ e.ə. 7 əsrin əwəllərində 
məskunlaşmışdılar. Özlərini ümumən “sa- 
ka” adlandırsalar da, onların içərisində 
özünəməxsus ad daşıyan tayfalar da var 
idi (məs., işkuza saklar, tiqraxauda sak- 
lar və s.). Skiflərin (saklarm) mədəniy- 
yəti ilə bağlı materiallar Gəncə, Qazax, 
Şəmkir, Mingəçevir, M il düzü (Şimali 
Azərbaycan), Saqqız və Solduz (Cənubi 
Azərbaycan) r-nlarında arxeoloji qazın-

Mada əyanı. 
E.ə. 6-5 əsrlər. 
Persepoldakı 

relyef.

tılar zamant aşkar olunmuşdur. Skif 
(sak) tayfaları Madamn işğalından son- 
ra da bu ərazilərdə qalmış və yerli əhali 
ilə qaynayıb qarışmışdılar. Skiflərin 
(sakların) yaşadığı ərazi Sakasena adla- 
mrdı. Onlar Əhəmənilər dövlətinin 15-ci 
satraplığının ərazisində yaşayırdılar.

Sadalanan tayfaların hamısı illik 
bacdan başqa müharibə zamant Əhəmə- 
ni ordusuna silahlı dəstələr də göndərir- 
dilər. Oxatan mardlar Əhəməni şahları- 
nın, demək olar ki, btitün yürüşlərində 
iştirak edirdilər. Madalılar, asaqartilər, 
kaspilər, mardlar, mantiyenlər, müklər, 
skiflər (saklar), utilər və Azərbaycan 
ərazisində yaşayan digər tayfalar e.ə. 
480 ildə Əhəməni şahı Kserksin Yuna- 
nıstana yürüşündə iştirak etmişlər. Qav- 
qamela vuruşmastnda (e.ə. 331) Atropa- 
tm başçılığı ilə madalılar iştirak edirdi- 
lər; onun rəhbərliyi altında “ kadusilər 
də, albanlar da, sakesinlər də madalılar- 
la birləşmişdilər” . Kadusilər, albanlar 
və sakesinlər bu döyüşdə Atropatın 
müttəfıqləri kimi çıxış edirdilər. Qavqa- 
mela vuruşmasından sonra Aqbatanaya 
qaçmış Əhəməni şahı III Daranın məhz 
kadusilərdən və skiflərdən (sakesinlər- 
dən) kömək gözləməsi, onların döyüş- 
kən tayfalar olduğunu təsdiqləyir.

Atropatena dövləti. Atropatena [yun. 
- AıpoTraırıvrı, Mada dilində - Atarpa- 
takan(a)] Urmiya gölü ətrafında və Araz- 
boyu (müasir Cənubi Azərbaycan, İran 
Kürdüstanı və müxtəlif dövrlərdə Şimali 
Azərbaycanm bəzi torpaqlan) ərazidə 
yerləşən qədim dövlətin yunanca adıdır.

Atropatena dövlətinin banisi Atro- 
pat [yun. - Aıpojrärr|ç; Mada dilində - 
Atarpat(a)] Əhəməni şahı III Daranın 
dövründə Madanın satrapı idi. Belə gü- 
man etməyə əsas var ki, Atropat Ma- 
danın irsi hakimi olmuşdur. O, Make- 
doniyah İsgəndərə qarşı Qavqamela vu- 
ruşmasında madahlara, kadusilərə, al- 
banlara və sakesinlərə başçılıq etmişdi. 
Əhəmənilər dövləti süqut etdikdən son- 
ra Atropat Makedoniyalı İsgəndərə mü- 
nasibətdə mötədillik göstərmişdi. E.ə 
328 ildə Makedoniyalı İsgəndər Atropa- 
tı Kiçik (Yuxarı) Madanın satrapı təyin 
etmişdi. Makedoniya qoşunlarınm Hin- 
distana yürüşü zamanı Böyük (Aşağı) 
Madada e.ə. 324 ildə baş vermiş üsyanı 
yatıran Atropat üsyançtlartn başçısı Ba- 
riaksı Makedoniyalı İsgəndərin yanına 
göndərmiş və bununla da fatehin daha 
çox etibarını qazanmışdı. Makedoniyalı 
İsgəndər Nisaya çöllərində dincələrkən, 
Atropat da buraya gəlmiş və ona süvari 
amazonlardan ibarət 100 nəfərlik dəstə 
bağışlamışdı. Atropat öz qızını İsgəndə- 
rin görkəmli sərkərdələrindən olan Per- 
dikkaya ərə vermişdi. İsgəndərin ölü- 
mündən sonra onun yaratdığı möhtəşəm 
dövlətin idarə edilməsi məhz Perdikkaya 
həvalə olunmuşdu. Perdikkanm haki-
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miyyəti illərində Atropat Yuxarı Mada- 
nın satrapı kimi öz mövqeyini daha da 
möhkəmlətmişdi. E.ə. 321 ildə Perdikka 
həlak olduqdan və Makedoniyalı İsgən- 
dərin dövləti onun diadoxları (sərkər- 
dələri) arasında parçalandıqdan sonra 
Atropat müstəqil hökmdar oldu.

Adarbijan, Adarbayqan, Ä8arba5ı<an, 
Ä5arbayjan” kimi səslənirdi. Beləliklə, 
Azərbaycan adı Atropatena [Atarpata- 
kan(a)] dövlətinin adından əmələ gəl- 
mişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan 
xoroniminin mənşəyinə dair başqa fikir, 
ehtimal və fərziyyələr mövcuddur.

rı keçirdi. Ölkənin şəhər həyatı kifayət 
qədər inkişaf etmişdi. Antik mənbələrdə 
Atropatenanm əhəmiyyətli şəhərlərindən 
Aqanzana, Qazaka (Qanzaka), Paytaka- 
ran (Beyləqan), Fanaspa, Fraaspa (Fraa- 
ta, Faraspa) və s.-nin adları çəkilir. Atro- 
patın dövründən Atropatenamn paytax-

Atropatenada dövriyyədə olmuş sikkələr: /. Makedoniyah İsgəndərin gümüş tetradraxması; 2. Frakiyah Lisimaxın 
gümüş tetradraxması; 3. Afınanın gümüş tetradraxması; 4. Selevki V II Antioxun gümüş tetradraxması.

Yeni dövlətin yaradıcısı Atropat ol- 
duğundan o, Mada-Atropatena [Mada 
dilində Mada-Atarpatakan(a)], yəni 
“Atropatın Madası” və ya sadəcə ola- 
raq Atropatena [Atarpatakan(a)], yəni 
“Atropata məxsus olan (ölkə)” adlan- 
dırıldı. “Atarpatakana” nın adı pəhləvi 
dilində “A5oup[iaör|vr|” , orta fars dilin- 
də “ Äturpätakän” , Parfiya dilində 
“Ätropätakän ” , Suriya dilində “A5or- 
bäyqän, ÄSorbTqän” , Bizans mənbə- 
lərində “Adarbiqana, Aderbayqan” , 
ərəb mənbələrində isə “ Adarbikan,

Strabon (e.ə. I əsr -  e. I əsri). 
Coğrafiya
XI, 13, 1. Midiya 2 hissəyə bölünür. 
Onun bir hissəsini - Midiya dövləti- 
nin iri şəhəri və paytaxtı Aqbatana 
daxil olmaqla Böyük Midiya adlandı- 
rırlar... İkinci hissəsi isə Atropatın 
Midiyasıdır; o, öz adını Böyük Mi- 
diyanın bir hissəsi kimi ölkənin ma- 
kedoniyalıların tabeliyinə düşməsinə 
imkan verməyən sərkərdə Atropatın 
adından götürmüşdü. Həqiqətən şah 
elan olunan Atropat bu ölkəni öz 
hökmü ilə müstəqil etdi və hələ indi 
də varislik onun ailəsində saxlanılır... 
XI, 13, 4. Onların yay paytaxtı Qa- 
zaka düzənlikdə yerləşir, qış pay- 
taxtı isə parfiyalılara qarşı yürüş 
edən Antoni tərəfindən mühasirəyə 
alınmış Vera adlı qüdrətli qaladır. Bu 
qala Araz çayından 2400 stadi mə- 
safədə yerləşir... Bu ölkənin bütün 
vilayətləri bərəkətlidir, şimalı isə 
dağlıq, sərt və soyuqdur...

Atropatenanm ərazisində bir çox 
tayfalar - anariaklar, kadusilər, kaspi- 
lər, kirtilər, mardlar, mantiyenlər, mük- 
lər, ortokoribantilər (tiqraxauda sak- 
lar), pantimatlar, parikanilər, parsilər, 
utilər və b. yaşayırdılar. O dövrün mən- 
bələrində Cənubi Azərbaycan əhalisi 
ümumi şəkildə “ madalılar" və ya “ atro- 
patenalılar” kimi adlanırdı. Bu da elli- 
n i / r n dövründə yeni etnosun - atropate- 
nalıların təşəkkül tapdığını təsdiqləyir.

Atropatenada məbədlərə məxsus 
torpaq sahibliyi də inkişaf etmişdi. An- 
tik müəllifiərin məlumatına görə, maq- 
lar Atropatenada ən bərəkətli torpaqla- 
rın sahibləri idi. Bu təsərrüfatlarda qul 
əməyindən istifadə olunurdu. Atropate- 
nada əhalinin, əsasən, əkinçiliklə məşğul 
olması üçün məhsuldar vadilər var idi. 
Burada üzümçülük və şərabçıhq inkişaf 
etmişdi. "Mada otu”nun (qarayonca) bit- 
diyi geniş dağ çəmənlikləri Atropatena- 
da köçəri maldarlığın inkişafına şərait 
yaratmışdı. O dövrlərdə burada Nisaya 
atları bəslənilirdi. Ölkə faydalı qazıntı- 
larla - metal filizləri və neftlə zəngin idi. 
Antik dövrdə neftdən hərbi işdə istifadə 
olunan “ Mada yağı” hazırlanırdı.

Atropatenada əsas tikinti materialı 
daş, ağac və bişmiş kərpic idi. Sənətkar- 
lığın da xeyli inkişaf etdiyi Atropatenada 
müxtəlif saxsı qablar, o cümlədən zoo- 
morf, naxışlı və şirli qablar istehsal olu- 
nurdu. Ölkənin sərvətləri bir çox fatehi 
özünə cəlb edirdi.

Müstəqil dövlətin meydana gəlməsi 
Atropatenanın iqtisadi həyatının canlan- 
masına səbəb oldu. Atropatenadan daxi- 
li və beynəlxalq əhəmiyyətli ticarət yolla-

tının Qazaka şəhəri olduğu güman edilir.
Strabon bildirir ki, Atropatena “ hər- 

bi qüwə baxımından kifayət qədər güc- 
lü ölkədir, belə ki, o, savaş zamanı 10 
min süvari və 40 min piyada döyüşçünü 
meydana çıxara bilər” .

Atropatenada ellin monarxiyasına 
bənzər siyasi quruluşun formalaşdığı eh- 
timal olunur. Antik mənbələrə görə, At- 
ropatın varisləri Atropatilər makedoni- 
yalıları ölkələrinə “ buraxmırdılar” ; 
görünür, burada Atropatenanın öz müs- 
təqilliyini qoruması nəzərdə tutulur.

Qazaka (və ya Qanzaka)
Atropatena dövlətinin paytaxtı. Qa- 
zaka Aqbatana şəhəri ilə Araz çayı 
arasında, müasir Miandob şəhərin- 
dən bir qədər şərqdə yerləşirdi. Ta- 
rixçilər güman edirlər ki, şəhərin adı 
Mada dilindəki "qanza" - "xəzinə" 
sözündən əmələ gəlmişdir. Mühüm 
tranzit ticarət yolu üzərində yerləşən 
Qazaka sənətkarlıq və ticarət mər- 
kəzi idi. Zərdüştiliyin əsas mərkəz- 
lərindən biri - böyük od məbədi 
Adurquşnasp Qazakada yerləşirdi. 
Bu məbədin kahinləri 10 minə qədər 
adamın çalışdığı geniş torpaq sahə- 
lərinə malik idilər. Ərəb müəlliflərinin 
məlumatına görə, Sasani şahları 
tacqoyma mərasimindən sonra pay- 
taxt Mədaindən buraya piyada gələ- 
rək Adurquşnasp atəşgahını ziyarət 
edirdilər. Sasanilərin Bizans impe- 
riyası ilə müharibəsi zamanı Qazaka 
bizanslılar tərəfindən 622 ildə dağı- 
dılmışdı.
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Antik mənbələrə görə, e.ə. 3 əsrin 20-ci 
illərində şah Artabazın dövründə Atro- 
patenanm ərazisi Arazdan şimalda Rio- 
ni çaymın yuxarı axarlarınadək uzana- 
raq İberiyanm müəyyən hissəsini də 
əhatə edirdi. Bir qədər sonra Selevkilər 
dövlətinin hökmdarı III Antiox Artaba- 
zanla müharibəyə başlayır; nəticədə At- 
ropatena bir müddət Selevkilərdən asılı- 
lığı qəbul etmək məcburiyyətində qalır. 
E.ə. 190 ildə Maqneziya yaxınlığındakı 
döyüşdə III Antiox romalılara məğlub 
olduqdan sonra Atropatena yenidən 
tam müstəqillik əldə edir.

E.ə. 2 əsrin ortalarında Atropatena- 
nın güclənməkdə olan Parfiya ilə müttə- 
fiqlik əlaqələri yarandı. Bu prosesdə at- 
ropatenalılarla parfiyalıların eyni dinə - 
zərdüştiliyə sitayiş etmələrinin mühüm 
əhəmiyyəti var idi. Az sonra Parfıya ilə 
Roma arasmda Yaxın Şərqdə ağalıq uğ- 
runda mübarizə başlandı. Atropatena- 
da, Albaniyada, eləcə də Ermənistanda

parfıyalılarm mövqeyi möhkəmləndi.
E.ə. 1 əsrin birinci yarısında Atropa- 

tena şahı Mitridat erməni çarı II Tiqra- 
mn qızı ilə sülalə nikahı bağladı. Roma 
sərkərdəsi Lukullun Ermənistana yürü- 
şü zamanı Atropatena şahı on yeddi 
minlik zirehli süvarisi ilə Tiqranm kö- 
məyinə gəldi. Lakin buna baxmayaraq 
romalılar Tiqram məğlub etdilər. E.ə. 
68 və 67 illərdə Atropatena şahı Mitri- 
datm iştirakı ilə müttəfıq qoşunlar Lu- 
kull üzərində bir neçə mühüm qələbə 
çaldılar. E.ə. 66 ildə Lukullu əvəz edən 
Pompey Ermənistan çarlığım Romaya 
tabe etdi. Atropatenam şah Dara, sonra 
isə I Ariobarzan idarə edirdi. Bu zaman 
Parfiya qoşunları Atropatenanı tutdu 
və Atropatena Parfiyanm vassahna çev- 
rildi.

E.ə. 36 ildə Roma hökmdarlarından 
biri olan Antoni Atropatenaya soxuldu. 
Parfıya şahı ilə ittifaqda olan Atropate- 
na şahı Artavazd (Artabaz) 16 minlik

süvarisi ilə Antoniyə qarşı mübarizəyə 
başladı. Antoni əvvəlcə uzunmüddətli 
müdafıə üçün hazır olan Fraaspa qalası- 
m mühasirəyə aldı. Mühasirənin uzan- 
ması Roma legionerlərinin nizamım 
pozdu. Mühasirədəki atropatenalılar 
romalılara qarşı cəsarətli əks-hücum təş- 
kil etdilər. Qışın yaxınlaşdığını görən 
Antoni mühasirə maşınlarını Fraaspa 
ətrafında qoyub geriyə çəkildi. Romalı- 
ların Atropatenada məğlubiyyətinin 
əsas səbəblərindən biri burada onlara 
qarşı mübarizənin ümumxalq xarakteri 
alması idi. Fraaspanın qəhrəmancasına 
müdafiəsi də bunu sübut edir. Atropate- 
na şahı Artavazd xeyli qənimət ələ ke- 
çirdi.

Bu qələbədən az sonra müttəfiqlər - 
atropatenalılarla parfiyalılar arasında 
narazılıq baş verdi. Parfiya şahı Atropa- 
tenanı özünə tabe etmək fıkrinə düşdü. 
E.ə. 35 ildə Artavazd Antoniyə sülh və 
dostluq təklifı ilə müraciət etdi. E.ə. 34 
ildə Antoninin oğlu Aleksandr Artavaz- 
dın qızı İotapa ilə nişanlandı. E.ə. 33 il- 
də parfiyalılara qarşı yürüşə hazırlaşan 
Antoni, Oktavianla münaqişə üzündən, 
Atropatenada cüzi qoşun qoyub qərbə 
qayıtmağa məcbur oldu. Romalıların 
dəstəyindən məhrum olan Artavazd 
parfıyalılarla müharibədə məğlubiyyətə 
uğradı və əsir götürüldü. Az sonra Arta- 
vazd azadhğa çıxdı və e.ə. 31 ildə Aksi 
burnu yaxınlığındakı savaş ərəfəsində, 
hətta Antoniyə köməkçi dəstə də gön- 
dərdi.

"Ermənistan" coğrafi adı
"Ermənistan" coğrafi adı antik və er- 
kən orta əsr mənbələrində Fərat və 
Dəclə çaylarının yuxarı axarlarını 
əhatə edən ərazilərə şamil edilirdi. 
Müxtəlif miqrasiyalar, xüsusilə 19 
əsrdə və 20 əsrin əwəllərində çar 
Rusiyasının köçürmə siyasəti nəticə- 
sində ermənilər Cənubi Qafqazda 
yayılmış, 1918 ildə isə ermənipərəst 
qüwələrin himayəsi ilə tarixi Azər- 
baycan torpaqlarında (Qərbi Azər- 
baycanda) Ermənistan dövləti yara- 
dılmışdır.

Antoni ilə mübarizədə qalib gələn 
Roma imperatoru Oktavian Artavazdın 
qızı, Antoninin oğlunun nişanhsı İota- 
panı atasına qaytardı. Oktavian, hətta 
Ermənistanı da Artavazda verdi və o 
buram e.ə. 20 ilədək idarə etdi. Artavaz- 
dın ölümündən sonra onun xeyli müddət
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Romada yaşamış oğlu II Ariobarzan 
Atropatenanm şahı oldu. Tasitin yaz- 
dığına görə, eramızın təqr. 1 ilində Ok- 
tavian “yenə bu xalqı (erməniləri) Arta- 
bazın oğlu hökmdar Ariobarzanm tabe- 
liyinə verdi” . Bir qədər keçdikdən sonra 
Ariobarzan öldü və Oktavian Erməni- 
stanı onun oğlu Artavazda verdi. Arta- 
vazd bir neçə il Ermənistam idarə etdi, 
lakin Oktavianm ölümündən bir qədər 
əvvəl qətlə yetirildi. Eramızın 20-ci illə- 
rinə qədər Atropatenanı idarə edən At- 
ropatilər sülaləsindən olan sonuncu şah 
Ariobarzanın oğlu II Ariovast idi. Belə- 
liklə, Atropatilər sülaləsi təqribən üç əsr 
yarım Atropatenanı idarə etmişdir.

Bundan sonra Atropatenada haki- 
miyyət Parfıya Arşakiləri sülaləsinin ki- 
çik qolu nümayəndələrinin əlinə keçdi.

Tunc dəbilqə. E.ə. 2 əsr.
Ağsu.

Roma təsirinə qarşı mübarizə Atropa- 
tena və Parfıyam daha da yaxınlaşdırdı. 
Atropatena tədricən Parfiya tərkibində 
bir çox hallarda özünü idarə edən vila- 
yətlərdən birinə - şəhrə çevrildi. 72 ildə 
alanların dağıdıcı yürüşü zamam Atropa- 
tena Parfiya şahı I Vologezin qardaşı Pa- 
kor tərəfmdən idarə olunurdu. 213-223 
illərdə sonuncu Parfıya şahları arasında 
baş verən ara müharibələri dövründə At- 
ropatena qısa müddətə müstəqillik əldə 
etdi. 227 ildə Dərbənd keçidi vasitəsilə 
Albaniya və Atropatenaya hunların və 
sabirlərin yürüşləri baş verdi. Atropatena 
təqr. 244 ildə Sasani şahı I Şapur tərəfin- 
dən istila edildi.

Atropatena zəngin maddi və mənəvi 
mədəniyyətə malik idi. Atropatena əra- 
zisində küp qəbirlər geniş yayılmışdı. 
Ölü sıx bükülmüş şəkildə başı qabın ağ- 
zına tərəf olmaqla küpə yerləşdirilirdi. 
Qəbirlərə dəfn küpü ilə yanaşı gil qablar

və başqa əşyalar da qoyulurdu. Küp qə- 
birlərin heç bir qəbirüstü tikilisi ol- 
murdu.

Antik mənbələrin məlumatına görə, 
hərçənd Atropatın varisləri makedoni- 
yalıları öz ölkələrinə “ buraxmırdılar” , 
Kerefto dağlarındakı (müasir İranın 
Qərbi Azərbaycan ostanı ərazisində) 
Herakl məbədində olan yunan yazısı, 
eləcə də avroman perqamentləri elli- 
nizm mədəniyyətinin Atropatenada ya- 
yıldığım təsdiqləyir. E.ə. 2 əsrin ikinci 
yarısı Atropatenada yerli ənənələrə 
əsaslanan ellinizm mədəniyyətinin for- 
malaşması dövrü idi.

Eramızın 1 əsrində Atropatenanın 
“ parfıyalılaşması” məişətdə, memarhq- 
da və həyatın digər sahələrində kifayət 
qədər güclü idi. Atropatena ərazisində 
Parfıya şahları adından zərb olunmuş 
sikkələr, əsasən də draxmalar geniş ya- 
yılmışdı. Eyni zamanda, Atropatena 
mədəniyyətinin də Parfiyaya təsiri çox 
idi. Antik müəlliflər tərəfindən parfıyalı- 
ların tez-tez “madalılar” adlandırılması 
da bunu təsdiq edir.

Atropatenada əsas din zərdüştilik 
idi. Ellinizm dövrünün sonlarında Atro- 
patenada zərdüştiliyin mövqeyi zəifləsə 
də, hakim din olaraq qalırdı. Atropate- 
nanın Parfıya ilə yaxınlaşması zamam 
yad təsirlərə qarşı mübarizədə zərdüşti- 
lik onların bayrağına çevrildi. Ərəb ta- 
rixçilərinin məlumatlarına görə, bu 
dövrdə Atropatenada yeni Avesta zər- 
düştiliyi təşəkkül tapır. Sasanilər döv- 
ründə isə Atropatena (Adurbadaqan) 
zərdüştiliyin əsas mərkəzlərindən birinə 
çevrilir.

Albaniya antik dövrdə. Albaniya 
dövlətinin (yun. 'A^Pavıa, latınca - 
Albania Caucasensis) Şimali Azərbaycan 
ərazisində e.ə. 4-3 əsrlərdə formalaşdığı 
ehtimal olunur. Albaniya dövləti şm.-da 
Qafqaz dağları, ş.-də Xəzər dənizi, q.-də 
İberiya, c.-q.-də Ermənistan, c.-da isə 
Atropatena ilə həmsərhəd idi. Beləliklə, 
Qədim Albaniyanın ərazisi müasir 
Azərbaycan Respublikasım, indiki Er- 
mənistan Respublikasımn böyük his- 
səsini, Dağıstan Respublikasının (Ru- 
siya Federasiyası) cənub hissəsini və 
Gürcüstanın Alazan və İori (Qabırrı) 
çaylarmın vadisini əhatə edirdi.

Antik, alban və digər mənbələrin 
məlumatına görə, Albaniyada 26 tayfa 
məskunlaşmışdı. Bunlardan albanlar, 
anariaklar, aynianlar, çilblər (silvlər), 
didurlar (didoylar), gellər, herlər, kaspi- 
lər, qardmanlar, qarqarlar, leqlər, lpin-

lər (lupenilər), maskutlar (massagetlər), 
müklər, parsilər (parrasilər), sakasenlər 
(sakesinlər, şakaşenlər), savdeylər (so- 
deylər), utilər və b. tayfalar məlumdur.

Mənbələrdə albanların adı ilk dəfə 
Qavqamela vuruşması (e.ə. 331) ilə əla- 
qədar çəkilir. Antik müəllifiər albanla- 
rın gözəl, ucaboylu, sarışın saçlı, alagöz 
olduqlarını qeyd edirlər. Alban tayfası 
Şimali Azərbaycan ərazisində ən iri tay- 
falardan biri idi. Məhz buna görə də bü- 
tün ölkə “Albaniya” adlanmağa başlan- 
mışdı.

Digər iri alban tayfalarından biri çox 
zaman albanların özləri ilə eyniləşdirilən 
utilər idi. Albaniyanın Utiya (Vitiya, 
Otena, Utik) vil. Kürün sağ sahilində 
yerləşirdi. Tarixi sənədlər utilərin udi adı 
altında Qarabağ bölgəsində hətta 18-19

i
Keramik vaza. E. ə. 4-2 əsrlər.

Yaloylutəpə.

əsrlərdə də mövcudluğunu təsdiq edir.
Kaspilər haqqında mənbələrdən ay- 

dın olur ki, onlar əkinçilik, maldarlıq, 
balıqçılıq, sənətkarlıq və ticarətlə məş- 
ğul olur, dənizçiliyi də yaxşı bilirdilər. 
Kaspilər son antik və erkən orta əsrlər 
dövründə Paytakaran əyalətində yaşa- 
mışlar.

Albaniyadakı Sakasena (Sakaäen) 
vil.-nə bu adı buraya gəlmiş saklar (sa- 
kasenlər, şakaşenlər) vermişlər. Sakase- 
na yaxınlığında məskunlaşmış kamboci- 
lər isə bu vilayətə öz adlarım - Kambise- 
na (Kambeçovani, Kambeçan) vermiş- 
lər. Eramızın 1 əsrində Xəzəryanı ərazi- 
də Maskut çarlığı meydana gəlmişdi.

Albaniyanm etnik tərkibində çox bö- 
yük müxtəlifiik mövcud idi. Buna göro 
də Albaniyada e.ə. son əsrlərdə - b.e. ilk 
əsrlərində müxtəlif dəfn mərasimləri və 
fərqli qəbir tipləri var idi. Burada quyu, 
çiy kərpic, küp, saxsı təknə, taxtaqutu 
və katakomba qəbirləri aşkar edil- 
mişdir.
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Dövlətlərin təq -. 
ribi sərhədləri

^Pompey və Karıidi- ..........Ticarət yollan
nin yürüşləri __ 'A : _ _ Şqyjticarət yolu

Antik müəlliflər Albaniya torpaqla- 
rının müstəsna münbitliyini qeyd edir- 
lər. Buna görə də alban əhalisinin baş- 
lıca məşğuliyyəti əkinçilik idi. İzləri Mu- 
ğan düzündə aşkar edilmiş nəhəng qur- 
ğulardan tutmuş M il düzündəki kiçik 
kəhrizlər və kanallaradək müxtəlif su- 
varma sistemləri Albaniya əhalisinin ya- 
radıcı əməyi haqqında məlumat verir.

Əlverişli şərait burada həm də mal- 
darlığm inkişafına imkan yaratmışdı. 
Albaniyanm təsərrüfatında qoyunçuluq 
aparıcı rol oynayırdı. Atçılıq və dəvəçi- 
lik də mühüm yer tuturdu. Albanlar ba- 
lıqçılıq və quşçuluqla da məşğul olurdu- 
lar.

Sənətkarlıq sahəsində metalişləmə, 
saxsı, şüşə istehsalı və toxuculuq yüksək 
səviyyədə idi.

E.ə. 3 əsrdə Albaniyada əvvəl Make- 
doniyalı İsgəndərin tetradraxma və 
draxmalarına, bir müddət sonra isə Se- 
levkilərin sikkələrinə bənzər yerli gümüş 
sikkələrin zərb edilməsinə başlanmışdı. 
E.ə. 1 əsrin ikinci yarısında Albaniya 
bazarlarında Roma və Parfıya sikkələri 
də işlənirdi.

Albaniyanm ərazisindən beynəlxalq 
su və quru ticarət yolları keçirdi. Bun- 
lardan ən mühümü yerli əhalinin “ Ba- 
zərgan (yaxud Dəvə və ya Elçi) yolu” 
adlandırdığı tranzit yolun izləri indi də 
qalmaqdadır. Bazərgan yolu Köndələn- 
dağm cənub yamacmdan keçirdi. Mən- 
bələrdə Albaniyada 30-dan artıq iri və 
kiçik şəhər - Ayniana, Alam, Albana, 
Anariaka, Bakxiya, Baruka, Boziata, 
Gelda, Embolayon, İobula, İuna, Kaba- 
la (yaxud Kabalaka), Qaytara, Mamexi- 
ya (Samexiya), Niqa, Osika, Paytakaran, 
Sanua, Sioda, Telayba, Tilbis və s. haq- 
qında məlumat verilir. Albaniyanm ən iri 
şəhəri və paytaxtı Kabala (indiki Qəbələ) 
şəhəri olmuşdur. Paytakaram tədqiqatçı- 
lar Beyləqan şəhəri ilə eyniləşdirirlər. 
Digər şəhərlərin lokallaşdırılmasında çox 
böyük çətinliklər vardır.

Albaniyanı çar idarə edirdi. Mənbə- 
lərdə alban çarlarından ilk dəfə e.ə. 1 
əsrin birinci yarısında Oroysun (Orisin) 
adı çəkilir. Ay ilahəsi (Selena) məbədi- 
nin kahini (hiyerevs) hökmdardan sonra 
ən hörmətli şəxs idi. Strabon İberiya sər- 
hədinin yaxmhğında yerləşən Ay məbə-

dinin təsvirini verir. Bundan başqa al- 
banlar Günəş (Helios) və Zevs allahları- 
na da sitayiş edirdilər. Hərbi əyanlarla 
yanaşı, kahinlər də Albaniyanın siyasi 
və ictimai həyatında mühüm rol oyna- 
yırdılar. Məbədlərin geniş torpaq sahə- 
ləri və asılı kəndliləri var idi. Antik Al- 
baniyada istehsalçıların böyük əksəriy- 
yəti azad adamlar idi. Təsərrüfatda qul 
əməyindən də istifadə olunurdu.

Romalılar sərvətlərlə zəngin olan Al- 
baniyanı işğal etmək. bununla da Hindi- 
stanı Qara dənizlə birləşdirən ticarət yo- 
lunu nəzarət altına almaq istəyirdilər. 
E.ə. 66 ildə Roma sərkərdəsi Pompeyin 
başçılığı ilə romalılar Albaniyaya hü- 
cum etdilər. Pompey qışı Kür çayı vadi- 
sində keçirmək və yazda fəal hərbi əmə- 
liyyatlara başlamaq fıkrində idi. Pom- 
peyin planım başa düşən Albaniya çarı 
Oroys təşəbbüsü ələ almaq məqsədilə 
Roma legionlarına hücum etdi. Oroys 
döyüşə 40 minlik qoşun çıxardı. Pom- 
peyin qoşunu albanlara nisbətən sayca 
çox idi, həm də yaxşı silahlanmışdı. 
Üstəlik romalılar böyük döyüş təcrübəsi- 
nə malik idi. Həmin ilin dekabr ayında 
Kür sahilində - İberiya ilə sərhədin ya-

Kabala (Qəbələ)
Kabala (Kabalaka, Qəbələ) yaşayış 
yerinin e. ə. 3 əsrdə salındığı güman 
edilir. Kabala əkinçilik üçün əlverişli 
yerdə yerləşirdi. Bu şəhər yaxşı 
möhkəmləndirilmişdi. Kabala Alba- 
niyanın iri inzibati, ticarət, sənətkar- 
lıq və mədəniyyət mərkəzi idi. Antik 
dövr müəllifi Plini Kabalanı "Albani- 
yada üstün olan şəhər" adlandır- 
mışdır. Eramızın 6 əsrinədək Kabala 
Albaniyanın paytaxtı olmuşdur. 
Şəhərin xarabalıqlarının ümumi sa- 
həsi 50 /?a-dəkdir. Qazıntılar zama- 
nı arxeoloqlar burada şəhərin içqa- 
lasının xarabalıqlarını, məbəd və ya- 
şayış evlərini, cənub mühafizə di- 
varlarının qalıqlarını aşkar etmişlər. 
Paytaxtın küçələrinə daş döşənmiş- 
di. Şəhərdə üstü kirəmitlə örtülmüş 
çoxlu ev var idi. Burada arpa və 
buğda saxlanılması üçün taxıl an- 
barları da yerləşirdi. Çiy kərpicdən 
inşa olunmuş evlər də var idi. Sü- 
tunlu binalardan ibarət saray kom- 
pleksi xüsusilə diqqəti cəlb edir. 
Qəbələnin yaxınlığında ellinizm 
dövrünə aid olan iri pul dəfinəsi də 
aşkar edilmişdir.
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1-4. Tunc silah və bazak əşyaları. E.ə. 8 -6  əsrbr. Muncuqlutəpə (Naxçıvan).

lçərisində tunc ox ucluqları Tunc təbərzinlər. E.ə. 11 9 əsrlər
Qərbi Azərbaycan.olan saxsı qab.

E. ə. 1-ci minilliyin əvvəli.

I əsri.

Saxsı qab. E.ə. 3-1 əsrlər. 
Yaloylutəpə.

Saxsı alaçıq modeli. 
E. ə. 1-ci minillik. 

Mingəçevir.

Saxsı vaza. E.ə. 2 əsr. 
Yaloylutəpə.

Tunc bəzək əşyaları. 
E. ə. 12-10 əsrlər. 

Mingəçevir.

Saxsı qab. E.ə. 2-ci 
minilliyin əvvəli. Ərdəbil. 

» p 
Tunc yiiyənlər.
E. ə. 12-8 əsrlər. 

Mingəçevir.

Saxsı qab. 
E.ə. 9-7 əsrlər. 

Mingəçevir.

Tunc bəzək əşyaları. Tunc güzgülər .
E. ə. 1-ci minilliyin əvvəli. E. ə. 7-5 əsrlər.

Mingəçevir.

Saxsı qab (Tunc dövrü). 
Kültəpə.

Daş heykəl. E.ə. 1 e. 
Xınısh.
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“ Luristan tuncu’' nıod.ıniyy.ıti: 1. Şamdan. E. ə. 10 əsr; 2. Şamdan. E. ə. 15-10 əsrlər; 3. Döyüşçü fıquru. E. ə. 20 əsr; 
4. Balta. E. ə. 10 əsr; 5. Parç. E. ə. 12 əsr; 6-7. Bəzək əşyaları. E. ə. 10-7 əsrlər.

1-4. Saxsı məmulatlar. E.ə. 10-8 əsrlər. Həsənli.

Antropomorfsaxsıqab Saxsı qab. Saxsı qab. Saxs. məmulat.
E.ə. 10 əsr. Marlık (Gılan). E.ə. 12-10 əsrlər. Ərdəbil. E.ə. 6 əsr. Ərdəbil. E.ə. 6 əsı . Qəzvin.

Saxsı qab.
E.ə. 12-10 əsrlər. Ərdəbil.

Kaşşu çarlarmın silindrik möhürü. Babilistan.

6

Daşdan yonulmuş şir fiquru. 
E.ə. 7-5 əsrlər. Aqbatana.

Zoomorf saxsı riton.
E.ə. 9 əsr. Cənubi Azərbaycan.
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xınlığında qanlı döyüş baş verdi. Alban- 
lar üç möhkəmləndirilmiş düşərgədə 
yerləşən Roma qoşununa hücum etdilər. 
Düşərgələrdən birinin yaxınlığında al- 
banlar düşməni sıxışdırıb xəndəyədək 
qovdular. Lakin döyüşün gedişində 
üstünlüyü ələ alan romalılar qalib gəldi.

Oroys vaxt qazanıb qüvvələri səfər- 
bər etmək məqsədilə Pompeylə barışıq 
bağladı. Bundan sonra Pompey İberiya 
ilə müharibəyə başladı. Vəziyyətdən isti- 
fadə edən albanlar yenidən hücuma 
keçdilər. E.ə. 65 ildə Pompey Albaniya- 
ya növbəti dəfə hücum etdi. Albanlar 
İberiya və Albaniya arasındakı sərhədi 
böyük məsafədə hasarladılar. Əraziyə 
nabələd romalılar əsir tutduqları alban- 
ları ölümlə hədələyib qısa yolu göstərmə- 
yi tələb etdilər. Hədədən qorxmayan əsir- 
lər düşmən qoşunlarını ən uzun və çətin 
yolla apardılar və bununla da Roma legi- 
onlarının yürüşünü ləngitdilər.

Kürün sol sahilində romalılar ilə al- 
ban çarı Oroysun qardaşı Kozisin (və ya 
Kosidin) başçılıq etdiyi qoşunların dö- 
yüşü oldu. Alban qoşunu 60 min piyada 
və 12 min süvaridən ibarət idi. Albanla- 
rın süvari qüvvəsi güclü olduğu halda, 
romahlartn əsas zərbə qüvvəsini yaxşı 
təlim keçmiş intizamlı piyada qoşunu 
təşkil edirdi. Döyüşdən əvvəl Pompey 
piyadalarmı süvarilərin arxasında giz- 
lətmişdi. Albanlar yalmz Roma süvari- 
ləri ilə savaşacaqlarını zənn etdiklərin- 
dən hücuma keçdilər. Bu zaman Roma 
piyadaları döyüşə qoşuldular, amansız

Klavdi Elian. Heyvanlar haqqında.
17, 32. Mən eşitmişəm ki, kaspilərin 
ölkəsində iri bir göl var. O göldə 
"itiburunlu" adlandırılan nəhəng ba- 
lıqlar üzür. Onların uzunluğu 8 dir- 
səyə çatır. Kaspilər onları tutub du- 
za qoyurlar, duzlu və ya quru halda 
dəvələrə yükləyib Aqbatanaya apa- 
rırlar. Bu balıqların piyini kəsib on- 
dan məlhəm hazırlayır, duzlusunu 
satır, çox yağlı olan və qoxusuz 
balıq yağından isə sürtkü kimi 
istifadə edirlər. Balıqların içalatını 
çıxarıb, onu bişirir və ondan keyfiy- 
yətli yapışqan hazırlayırlar: o, hər 
şeyi çox möhkəm yapışdırır, nəyə 
yapışdırılıbsa möhkəm dayanır və 
şəffafdır. O, hər şeyi elə yapışdırır ki, 
onu 10 gün ərzində islatdıqda belə 
qopmur və ayrılmır. Fil sümüyü üzrə 
ustalar ondan istifadə edərək gözəl 
əşyalar hazırlayırlar.

savaş başlandı. Antik müəlliflərin məlu- 
matına görə, döyüşün qızğın çağında 
Kozis bir neçə alban döyüşçüsü ilə Roma 
legionerlərinin sırasını yarıb Pompeyin 
qərargahınadək çatdı. Roma sərkərdəsi- 
ni nizə ilə vuran Kozis onun möhkəm 
zirehini deşə bilmədi. Cavab zərbəsi ilə 
Pompey Kozisi ölümcül yaraladı. Məğ- 
lub olan albanlar yaxınlıqdakı meşədə 
gizləndilər, lakin Pompeyin əmri ilə 
legionerlər meşəni mühasirəyə alıb od 
vurdular.

Romalılar Oroysla sülh bağladılar. 
Pompey ölkənin daxilinə - Xəzər dəni- 
zi sahillərinə doğru irəlilədi. Lakin al-

Zoomorf riton. E.ə. 2 əsr. Mingəçevir.

banların davamlı güclü müqaviməti nə- 
ticəsində Pompey Xəzərə 2 günlük yol 
qalanda geri qayıtmağa məcbur oldu.

E.ə. 36 ildə Roma hökmdarlarından 
biri olan Antoninin sərkərdəsi Kanidi 
də alban çarı Zoberi tabe edə bilmədi. 
E.ə. 35 ildə Orod şahın rəhbərlik etdiyi 
parfıyalılar ilə iberlərin, albanların və 
sarmatların birgə qüvvələri arasında 
savaş baş vermişdir. Eramızın 1 əsrinin 
ikinci yarısında digər Cənubi Qafqaz 
ölkələrində və Atropatenada olduğu ki- 
mi, Albaniyada da Parfıyanın nüfuzu 
artmağa başladı və burada 63 ildən 
sonra Parfiya Arşakiləri sülaləsinin ki- 
çik qolu hakimiyyətə gəldi. Bu sülalə 
tezliklə əsl alban sülaləsinə çevrildi.

Alban tarixçisi Musa Kalankatuklu- 
nun qeyd etdiyinə görə, eramızın 1 əs- 
rində Albaniya hökmdar Aran tərəfin- 
dən idarə olunurdu. Alban tarixçisinin 
digər məlumatına əsasən, bu zaman Al-

Bəzək sancağı (qızıl, tunc).
E. ə. I əsr e. 1 əsri. Xımslı (Şamaxı r-nu).

baniyanın ərazisi Araz çayından Xuna- 
rakertə(Hunana), yəni İberiyayadək ça- 
tırdı.

Eramızın 1 əsrinin 90-cı illərində ro- 
malılar, hətta Qobustanadək gəlib çıx- 
mışdılar. Romalıların dəfələrlə Albani- 
yanı tutmaq cəhdlərinə baxmayaraq o, 
öz müstəqilliyini qoruya bilmişdir. 1-3 
əsrlərdə alan tayfaları Albaniyaya tez- 
tez yürüşlər etmişlər. Alanların yürüşləri 
nəticəsində Albaniyanın bir çox şəhəri 
dağıdılmış, vilayətləri talan edilmişdir. 
133 ildə alban hökmdarı Farasman At- 
ropatenanı məğlubiyyətə uğratdı. Bun- 
dan sonra o, Ermənistana yürüş etdi və 
hətta Kappadokiyanın sərhədlərinə çat- 
dı. 2-3 əsrlərdə Roma imperatorları al- 
ban hökmdarları ilə dostluq münasibət- 
lərini qoruyub saxlamağa çalışırdılar, 
amma alban çarları “onlartn yanına gəl- 
məkdən boyun qaçırırdılar” . 227 ildə 
türk tayfaları - hunlar və sabirlər Dər- 
bənd keçidi vasitəsilə Albaniyaya yürüş- 
lər etməyə başladılar. Az sonra, təqr. 
262 ildə Albaniya Sasanilər dövlətinin 
tərkibinə daxil edildi.

Əd.: A  b » k o h o b H . M . HcTopııa M hahh: 
ot ÄpeBHeümHx BpeMeH ao KOHita IV b . ;io h.3. 
M.-JI., 1956; A j ı n e B  H r p a p .  HcropHa M h- 
ähh . E., 1960; rp a H T O B C K H Ü  3 . A .  PaHHüH 
HCTopHa HpaHCKHX njıeMeıı riepenneii Aimı. M., 
1970; H ctophh .ıpennero Miıpa. K h . 3. YnaaoK 
apeBHHX o6ınecTB. M., 1982; X a n n j ı o B
A » . A .  MaTcpııa.’ibiıası Kyjib'iypa KaBKaiCKOii 
AjıöaHHH. B „ 1985; AaH.ua MaeB  M . A .  no- 
JIHTHHeCKaJI IICTOPHM AxeMeHHÄCKOH ;ıep>KaHl.l. 
M., 1985; A j ı n e B  H r p a p .  OncpK HcropHH 
ATponaTeHbi. B., 1989; A :ı h e ıs K I A hthm- 
ııaa KaBKajcKaa Ajı6aHiıa. B., 1992; Azərbaycan 
tarixi. Yeddi cilddə. C. I, B.. 1998; M c j i h k o b  
P a y (J). ƏTHHHCCKaü Kaprınıa A ıcpfıaiijl'/Kaııa b 
nepHo^ axeMeHHacKoro BJiaAbi’ieci Ba (VI IV b b .
Ao H.3.). B., 2003.

Rauf Məlikov
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Azərbaycan 3-7 əsrhrdə

Albaııiya 3-7 asrlordo. Albaniya in/i 
bati ərazi baxımmdan vilayolloro (qa- 
varlara) və əyalətloro (ııəhənglərə) bölü- 
nüıclii. Kürün sol sahilindəki əıazi yal- 
nız qavarlaıdan ibarət idi. Yazılı mən- 
hələrə görə. bıııada Alhaniyanm on bir 
vilayəti ycrləsırdi. Mənbələrdə Qəbələ- 
nins Şəkiniıı, Kambisenanın və Ecerinin 
üdları qeyd olıııuır. Bununla yanaşı sol-

"Albanların tarixi" kitabı haqqında
Alban kilsəsi erməni kilsəsinə tabe 
edildikdən (1836) sonra erməni Eç- 
miədzin kilsəsi albanların etno-mə- 
dəni irsini - əsrlər boyu yaradılmış 
alban ədəbiyyatını öz adına çıxara- 
raq mənimsədi. Belə ki, alban ədə- 
biyyatı köklü dəyişikliklər edilməklə, 
qədim erməni dilinə tərcümə olun- 
muş, əsərin alban dilində yazılmış 
əsli isə məhv edilmiş yaxud da giz- 
lədilmişdir. Bunların arasında Azər- 
baycan tarixi üçun mühüm əhəmiy- 
yət kəsb edən "Albanların tarixi" (və 
ya "Albaniya tarixi") əsəri də vardır. 
Digər alban tarixçilərinin əsərləri 
kimi, bu əsər də ancaq erməni dilin- 
də bizə gəlib çatmışdır. Bununla 
əlaqədar nə müəllifin, nə də əsərin 
dəqiq adları bizə məlum deyildir. 
Müəllifin adı rus tarixşünaslığında 
Moisey Kalankatuyski, erməni tarix- 
şünaslığında isə Movses Kalanka- 
tuatsi və ya Kağankatvatsi şəklində 
verilir. Kalankat Qafqaz Albaniyası- 
nın Uti vilayətində yaşayış məntəqə- 
si olmuş, müasir Bərdə şəhərindən 
cənub-qərbdə, Tərtər çayının sahi- 
lində yerləşən kəndin adıdır. Alban 
və ərəb müəlliflərinin məlumatların- 
da Yerusəlimdə (Qüds) inşa edilmiş 
monastırlar arasında Kalankat mo- 
nastırının da adı çəkilir. Azərbaycan 
tarixşünaslığında bu əsərin müəl- 
lifinin Moisey Kalankatuklu, Musa 
Kalankatuklu və ya Musa Kalankatlı 
şəklində göstərilməsi məhz bununla 
bağlıdır.

sahil Albaniyasına Lpiniya və Çoqa 
(Çokı və ya Çora) ucqar vilayətlori də 
daxil idı. Kürün sağsahili Alhaniyası isə 
siyasi-inzibati baxımdan dörd iri əyalətə 
(nəhongə) Arsax, Paytakaran, Sünik 
və Uti əyalətlarino bölüniirdü. Onlarııı 
hər bırı ö? növbəsində vilayotləıə (qa- 
varlara) ayrılırdı. Albaniya ərazisiııdə

albanlar, çilblər (silvlər), hunlar. xəzər- 
lor, kaspılər, kəngərlər, qarqarlar, leq- 
lər, sabirlər, utilər və b. tayfalar məs- 
kıınlaşmışdı.

Albaniya feodal münasibətlorinin 
çox erkən yarandığı Qafqaz ölkələrin- 
dən biri idi. Burada cəmiyyət, əsason, 
feodal əyanlarından ibarət azatlar və 
maddi nemətlərin əsas istelısalçıları olan 
şinakanlardan (azad kəndlilərdən) for- 
malaşmışdı. Feodalizmin erkən mərhə- 
ləsində kəndlilərin istismarının əsas for- 
ması dövlətin xeyrinə vergilər və mükəl- 
ləflyyətlər, sonralar isə lıom də diinyəvi 
və kilsə feodallarının xeyrinə çoxsaylı 
natural vergilər, eləco də yardarlıq icarə- 
si idi. İyerarxiya sistemi, süzerenlik və 
vassallıq ınünasibətləri yaranırdı. Alba- 
niyada feodal iyerarxiyası “ Təyinat fər- 
manı” nda - “ Qaxnamaq”da əksiııi tap- 
mışdı. Hər bir azat patronimiyası (nəsil) 
dərəcələr haqqmdakı bu xiisusi siyahıya 
gücünə və mövqeyinə uyğuıı ardıcıllıqla 
yazılırdı. Patronimiyanm gücü həm do 
çıxardığı qoşunun miqdarı ilə ölçiilürdii. 
“ Təyinat fərmanı” feodal-azat iyerarxi- 
yasını nizama salır, ölkənin ictimai-siya- 
si həyatınla hər bir azat patronimiyası- 
nııı yerini müoyyəııləşdirirdi.

Azatlar Albaniya vo Sasaııi lıökm- 
darlarının vassalları idilər və ruhanilərlə 
yanaşı adambaşına vergi verməkdən 
azad edilmişdilər. Onlar hərbi xidınətə 
görə torpaq payı da alırdılar. Ölkədə 
torpaq sahibliyinin iki forması mövcud 
idi: dastakert adlandırılaıı irsi feodal 
torpaq sahibliyi; xvastak (xostak) 
adlaııdırılan şərti torpaq sahibliyi (döv- 
lət torəfiııdən vassal xidmotiııo göro 
azatlara müvəqqətı istifadə iiçün veri- 
lirdi). Xvastak tam nıülkiyyətə dasta- 
kerto çevrilə bilərdi. Xvastakların salıib- 
ləri hərbi xidmətdə olan əyanlar, həm- 
çiniıı rulıanilər idilər.

Albaniyada 1-6 əsrlərdo alban Arşa- 
kiləri lıakiıniyyətdo idi. 8 əsr alban 
müəllifi Musa Kalankatııklu 10 Arşaki 
hökmdarının Cəsur I Vaçaqan, I Va- 
çe, Urnayr, II Vaçaqan, Merhavan 
(Mirhavan), Satoy, Asay, Yesuagen 
(Yesvalen, Asuagen) II Vaçe və Mömiıı
III Vaçaqaııın achnı çokir Musa Kalan- 
katukluya görə, onlardan bcşinin lıaki- 
miyyəti nıəlumdur.

Casur I Vaçaqan I əsrdo Albaııiya- 
ııın bütün vilayətlərini birləşdirib mər- 
kəzləşdirilmiş dövləl. yaratmışdı. Ehtı 
nıal ki, “Cəsur” loqəbiııi buna görə al- 
mışdı. Urnayr 314 ildə xristianlığı qobul 
cdərək, onıı Albaniya çarlığının dovlət

dininə çevirmişdi. Onun zamanında al- 
ban kilsoləri tikilmiş və onlara zərdüşti 
məbədlərinin torpaq payları vcrilmişdi; 
kilsə iiçiin əhalidən ianələr və məhsulun 
onda biri toplanırdı. Urnayrın daxili si- 
yasəti üçün bir tərəfdəıı xristianlığın ya- 
yılması, digər tərəfdən isə bıitpərəstliklə 
zərdiiştiliklə mübarizə səciyyovi idi. Bu- 
nunla belə Urnayrın zamanında xristi- 
anlıq geniş yayılmadı. Əlıalinin bir his- 
səsi köhııə inanclarına bütpərəstliyə, 
zərdüştiliyə, tanrıçıhğa sadiq qaldı. Ka- 
lankatuklu Urnayrı “ böyiik müharibə- 
lərdə şanlı ad qazanmış, qəlobə bayrağı- 
nı Ermənistan daxilində ucaldan rəşa- 
dətli ər” adlandırmışdır. L'rnıyr Sasani 
şahı II Şapurun vassalı və müttəfiqi kimi 
Sasani-Roma müharibələrino cəlb olun- 
muşdu. Belə ki, Urnayralban ordusu ilə 
birlikdo Anıid yaxınlığındakı (359), Dzi- 
rav düzündəki (371) döyüşlərdə iştirak 
etmişdi. Urnayrın dövründə Suriya və 
yunan dilləriııdən alban dilinə dini ki- 
tablar - Bibliya, həvarilərin təlimləri 
təıcüınə olıındu, çünki bu dövrdə artıq 
Albaniyanın öz yazısı var idi. Sonrakı

Bütün Qafqazda olduğu kimi, Albani- 
yada da siyasi-inzibati, sosial səciy- 
yəli terminlər, həmçinin alban çarları 
və əyanlarınırı adları orta fars - pəh- 
ləvi dilindən götürülürdü.

alban hökmdarı Yesuagenin zamanında 
gənclərin maariflənməsi sahəsindo bö- 
yük iş aparıldı.

Urnayrın və Yesuagenin hakimiyyəti 
zamanı xristian ədəbi ənənəsi yaranma- 
ğa başladı. 1996 ildə Müqəddəs Yekate- 
rina monastırında (Sinay dağında) aş- 
kar edilmiş qədim alban əlyazmaları 
palimpsestlor (perqamcnt üzərində qə- 
dim yazı) və onların oxunması göstərir 
ki, alban yazısı 5 əsrdə Mesrop Maştos 
tərəfindən deyil, 4 əsrdə yaranmışdır. 
Aıtıq 4 əsrin 2-ci yarısında Bibliya al- 
ban dilinə tərcümə cdilmişdi.

Alban Arşakiləri siilaləsindən növbə- 
ti hökmdar 444 ildə Yesuagenin və Sa- 
sani hökmdarı II Yezdəgirdin bacısı oğ- 
lu II Vaçe oklu. Onun dövründə Alba- 
niyanın paytaxtı Kürün sol sahilindən 
sağ sahılınə Qəbələdən Bərdəyə köçü- 
rüldü.

II Vaçenin hakimiyyəti Sasanilər 
əleyhinə azadlıq horəkatları ilə əlamət- 
dar oldu. Albanların və digor xalqların 
bıı çıxışlarına səbəb iqtisadi, siyasi və 
modəııi-ideoloj' zülın idi. Xristianlığın
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Şərqi Roma impcı iyası, həmçinin Alba- 
ııiya, İberiya vo Ermənistanda dövləl di- 
ninə çevrilməsi Sasani impeıiyasında 
xristianlara münasibəti dəyişdi. Qonşu- 
luqda siyasi vo diııi cəhətdən Sasanilərə 
düşmən, Roma imperiyası ilə həmdin 
olan dövlətlərin mövcudluğu inıperiyaıu 
şm.-dan və q.-dən daimi təhlükəyo mə- 
ruz qoyurdu. Üstolik, 5 əsrin ortalarında 
Şimali Qafqazdan tiirk tayfalarınm yü- 
riişləri artmış, Bizansın başı isə Attilaya

dı. Albaniya Sasani ordusuna süvarilər 
verməkdən azad olundu.

Alban çarı Mömin III Vaçaqanın 
hakimiyyət illəri [487-510] ölkədə siyasi 
və mədəni-dini yüksəliş dövrii idi. O, 
köhnə kilsələri bərpa etdirdi, yeni kilsə 
və monastırlar tikdirdi.

Xarici qiivvələrin assimilyasiya siya- 
sətınə qarşı Albaniya avtokefal (müstə- 
qil) apostol kilsəsinin rolunu nəzərə 
alan III Vaçaqan onu iqtisadi cəhətdən

Qnlıı
bürcl.ırintn
quİKjları.
I S asrlər. 

Qohala.

\.ı müharibəyə və kilsə çəkişmələrinə 
q ışmışdı. Oııa görə Sasanilər qəti təd- 
bırlərə əl aıdılar - Albaniyanın, İberiya- 
nın miistəqilliklərino son qoymaq və on- 
I: öz əyalətlərinə çevirmək yolunu tut-
dular. Bıı ölkələrin hərbi qüvvoləri dövlo- 
t' şm.-ş. hüdudlarına hunlarla miibari- 
7 ə cəlb edildi.

Albaniyam, İberiyanı və erməni vila- 
lərini zəiflətmək məqsodilə Sasani şa-
II Yezdəgirdin yeni vergi siyasəti 

ndlilərin, şohər əhalisinin və hotta ru- 
ıilərin iqtisadi voziyyətini pisləşdirdi. 
ıni şahı albanların, gürcülərin və cr- 

nilərin mədoııi-ideoloji assimilyasiya- 
məqsədilo onlara zorla zərdiiştiliyi qə- 

etdirmok siyasətinə ol atdı. II Yez- 
irdin bu todbirləri Sasanilər oleylıinə 
ışlara səbob oldu. 450-451 illər üsya- 
amansızcasına yatırıldı. Albaniya ça- 
I Vaçenin başçılıq etdiyi hərokat da 

V7 463) uğursuzlııqla noticələndi; Va- 
çe çarlıqdan imtina etdi. 463 ildən 487 
ılədək Albaniya Sasani canişinləri 
morzbanlar tərofındon idaro olundu. 484 
ildo Conubi Qalqazda, o cümlədən Alba- 
niyada başlanan yeni üsyan Sasani şahı 
Valarşı xristianların təq'bini, onların mə- 
dəni-ideoloji assimilyasiyasını dayandır- 
mağa məcbur etdi. Albaniyada Arşakilə- 
rin hakimiyyəti bərpa olıındu (487), al- 
ban çarının müstəqil daxili siyasət yerit- 
ıııək hüququ, ölkəııin din azadlığı tanın-

möhkəmləndirmoyi zəıııri sayırdı. Bu 
moqsədlo Aluen (Aquen) kilsə məclisi 
(488) çağırıldı. Məclis dövlət hakimiyyə- 
tini möhkəmlətdi, feodalların özbaşına- 
lıqlarmın qarşısını aldı, kilsə xadimlə- 
rini diinyəvi oyanlarla borabərləşdirdi, 
kilsənin xeyrinə nizamlaşdırılmış vergini 
təsdiqlədi.

I I I  Vaçaqan alban Arşakiləri siila- 
ləsinin sonuncu nümavəndəsi olmuşdur. 
Arşakilorin hakimiyyəti dövründə çar 
ölkənin qanunvericisi, ali hakimi idi. Al- 
baniyanın siyasi struktıırunu mərkəzləş- 
dirilmiş feodal dövləti kimi tosəvviir et- 
mək olar.

6 əsrdə Sasanilər Albaniyada çar ha- 
kimiyyətini ləğv etdilər. I Xosrovun 
[531-579] inzibati islahatları nəticəsində 
Sasani imperiyası dörd canişinliyə 
kusta bölündü. Albaniya və İberiya şi- 
mal canişinliyinə Qafqaz kustuna da- 
xil edildi. Buranı Sasani canişini - mərz- 
ban idarə edirdi.

Albaniyada xristian dünyasında, o 
cümlədən Qafqazda ən qodim kilsələr- 
dən biri olaıı avtokefal apostol kilsəsi 
var idi. Burada ilk xristian icmaları 4 əs- 
rə qədər, xristianlığın dövlət dininə çev- 
rilməsindən daha əvvəl yaranmışdı. Era- 
mızın ilk əsrlərində Yerusəlimdon, Sıı- 
riyadan ilk xristian missionerlori apos- 
tollar (həvarilər) gəlmiş, ilk xristian ic- 
maları yaranmışdı. Bıı, Albaniyada hələ

e. o. I əsrdəqədim yəhudi məskəıılərinin, 
eramızın I osriııdə isə nəsranilərin - xris- 
tianların olması ilə bağlı idi. Alban tarix- 
çisi yazııdı: “ Biz Şərq xalqına müqəddəs 
hovari Faddey toyiıı olunmLişdu. Faddey 
Artaz vilayətinə gəlir və burada erməni 
çarı Sanatrukun əli ilə şəhid olur... 
Müqoddəs patriarx Yelisey Gisə (müasir 
Kiş) gəlir, burada kilsə tikir və qansız qur- 
ban verir. Bu yer Şərqin bütiin kilsələri vo 
şəhərlərinin başlanğıtıdır...”  (Kalanka- 
tuklu, r, 6j.

Digər alban müəllifı Stepannos Or- 
belinin (13 osr) molumatına göro, həvari 
Varfolonıey Albaniyanın vilayəti Sü- 
nikdə xristianlığın əsasını qoydu. Belə- 
liklə, həvarilik dövründo Albaniyada ye- 
piskopluq və metropoliya yaradıldı.

Arşakilərin siyasəti sayəsində Alba- 
niya xrislian dövləıinə çevrilməyə başla- 
dı. Bu siyasəti sonralar alban Arşakiləri- 
nin ardıcılları olan Mihranilər də davam 
etdirirdilər. Onlar politeizmi aradan 
qaldırmağa, vahid konfessiya vasitəsib 
etnik birliyo nail olmağa çalışırdılar.

4 əsrin sonuna yaxııı Albaniyada zə- 
ruri kilsə \yeravx\yas\ fotma\aşdv Bu, 
Albaniya kilsə xadimlərinə kilsə başçısı- 
nı seçmək imkanı verirdi. 4 əsrodək iJk 
katolikoslar Yerusəlimdə təsdiq olunur- 
dular. Alban kilsəsinin müstəqilliyi iki 
səbəblə şərtlənirdi: kilsənin apostol 
əsaslı olması və Albaniyanın siyasi sta-

Damir yaba vo xancsrlər.
4 -7 ssrbr.Mingoçcvir.

tusu onun Şərqi Roma imperiyasın- 
dan tam miistəqilliyi. 5-8 osrlərdo Alba- 
niyada 12 yepiskopluq var ifli Xristian- 
lığın yayılmasında və nıöhkəmlonməsin- 
do alban yazısınm böyük rolu oldu. 
Onun köməyilə Bibliya və başqa dini 
odəbiyyat Suriya və yunan dillərindən 
alban dilino tərcümə edilirdi.

Albaııiya çarlığı dövriiııdə alban tari-
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Albaıı kilsDSİ. 5 əsr. Kiş (Şaki r-nıı).

xi-odəbi ənənəsi yarand) saInnmə, xro- 
nika, tarixlər. Alhan miiəllifı Musa Ka- 
lankatuklu “ Albanların tarixi” ni, alban 
kalolikosu Viro 7 əsrdə xronika, alban 
şairi Davdaq iso Albaniya böyük knyazı 
Cavanşirin (7 əsr) ölümünə ağı yazmış- 
dı. Albatı çarı III Vaçaqanın çağııdığı 
Alııen kilso mədisinin knnonlan (21 qa- 
nun) erkən orta əsrlər Albaniyasının 
mühiim tarixi-hüuuqi sənədidir.

6 əsrin sonu - 7 əsriıı əvvəllərində 
Girdiman vihıyətinin hakimləri ohın 
Mihranibrin feodal nosli Albaniyada 
yüksəlməyə başladı. Kalankatuklunun 
genealoji arayışına əsasən 6 əsrin sonun- 
da, başda Milır olmaqla Mihranilər sa- 
ray çevrilişiııdo istirak etdiklərinə görə 
Sasani hökmdarı II Xosrov Pərvizin 
[591-628] qisasıtıdan yaxa qurtarmaq 
üçün 30 min ailo \b Xosrovun Jüşmən- 
ləri olan xəzərlər tərəfə qaçmağa cəhd 
göstərdi. Bundan narahat olan Xosrov 
onlara məktub göndərib yaşamaq üçün 
yer seçmokuo azad oldııqlarım biluirdi. 
Mihr höknıdar moktubunu Uti oyalətin- 
də, Girdimanda aldı.

Mjhriıı nosillori burada qorarhışıb 
yerli feodalfttn fiziki yolla molıv etdilər, 
həmçinin öz qolıumluq olaqolorinə arxa- 
lanaraq yerli Aranşah knyazlarım sıxış- 
dırdılar vo bütiin Albaniyaya sahib ol- 
dular. Musa Kalankatııklunun molu- 
matına görə, Milır “yaz mövsümii go- 
ləndo Girdiman vilayolinin yuxarı əya- 
lotlərino gedib. hıylo ilo 12 yerli oyanı ya-

mna çağıraraq hamısını qıhncdan keçi- 
rib ölkoyə sahib olur” (Kalankatuklu.
II, 13). Milırin novəsi Cəsur Vardan Al- 
baniyanın əvvəlki hakimlərinin noslin- 
don olan sonuncu 60 ni'ımayəndəni də 
məhv etdi və beləliklə Albaniya yeni süla- 
lənin əliııə keçdi. Mihranilorın Albani- 
yada yerləşməsi siyasi vəziyyətlo bağlı idi. 
Sasani dövlətinin şimal sərhədlorinin 
mühafizəsiııdə Albaniya son dərəco mii- 
hiim strateji ohomiyyət kəsb etdiyindən, 
Sasanilər məhz burada möhkomlonməyə 
çalışırdılar. Yeni şəraıtdə, xüsusilə Girdi- 
manda mövqeləri gücləndirmək lazım idi, 
çünki 591 il müqavilosindən sonra Bizan- 
sa birloşdirilən erməııi və gürcii torpaqla- 
rı ilə bu vilayət həmsgıhad olmuşdu. Qorb 
sərhodlorini Bizansın ehtimal edilən hü- 
cumlarından qorumaq iiçün Sasanilər 
yerli knyazlara deyil, onlara həm dini, 
həm də siyasi cəhətdən yaxın olan Mihra- 
niləı ə güvonirdilər.

Sasanilorin istəyinəzidd olaraq Mih- 
ranilər müstəqil siyasət yiirüdiirdülər.

Ayiıı xarakterli lıeykolciklar. 
4 7 osrlor. Mingoçevir.

Mihraniloriıı simasında Albaniyada 
“yenidon alban milli sülaləsi bərpa oltı- 
nur” (V.V.Bartold) Mihranilər Albani- 
yada 603 ildə möhkəmlonsəlor do, ölkə- 
də tam hakimiyvotə 630 ildən yiyəlondi- 
lər və Albaniyanın “ birinci böyük 
knyazlaıı” adlanmağa başladılar.

Albaniya Bizans vo Sasani dövləti 
arasında yenidon bərpa olunmuş hərbi 
oməliyyatlara (603-629) qatıldı. Sasa- 
ni Bizans mülıaribolərindon isTifadə 
edərək, Albaniya əhalisi 603 fı()4 illərdə 
başda albaıı katolikosu Viro olmaqla 
üsyan qaldırdı. Üsyaıı II Xosrov tərəfin- 
dən amansızcasına yatırıldı. Bir çox al- 
ban əyanları mohv edildi, yalmz alban 
katolikosu Viro II Xosrovun arvadı, al- 
ban xristianı olan şahbanu Şirinin xalıi- 
şi ilə öldürülmədi. O, 25 il ərzindo Sasam 
şahımn sarayında saxlanıldı. Lakin II

Xosrov şərt qoymuşdu ki, “ nə qədər ki, 
özii sağdır, Viro heç vaxt ölkosinə qayıt- 
mayıb sarayda qalacaq, amına ka- 
tolikos rütbosi ondan alınmayacaq və 
onun gəlirləri miisadiro olunmayacaq" 
(Kalankatuklu, II. 14).

Üstünlük ovvolcə Bizansın Kiçik Asi- 
ya orazilorini zəbt edəıı Sasanilorin lərə- 
findo idi. Yalnız 622 ildə Bizans im- 
peratoru İrakli [610-641] Sasanilərə 
qarşı inadlı mübarizəyə başladı. 624 
628 illərdə Albaniya da İberiya kimi 
Sasani-Bizaııs müharibələrinin başlıca 
döyiiş meydanlannfkın birinə çevrildi. 
624 ildə Bizans ordusu Dviııi (Dobili), 
Naxçıvanı tulub Adurbadaqana lıücum 
etdi. Onun paytaxtı Qanzak' (Qazaka) 
zəbt edildt. Yunan ordusu Albaniyaya 
daxil olaraq, Uti vilayətindo yerləşdi. 
Lakin İrakliniıı bu hücumu uğursuz 
oldu. Kömək iiçün o, xəzərlərin yanına 
Andrey adlı elçisini göndərdi və “ hörük- 
saxlayan xalqın... qızıla tamahım” tə- 
min edəcoyinə söz verdi. "...Xosrov 
şahın hökmranhğının 37-ci ilinin əvvə- 
lində Şimalın çarı İrakliyə vəd etdiyi 
ordunu xəzərlərin arasında... Şal kimi 
tanınaıı qardaşı oğlıınun başçılığı altııı- 
da Albaniyaya göndordi” (Kalankatuk- 
lu, II, 12). Beləliklə, 626 ildə xozorlər 
Albaniyaya soxulduhır. Bu, xəzərlorin 
birinci böyük yürüşü idi. 628 ildə xəzor- 
lər yenidən Albaııiyaya hücum etdilər. 
Bu, xəzərlərin ikinci böyiik yiirüşü oldu.

M.Kalankatuklu. I kitab. 4-cü fəsil. 
Albaniya ölkəsinin bolluğu və 
bərəkətliliyi və bu torpaqdan 
insanlar necə faydalanırlar
Uca Böyük və Kiçik Qafqaz dağları- 
nın qoynunda yerləşən Alban ölkəsi 
öz saysız-hesabsız təbii sərvətləriy- 
lə həddindən artıq gözəl və heyran- 
edici bir məmləkətdir. Böyük Kür 
çayı sakit-sakit bu ölkənin düz orta- 
sından axır iri və xırda balıq gətirib, 
sularını Xəzər dənizinə tökür. Çayın 
sahilləri boyu münbit çöllərində külli 
miqdarda taxıl və üzüm, neft və duz, 
ipək və pambıq, çoxlu zeytun 
ağacları var. Onun dağlarında qızıl, 
gümüş, mis və oxra çıxarılır. Vəhşi 
heyvanlara gəldikdə isə, burada şir, 
bəbir, panter, çöl eşşəyi, çoxlu 
quşlardan isə qartallar, qırğılar və 
bunlara bənzərlər var.
Ölkənin paytaxtı əzəmətli Bərdə 
şəhəridir.
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Albaniya ərazisini işğal etdikdən sonra, 
onlar Tifiisə doğru hərəkət etdilər və iııı- 
perator İraklinin qoşunları ilə birlikdə 
şəhəri mühasirəyə aldılar.

Sonra İrakli Albaniyanm Girdiman 
vilayətinə, “ Varaz Qriqorun Qardabani

nv künə” döndii (628 il) və burada
0 m əmri ilə Mihrani Varaz Qriqor və 

ın xalqı Lal adlanan yerdə diofizitliyi
q ııl etdilər. Beləliklə, Sasani mərzban- 
I: ııın idarə etdiyi Albaniyada Girdi- 
ı ı knyazı Mihrani Varaz Qriqor özü- 
n iraklinin vassalı elan etdi. Yeni süze- 
r tanımaqla və onun diofizit təriqəti- 

ləbul etməklə o, biitün Albaniyanın 
t ı hökmdarı olaraq qafflrdı.

Lakin Varaz Qriqor İraklinin ona 
diyi hüquq və səlahıyyətlərıııdən bey- 

n Ixalq aləmdə baş verən dəyişikliklər 
ucbatından istifadə edə bilmodi. Bu 
z. ııan II Xosrov öldürüldü, onun yerinə 
keçən II Qubad 628 illordə İrakli ilə 

hə golorək II Xosrov torəfindən zəbt 
ınmuş torpaqları ona qaytardı. Bu 
vrdə xəzərlər Albaniyanın faktiki sa-

1 ıınə çevrildilər. 629 ildo ölkəyə soxu-
xozoıiərin başçısı Şat öz elçilərini Al- 
iyadakı mərzbamn və siyasi həbsdən 

ıd olmuş ölkə katolikosu Vironun ya- 
ıa yollayaraq, ölkənin ona tabe edil- 
•sini tələb etdi.
Xəzəıiər alban feodallarından əvvol- 
Sasani xəzinəsinə ödədikləri dövlət 

gilərini tələb edirdilər. Albaniyanm 
Jim paytaxtı Qəbələdə qərarlaşan xə- 
ərin əlinə həmçinin Albaniyanın sol- 
il hissəsi də keçdi. 7 əsrin 30-cu illəri- 

nı əvvəllərində xəzəıiərin daxili çəkiş- 
'iəlori (Cebu xaqanın öldürülməsi) nə- 

ticəsində Albaııiyada xəzərlərin hökm- 
ranlığına son qoyuldu. Albaniya müstə- 
qillik əldə etdi. Suverenliyin əldə olun- 
masının digər sobəbi isə bir-biıi ilo mü- 
haribə aparan Bizaııs və Sasanilərin zə- 
ifiəməsi idi. Albaniyada knyaz taxtına 
Mihranilərin nümayəndəsi Varaz Qri- 
qor [630-642] sahib oldu. 628 ildə İrak- 
li tərofindən diofizit kimi xaç suyuna sa- 
lınan Varaz Qriqor 630 ildo katolikos

Viro tərofındən monofizit kimi xaç su- 
yuna salındı.

Bu zaman Yaxın Şərqdə ərəblər güc- 
lənirdi. Sasani hökmdarı II I  Yezdəgird 
ərəblərlə mübarizə aparmaq üçün ona 
tabc olan ölkələrdən yardmıçı qoşun tə- 
ləb edirdi. Müvafiq əmr aldıqdan sonra 
Albaniya knyazı Varaz Qriqor öz dörd 
oğlundan birini - Cavanşiri qoşunun 
başında göndərməyi qərara aldı. 636 - 
642 illərdə alban sipəhsaları Cavanşir öz 
dəstələri ilə Sasani qoşununun tərkibin- 
də vuruşurdu. Qadisiyyə yaxmlığında 
baş verən döyüşdə (637 il) o, öz cosur- 
luğu ilə fərqləndi.

Əroblər 640 ildə Sasani şahını pay- 
taxt Ktesifonda miihasiroyə aldılar. Altı 
ay ərzində Cavanşir 3 minlik alban qo- 
şunu ilə Ktesifonun müdafiəsindo işti- 
rak etdi. Bir miiddət sonra, 642 ildə Ca- 
vanşirin başçılıq etdiyi alban qoşunu-

Giimüş kasa.
3 4 əsrlor. Xınıslı (Şamaxı r-nu).

nun iştirakı ilə Nəhavənd yaxınlığında 
vuruşma oldu. Sasani qoşunu darma- 
dağın edildi. III Yezdəgird Dəclə sahi- 
lindəki qalada gizləndi. Ərəblərin qələ- 
bəsindən sonra alban sərkərdəsi Cavan- 
şir “ iranlılarla vidalaşıb” Atropatakan 
əyalətinə, oradan isə öz vətəninə gəldi 
(Kalankatuklu, II, 18).

Beləliklə, “yeddi il ərzində cəsur Ca- 
vanşir bu ağır müharibələrdə iştirak et- 
di” . Vətənə qayıtdıqdan sonra Cavanşir 
642-643 illərdə, hələ atası Varaz Qriqo- 
run sağlığında Albaniyanın birinci 
böyük knyazı oldu. Həmin vaxt ərəb- 
lərin məğlııb etdiyi İran feodal dostoləri 
Albaniyaya soxuldu. Cavanşir ölkəni 
İran feodallarından təmizləyə bildi. 
642-645 illərdə ərəblor Adurbadaqan 
tərəfdən Cənubi Qafqaza hücum edərək, 
Albaniyaya soxuldular, lakin burada 
tam möhkəmlənə bilmədilər.

Ərəblərə qarşı mübarizoyə hazırla- 
şan Cavanşir Bizans imperatoru II

Diadema (qızıl, tunc vo c|raııat). 
4 5 osrlər. Xınıslı (Şamaxı r-nu).

Konstantinə [641 668] göndərdiyi mək- 
tubunda yazırdı: “ Sənə Albaniyanın si- 
pəhsaları və knyazı Cavanşir səndon ası- 
lı olan öz Şərq ölkəsilə birlikdə miitilik 
salamlarım göndərir. Səndən uzaq olan 
bir xalqı öz himayənə almaq təklifimiz 
sənin kimi İsa sevimlisi hökmran üçün 
xoş olsun ki, sənin əzəmətli şöhrətindən 
və bizim itaotliyimizə görə sənin ilahi 
ıltifatından bizə də pay diişsiin” (Kalan- 
katuklu, II, 20). Bizans imperatoru ca- 
vab məktubunda sevinclə razılığım bil- 
dirdi. Cavanşir iki dəfə imperator II 
Konstantin ilə görüşdii. Alban müəllifi- 
nin sözlərinə görə, hər dəfə Cavanşir 
böyük ehtiramla qəbul edildi: “ O, im- 
perator sarayına şah kimi daxil oldu. 
Cavanşiri görən kimi Konstantin onu 
qucaqladı və bütiin əyanlarmdan yuxa- 
rıda oturtdu” . Cavanşir Bizansdan vas- 
sal asılılığı şərtləri ilə Albaniyanın müs- 
təqilliyini və dövlətçiliyini saxlaya bil- 
di. Kalankatuklu Cavanşirin bu dövrdə 
hökmranlıq etdiyi ölkənin ərazi hüdud- 
larını dəqiqliklə göstərib: “ O, öz ölkə- 
sini və İberiya sərhədlərindən Dərbən- 
də və Araz çayına qodər olan torpaq- 
ları hakimi-mütləq kimi idarə ediıdi” 
(Kalankatuklu, II, 20).

662 ildə Albaniya xəzərlərin yeni hü- 
cıtmıtna məruz qaldı. Bu dəfə Cavanşir 
onları ınəğlub edib, ölkə hiidudlarından 
kənara sıxışdırıb çıxardı.

664 665 illərdə xəzərlər yenidən Al- 
baniyaya hücum etdilər. Onlar Kür çayı- 
nı keçərək Araza yaxınlaşdılar, alban- 
ları əsir alaraq, mal-qaranı apardılar. 
Cavanşir xəzərlərlə ittifaq bağladı və 
Xəzər xaqanmın qızı ilə evləndi. Xəzər-

Alban silahları.
2 3 osrlor. Mingoçcvir.

lərin yürüşləri, Kiçik Asiyanın bir sıra 
vilayətlərinin ərəblər tərəfindən işğal 
olunması ilə Bizansın zəifləməsi, Cənubi 
Qafqaz ölkəlorinə qarşı ərəbləıin yeril- 
diyi təcavüzkar siyasət Cavanşiri Bi- 
zansla müqaviləyə yenidən baxmağa
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sövq cldi. Ərəblnrlə yaxınlaşmaq ınotısə- 
ılilə Cavanşir667 ildoxolifo Muaviyonin 
yaııına. Dsmoşqo getdi. Xilafotlo bağhı- 
nan ttifaq saynsindo alban ohalisi iiç il 
işğallaıdan yaxa qurtara bildi. 670 ııdo 
C'avanşir xolifonin dovoli ilo ycnidon 
Doıııosqo sof'or ctdi. Xalifonin gözündo 
Cavaıışırin hörmoti o qodor artdı ki, o, 
Hizunsla Xilafot arasında diplomaUk 
chınışıqlarda onun vasitoçi olmasını isto- 
di. Cavanşir danışıqlaıı elo moharotlo

M.Kalankatuklu. Afbanların tarixi. 
II kitab. 19-cu fəsil. Albaniya 
sipəhsalan Cavanşir haqqında və 
onun iranlılar üzərindəki 
qələbələri
Iran müharibələrindən şöhrətlə qa- 
yıdan Cavanşir çarın sərəncamı ilə 
Albaniyanın bütün işlərinə rəhbərlik 
edirdi. 0, qoşununu götürüb atası 
ilə birlikdə Bərdə şəhərindən çıxa- 
raq şimal tərəfə çəkildi. Cavanşirin 
üsyanı haqda xəbər rranlılara çatan- 
da, onların qoşunları bizim ölkəyə 
soxuldular. Düşmən qoşunlarının ön 
dəstələri tezliklə bu vilayətin cənub 
dairələrinə girən zaman Cavanşir 
yaxşı silahlanmış dəstəsi i(ə teziikiə 
iranlıların qarşısına çıxıb öz əli ilə 
onların ... başçılarını vurdu. Cavan- 
şir və onun döyüşçüləri onların 
çoxunu qılıncdan keçirib bir qismini 
də əsir aldılar. Onlar böyük qəni- 
mətlər, o cümlədən, at və qatır ələ 
keçirərək geriyə döndülər. Lakin 
buna baxmayaraq Iran qoşunları 
onları təqib etməkdən əl çəkmədi. 
Onlarla ikinci döyüş dağlıq yerdə 
baş verdi. O günü də Cavanşir qə- 
ləbə qazandı və o, Allahın köməyilə 
düşməni darmadağın etdi. Amma 
elə bu vaxt ona xəbər çatdı ki, 
iranlılar Bərdəyə daxil olub onun 
anasını və qardaşlarını əsir aldılar. 
Mən həqiqəti gizlətmirəm və deyi- 
rəm: o gün Cavanşir balalarını itir- 
miş dişi ayı kimi çox qəzəbləndi və 
hiddətləndi. O, kədər içində te7İiklə 
Kambeçan vilayətində və Kürün o 
biri sahilində yerləşən öz ata-baba 
mülkünə gəldi. Burada o, iranlıların 
qüvvələri ilə ... döyüşə hazırlıq 
gördü və qoşunlarını düşmənlə 
üzbəüz yerləşdirdi. O, çox qızğın 
döyüşdə başından yaralandı, lakin 
Allahın köməyi ilə yenə özünə gəldi 
və düşmənlə o vaxtndək vuruşdu ki, 
onlardan heç biri sağ qalmadı.

Qala divarlannm qalıqları. 
Göyəzən (Qazax r-nıı).

apardı ki. hor iki (orə f razı qa/dı.
Cavanşırin nüfuzu tokco Albaniya- 

nın ohomiyyoti. Xilafotin şimal sorhod- 
loıinin strateji voziyyoti vo oııun ehti- 
yatları ilo deyil, lıomçinin alban hökm- 
darınm şoxsi keyfıyyotlori ilo do izah 
edilirdi. Ölkəsinin müstoqilliyini saxla- 
ya bilon bacarıqlı səı kərdə müdrik siya- 
sotçi, mahir diplomat, görkomli dövlət 
xadimi idi.

Cavanşir 680 ildo sui-qəsd nətıcəsin- 
də öldürüldü. Dünyəvi əyanların nüma 
yəndələri və alban katolikosu Yeliaza- 
rın iştirakı ilə "böyiik knyaz taxtına” 
Cavanşiıin qardaşı oğlu Varaz Tiridat 
seçildi. Xəlifo I Yəzid [680 583] Varaz 
Tiridatı [680-699] şərq vilayotlorinin 
canişini vo Albaniyamn hökmdarı kimi 
tanıdı. Ölko orəbləro bac vermokdo da- 
vam edirdi. Albaniya daxiliııdo müxtolif 
qüvvələri ram edon VarazTiridat böyük 
knyaz hakimiyyətiııi onun ovvəlki orazi 
hüdııdlarında bərpa etdi.

Elə həmin dövrdo hunların böyük 
knyazı Alp-İlitverin başçılığı ilo xəzorlə- 
rin çoxsaylı ordusu “ Cavanşirin qisasını 
almaq” adı altında Albaniyaya doğru 
horokət etməyo başladı. Xozorlor Qobə- 
lo, Uri vilayotlərini tar-mar ednrok in- 
sanları osirgötüı ür, mal-qaranı özlori ilo 
aparırdılar. Cavanşirin siyasi yolunu 
davam etdirən Varaz Tiıidat xəzərləro

diplomatik yolla təsir göslərmək qorarı- 
na goldi. Bu ınoqsədlə o, ölko katoliko- 
su Yeliazarı xəzərlorin yanına göndərə- 
rək “öz sadiqliyini vo sevgisini” onun 
vasitəsilə bildirdi. Xaqanla bağlanan süllı 
çox çəkmodi. VarazTiridat xəzərlərin da- 
imi hiicumlarını dəf etmək üçiin yepiskop 
İsraili Varaçana, Alp-İlitverin qərargahı- 
na göndərdi. İsrailə xəzorlori alban diniııə 
çəkmək vo orada xristianlığı yaymaq 
tapşırılmışdı. İsrailin missiyası uğıırlu ol-

Alban çıırı 
Cavanşir.

Tunc
buxurdan.

7 əsr. 
Ermitaj.

du. Lakiıı bu. ölkoni xəzərlərin növbon 
hiicumundan xilas etıımdi.

685 ildə xolifo Əbd-iil-Molik [685-705] 
Bizans imperatoru II Yustinianla [685- 
695; 705-711] F.rmonistan, İberiya və Al-
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baniyanın borabər idarə edilmosi. lıor iiç 
o kodon yığılan vergibrin bərabor bölüş- 
ci riilməsi haqqında müqavilo bağladı.

Varaz Tiridat əroblərlo yaxınlıq ya- 
idığına göro öz oğulları ilə birlikdo ö99 
lo girov kimi Konstantinopola göndo- 
'di və beş il orada qaldı. Varaz Tirida- 
ı olmadığı vaxtda Albaniyada baş ve- 
ıı hadisolor Xilafoti birbaşa ölkonin da- 
i işlərinə qarışmağa mocbur ctdi. Al- 
n katolikosu Yeliazarın ölümiindən 
nra onun yerinə Girdıman yepiskopu, 
Ikidonçuluq taliıninin davamçısı Ner- 
s Bakur gəldi. Varaz Tiridatm arvadı 
>ramanm məsləhəti ilə Nerses ölkəyə 
Ikidonçuluğu qobııl etdiımok vo onu 
zansdan asılı vəziyyoto salmağı qorara 

!dı. Varaz Tiridatın monofizit təriqolın- 
)iı olaıı ərəbyönlii qohumlarının əleyhi- 
o miixalif qrupa isə Mihrani knyazı Şe- 

roy rəhborlik edirdi. Nerses Bakurla 
kııyaz xanııın Spramamn müqavimətini 
qıran Şeroy Albaniyanın böyük knyazı 
[699 -704] oldu.

Ermoni katolikosu Eliya xolifo Əbd- 
ül-Məliko məktubunda Nerses və Spra- 
ınanın fəaliyyotindən bolıs edərək yazırdı 
ki, “ ...alban katolikosu... yunan (Bizans) 
imperatoru ilə sazişə girib, öz iba- 
dətləıində onun adını çokir və ölkələri

mocbur edir Ki, hamı dini etiqadda ona 
qoşulsun” (Kalankatuklu, III, 5). Əbd- 
iil-Molik ermoni katolikosuna cavab 
moktubıında yazırdı: L‘Allah bəndəsi 
Eliya. erməni xalqınm katolikosu! Mon 
sənin məktubunu oxuduın vo sənə ınorhə- 
mət əlamoti olaraq, öz sadiq nökorlərim- 
dən birini çoxlu qoşunla göndərdim. Biz 
[ona] omr etmişik ki, bizim ağalığımıza

qarşı qiyama qalxmış aqvanlıları sizin 
dini qanunlara tabe etsin. Bizim qul Bər- 
dodə sənin iştirakınla hökmü yerino yeti- 
rəcok: o, Nerseslə onun əlbir olduğu qadı- 
nı zəncirləyib sarayıma gətirocək və onlar

elə miihakimə ediləcəklər ki bütün 
qiyamçılara ibrət olsun” (Kalankatuklu. 
III, 4). Ərəblor tabe olan ölkələrə qarşı 
Sasanilərin siyasətini Oafqaz xalqlan- 
mn Bizansdan qoparılması siyasətini 
yürüdiirdülor. Bu məqsodlə onlar bu ölko- 
lərin xristian əhalisi arasında xristianh- 
ğın ınonofizit təriqotini dəstəkləyirdilər.

Xəlifo Əbd-iil-Molikin əmri ilo erıııə- 
ni katolikosu Eliya və orəb ordusu Alba- 
niyaya daxil olaraq, Nerses Bakur vo 
Sprama üzərində məhkəmo qurdular. 
Onlar lənətlonib öldiirüldiilər. Xəlifə 
həmçinin göstəriş verdi ki, alban oyanla- 
rından bir kimso diofızitlik toriqətino eti- 
qad etsə, əsir edilib qılıncdan keçiriləcək. 
“ Beləcə Albaniyanın bütıin kilsolərində 
sülh bərqərar oldu” (Kalankatuklu, III, 
10). Alban kilsəsi erməni kilsəsino tabe 
etdirilso də, bu çox çəkmodi vo o, yeni- 
dən öz miistəqilliyini bərpa edə bildi. 
Albaniya hökmdarı Şeroy hakimiyyətdə 
çox qala bilmədi. 704 ildə ərəblor onu 
Suriyaya apardılar. 705 ildə II Yustinia- 
nın ikinci dəfə hakimiyyotə golnıosi ilə 
Varaz Tiridat azad edildi. Konstantino- 
poldan Albaniyaya qayıdan Varaz Tiri- 
dat əroblorin təbəəliyini tamamilə qobul 
etdi. Bu dövrdon Albaniya həm faktiki, 
hom də hiiquqi cohətdən əroblərin əsaro-

Alban 
şaındanı. 
5-7 ssrlər. 

Mingəçevir.
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ti altıııa tliiştlii. Varıız Tiriflatdan sonra 
Albaııiyaıu əroh əmirlori itlarə ctməyə 
başladılar. Lakin Mbaıı kilsəsi öz miistə- 
qilliyini 1836 ilo qədər saxlaya bildi.

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixiııdə 
mühüm ycr tulan Albaııiyada zəngin 
uıadəniyyət yarannıışdı. Qəbolə, Şaınaxı, 
Mingəçevir şəlıər yerlərindon və b. ya- 
şayış məskənlərindən (Tə7əkənd, Go- 
vurtjala, Torpaqqala, Xınıslı və s.) mü- 
hiim arxeoloji tapıntılar əldo edilmişdir. 
Şəlıərlər kvadrat plaııtla tikilıııış qala di- 
varları ilə əhatə olunmuşdu. Divarlar ən 
çox çiy k'irpialən ( layı balası” ) və möh- 
rətləıı tikiliıdi. Ölkənin şiınalında Beş- 
barnıaq, Gilgilçav, Dərbənd miidallə is-

Alban ədəbiyyyatı
11-13 əsrlər Albaniya intibahı döv- 
rüdür. Müsəlman və xristian intiba- 
hının mərkəzi olan Gəncə alban 
ədəbiyyatının David Alavik, Mxitar 
Qoş, Gəncəli Kirakos, Şərqlı (Alba- 
niyalı) Vardan, tarixçi Qriqor Smbat 
Sparapet, tarixçi Hetum kimi nü- 
mayəndələrini yetişdirmişdir. Alban- 
ların ədəbi-tarixi ənənəsi sonrakı 
əsrlərdə də qorunub saxlanmışdır. 
Belə ki, 18 əsrdə Yesayi Həsən 
Cəlal “Alban ölkəsinin qısa tarixi”ni,
19 əsrdə Makar Barxudaryans “Ar- 
sax’’, "Alban ölkəsinin tarixi", “Alba- 
niya ölkəsi və onun qonşuları” adlı 
kitablarını yazmışlar. Adları çəkilən 
müəlliflərin əsərlərində alban xalqı- 
nın özünüdərki hiss olunur.
Alban dövlətinin tənəzzülündən 
sonra ortaya çıxan Azərbaycan 
dövlətlərinin tərkibində də lokal 
alban knyazlıqları, o cümlədən 
Sünikdə, Arsaxda, Şəki-Kambise- 
nada, sonralar isə - 15 əsrdən ta 
19 əsrədək beş alban məlikliyi 
mövcud olmuşdur.

tehkamları insa edilmişdi. Albaniya əra- 
zisində erkəıı orta əsrlərə aid xxistian 
məbədləri (Qax r-nıı Qum kəndi, Qobələ 
r-nu Böyük Əmili kəntli, Mingəçevir, 
Yııxarı Qarabağda Amaras, Ağdamda 
Govurqala və s.), istehsalat ocaqları, al- 
ban və pəhləvi yazılan, daş bütlor, şiişə- 
əritlən və tlulııs kürələri, həınçinin müx- 
təlif tip qəbıristanlıqlar öyrənilınişdir. 
Alhaniysda ınetalişləmə, dıılusçuluq, 
şüşə istehsalında mühiiın nailiyyətlər 
əldə edılmiştli. Şamaxıdan tapılmış gü- 
müş caının (3 əsrin sonlı 4 əsrin əvvəli) 
üzorində tlağ keçisi ovlayan siivari yük-

sək ustalıq və bədii zövqlə təsvir olun- 
muşdur. Daş məmulatlarının əksəriyyə- 
tini sütunaltlıqları, kapitellər, qapı və 
pəncərə başlıqları və b. memarlıq abi- 
dələri təskil edir. Qazmtılardan tapılmış 
miixtəlif qiyınəıli daşlardan diizəldilmiş 
möhürləri də qeyd etmək lazımdır.

Albaniya ərazisində yazılı abidələr də 
aşkara çıxarılmışdır. Miııgəçevirdəıı ta- 
pılmış alban yazıları xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. Bıı yazılar bir ədəd xaçaltı bö- 
yük daşııı, bir neçə gil şamdaıı və qab- 
ların üzorındə qalmışdır. Onlarııı oxunu- 
şu hələ də mümkiin olmamışdır. Pullar 
üzərində və Dərbənd qala divaıiarında 
pəhləvi dilində yazılara da rast gəlinir. 
5-7 əsrlər alban yazısının çiçəklənmə 
dövrü idi. 5 əsrin başlanğıcında arami 
qrafıkası əsasında alban yazısı təkmilləş- 
dirildi. Bu Oövrdə alban hökmdarı 
Yesuagenin və alban patriarxının 
yardımı ilə dini kitabların tərcüməsi 
sahəsində uğurlu işlər görüldü. Müəllim 
kimi hazırlaşdırılnıış bir çox gənc 
ölkənin müxtəlif vilayətlərinə yollandı. 
Albaniyanın ayrı-ayıı vilayətlərində 
dövlət ərzaq payı ilə təmin edilən 
uşaqlar dəstə-dəstə məktəblərə gön- 
dərildi. Tərciimə ədəbiyyatı ilə yanaşı 
yerli agioqrafik (miiqəddəslərin lıəyatı 
haqqında əsəıiər) və dünyəvi ədəbiy- 
yat, tarixi xronikalar, hüquqi sənədlər 
yaranmağa başladı.

Əcl.: O s nı a n o v F. L. Qafqaz Albaniyasınnı 
maddi ıııədəniyyoti (c.o. IV b.e. III osrbri). B.. 
1982; Xaj ı ı ı / ıou /(». A. MaTcpnajibnası 
Kyjıı.Typa KaıiKaiCKOH Ajı6amı». B., 1985;
M a ııı ed o va £T. Lc probleme de l'ethnos albano- 
eaiıeasien. Kegards sıır l'anthropologie sovietique. 
Paris, 1990; E a ö a c B  H. A. Fopoja KanKa3- 
ckoİi Ajı6aıııııı b IV b . ao m.3. - III b .i i .3. B.. 1990; 
A j i i i c b  KcMa j ı .  AHTii'ina» KaBKajCKaa Aji- 
ƏaHHJi. B „ 199?: M aMca o i )  T. M. KaBKa’icKaa 
AjıöamiH b IV V II b b . B.. 1993; Azorbaycaıı tari- 
xi. Yeddi cildtb. C. 2, B., 1998; M a M c a o B a  
Oapn.ua .  KanKaiCKaa Aji6<ihh» h aJiƏaıibi. E„  
2005.

F.mıh M,>ınııı,y/nvcı

Adurbadaqan 3 -7  əsrlərdə. Meso- 
potamiyadan. Mərkəzi və Cənubi 
İrandan Qat'qaza və Xəzəryanı vila- 
yətlərə gedən yolların kəsişınəsində 
yeıiəşən Adurbadaqan 3-7 əsrlərdə 
Sasanilər şahlığımn tərkıbinə daxil idi. 
Sasani şalılığının vihıyətinə çevrilən 
Adurbadaqan torpaqlarının miinbit- 
liyinə və təbii sərvətlərinə (başlıca ola- 
raq neft və duz) görə dövlətin iqtisadiy- 
yatında mühum rol oynayırdı. Adurba- 
daqan həm də zərdüştiliyin mühüm 
mərkəzləriııdən biri idi.

Adurbadaqan Sasanişahı I Şapurun 
[241-272] Nəqş-i Rüstəmdəki “Zərdüşt 
Kəbəsı” kimi tamnan kitabəsində (təqr. 
262) Sasani şahlığının adı çəkilən 27 
şəlırindən (ölkə və ya vilayətmdən) biri 
idi. Ölkələrin hökındarları şəhriyarlar 
(“ şəhrlərın hakimləıT’) və payqospanlar 
(“ tərəflərin mühafızəçiləri” ) ajSamrdı. 
İıızibati-ərazi vahidləri isə ınüvafıq ola- 
ı aq səhr və payqoslar idi.

I Xosrov Ənuşirəvanın keçirdiyi 
inzibati islalıat 6 əsıdə Adurbadaqanm 
mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu 
göstərir. Sasaııi dövləti dörd canişinliyə 
bölünmüşdü. Şimal canişinliyinə Adur- 
badaqan adı verilmişdi. Onun tərkibinə 
Cənubi Azərbaycandan başqa Albani- 
ya, Balasakan. Muğan, Ermənistan, 
İberiya, Gilan, Deyləm, Təbəristan və s. 
daxil idi. Mülki hakimiyyəti payqospan, 
hərbi hakimiyyəti isə spahbed həyata 
keçirirdi. Ölkənin idarəetmə sistemində

Süluııaltı daş təməllər. 
Mingoçcvir. 5 7 əsrlər.

mərzbaıılar ("sərhəd qoruyucuları") da 
iştirak edirdi. Suriya mənbələrində 
Adurbadaqan mərzbanınm adı Toxm- 
Hörıniizd kimi qeyd olunmuşdur. 
Azərbaycanın ərəblər tərəfiııdən istila- 
sından bəhs edən mənbələrdə Adur- 
badaqan mərzbanı İsfəııdiyarın müqavi- 
mət dəstələrinə rəhbəıiik etməsi və nəti- 
eədə ərəblərlə sülh bağlaması haqqında 
məlumat verilir.

Sasani şahlığı ilə Bizans imperiyası 
arasında daim müharibələr gedirdi. 
Növbəiı nıüharibə zamanı 623 ilin ap- 
relində Bizans imperatoru İrakli Adur- 
badaqanm ərazisinə hücum etdi. Bizans- 
lılar tərəfindəıı Qanzak şəhəri işğal 
edildi, buradakı atəşgah dağıdıldı. Bu- 
nun ardınca Naxçıvan, Uımiya və Hə- 
mədan şəhərləri tutulub viran olundu. 
626 ildə Sasani şahı II Xosrovun 
qoşunları əks-hücuma keçərək Kon- 
stantinopola yaxınlaşdılar. Bu zaman 
Bizansla miittəfıq olan xəzərlər də Alba- 
niyaya yüriişlər edirdilər. 628 ildə Qan- 
zakda olan Bizans imperatoru İrakli II 
Xosrovun oğlu II Qubadın (Kavadın)
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asının yerini tutması xəbərini aldı. 
t'ldə edilən barışıqdan sonra Sasani 

,iləri damşıq aparmaq iiçün Qanzaka
g.'ldilər. Sülh müqaviləsinə görə Adur- 

ıdaqan Sasanilərə qaytarıldı.
Sosial quruluş baxımından Sasani 

şahlığmın, o cümlodon də Adurbadaqa- 
ı əhalisi 4 zümrədən ibarət idi. Birinci 
mrəyə kahiıılər aid idi. Zərdiiştilik 
'bədinin rəhbəri baş kahin (mobedan- 
■bed) idi. Döyüşçülərin (artestaran) 
xil olduğu ikinci zümrə təıkibinə görə 

' kcins deyildi. Ziimrənin başında şah- 
lələr (vaspuxıiar), əyanlar (vuzurq- 
) və əsilzadələr (azatlar) dururdu. Sü- 
ilər (arvarlar) da azatlann sırasına 
il idi. Üçiıncii zümrəyo xidməti ida-

■ ərin mirzələıi, salnaməçilər, eləcə də 
ı ,'iblər, münəccimlər, musiqiçilər daxil 
ul . Vergi ödəyicilənnin daxil olduğu 
u'. ıdüncü zümrə əkinçiləri, maldarları 
\,) sənətkarları, həmçinin tacirləri 
öziində cəmləsdirirdi.

Adurbadaqanda torpaa ınülkiyyəti- 
niıı Sasani dövlətində məluın olaıı bütün 
növləri var idi: icma, sahibkar (o cüm- 
lədən iri feodalların torpaqları), hökm- 
dar, məbəd və şəhər mülkıyyəti. İrsi 
(dastakert) və şərti (xvastak və ya 
xosıak) torpaq mülkiyyətləri mövcud 
idi. Xvastak dövlət xidmoti, xüsusilə 
hərbi xidmət müqabilində verilirdi.

Əhalidən can vergisi (qazidaq) və tor- 
paq vergisi (xaraq) alınırdı. Şəhər qala 
divarlarınm və istehkamlarının tikilməsi 
və təmiri, yolların və körpülərin salın- 
ması, məmıuiarın və qarnizonların

saxlanması və s. üçün çoxsayh mükəl- 
ləfiyyətlər də var idi.

3 əsrdə Sasani şahlığında əsası Mani 
tərəfındən qoyulan hərəkat geniş vüsət 
aldı. Bu hərəkat dövlətin büuin vilayət- 
lərinin, o ciımlədən Aduıbadaqanın so- 
sial və diııi həyatına təsir etdi. Maninin 
təlimində zərdüştilik, xristianlıq, brah- 
manizm, buddizm dinlərinin və Ön Asi- 
ya qnostisizmi elementlərinin vahitl bir 
dinlə əvəz edilməsi meyli var idi. 243 ildə 
şah I Şapıır tərəfindən qəbul edıiən Mani 
özünün “ Şapurakan” (“ Şapurun kitabı” ) 
əsərini ona təqdim etdi. Mani təlimi 
əyanların ağalığına, dünyəvi və dini baş- 
çıların istismarına qarşı xalqın etirazını 
əks etdirirdi. Maniçiliyin ayrı-ayrı ölkə- 
lərdə çoxlu missioneri var idi. Maniçilər 
tərki-düııyalığı və nikahsızlığı təbliğ 
edirdilər. Şah I Bəhraının [273- 276] 
dövrüııdə maniçilərin təqibi başlandı, 
təlimin banisi Maninin edamından (276) 
sonra isə hərəkat getdikcə səngidi.

5 əsrin sonunda meydana çıxmış və 
banisi Məzdək olan hərəkat xalqm 
istismarına qarşı yönəlmişdi. Məzdə- 
kiləıin aparıcı qüvvələrini “ vergi ödə- 
yən” zümrodən olan əkinçilər, maldar-

lar, sənətkarlar və ticarətlə məşğul olan- 
lar, həmçinin kölələr təşkil edirdilər. 
Məzdəkiliyə maniçilik ideyaları da təsir 
etmişdi, lakin Xeyirin Şər iizərində 
qələbəsinin mümkiinlüyünü inkar edən

Çıraqqala. 5 6 əsrlər. Dəvəçi r-nu.
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Siilcynıan).

maniçilərdon fərqli olaraq, məztiəkihr 
soıı məqamda Xeyirin qoləbasina inamr- 
dılar. Hor hansı şəxsi mülkiyyəti inkar 
cdən mə'/dəkibr bərabərliyi təbliğ edir- 
dilər. Hərəkat oıı illərlə davam etüi, bir 
çox iri torpaq sahibi öldürüldü, onların 
torpaqları və əııılakı böliişdürüldii. Ho-

rəkatın başlanğıcmda Sasaııi şahı I Qn- 
bad [4̂ 8 531] iri leodalların güntlən- 
güııo artan tosirino qarşı mübarizosində 
məlız bıı horokaitlan istifado etməyo ça- 
lışırdı Lakin mozdokiliyin yüksoloıı 
qüdrəti şahııı taxtı vodaxili siyasoti üçüıı 
birbaşa təhlükoyo çevrildiyiııdən 6 osı in 
birinci yansında hərəkat amansızcasına 
yatınldı, oııun ardıcılları toqiblorə 
məruz qaldı, omlakları xazinə xcyrinə

müsadiro olundu. Toqiblordən qurtar- 
ınağa çalışan mozdokilər Aduıbada- 
qanın, Deyləmiıı, Təbəristanın dağlıq 
yerlərində sığınacaq tapdılar.

Mənbolərdə əks olıınan zərdüşti ən- 
ənəsində Adurbadaqan (Cənubi Azər- 
baycan) ögünəməxsus yer tutur. Aloş-

porəstlorin müqoddəs yerlərindən biri vo 
ən şərəflisi sayılan Adurquşnasp od 
mebadi burada yerləşirdi. Atlurbada- 
qanda, eləco də qonşu vilayotloıdə hə- 
miıı məbodlo sıx bağlı olan və zər- 
düştiliyin yayılmasında mühüm rol 
oynayan çoxsaylı və ııüfuzlu zərdüşti 
kahinlər mobedlər və herbedlər var 
itli. Ənəno Zərdüşt tolimiııin yaran- 
masını da Adurbadaqanla bağlayır.

Sasanilor tərəfmdən işğal olunmuş əra- 
ziləro yayılan chkamçı zordüstilik dövlət 
dinino çevrildi. 3 əsrin ikinci yarısında 
maniçilorin darmadağın edilmosinin vo 
təqibinin ilhamçısı və təşkilatçısı olan 
mobed Kartir öz kitabələrində başqa 
din və toriqotlərə qarşı çıxış edirdi. 4-7 
əsrlordə biitün Sasaııi şahları da mohz 
bu dini siyasəti hoyata keçirirdilor. 
Başqa dindon olanların təqibinin ara- 
bir zəiHomosi hərbi və ya iqtisadi 
vəziyyətlə bağlı idi, belə fasilələrdon 
sonra q ey ri-a təşp ərəsılo r daha amansız 
təqibləro morıız qalırdılar.

Adurbadaqan zərdüşti kahinliyinin 
əsas istinadgalılarından biri idi. Burada 
indiki Toxt-i Süleymamn yerində olan 
Şizdə Əsnəvənd dağında döyiişçülər 
züınrəsinin lıamisi olan Adurquşnasp 
od mobodi yerləşirdi. Bəzi monbələıin 
molumatına göro, məbədin əsası 3 əsıdə 
qoyulmuşdur. Mobəd kompleksində 
aparılan arxeoloji qazıntılar iso onun 
hələ 13 əsrdə mövcud olduğunu sübut 
edir. Ənənəyə görə taxta çıxan Sasani 
şahları piyatla Adurquşnasp məbədinə 
ziyarəto gedirdilər.

Mənbələr 5 əsrin əvvəllərində Adur- 
badaqanda xristiajılığın yayılması haq- 
qında da molıunat verir.

Ətl: r y c c H i ı o ı ı  l’. A, Cnpııik'Kiıe mcto'i- 
m iikii 06 Aiepöaiuwaııe. B.. 1960; K a c y M o u a
C. IO. IO>Kiıı>ıii A iepöaiwÄaıı n 3-7 nu. |j„ 19X3; 
KacyMo ısa C'. IO. A ıcp6an/ı>Kaıı b 3 7 bb. )> 
1993; Azaıbaycaıı larixi. Yctldi ciltkta. C. 2, li.. 
1998,
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Azərbaycan 7 əsrin ortaları -  
13 əsrin əvvəllərində

Azorbaycan Ərob xilafəti tərkihində 
(7 əsrin ortalan -  9 əsrin 1-ci varısı). 
Ərahhrin Azsrhaycana yürıtşhri. 7 əsrin 
ovvolləriııdo Ərəbistaıı yarımadasında 
Məhomınod peyğəmborin banisi olduğu 
yeni dünya dini islamın meydaııa 
galmosi cəmiyyətin konsolidasiyasma 
gətirib çıxartdı. Əsrin 30-cıı illorində 
Ərəb xilafəti təşəkkül tapdı. Ərəbloriıı 
lıəyata keçirdiyi işğalçı yürüşlər İspani- 
yadan Çin hütlııdlarınadək goniş bir əra- 
zido yaşayan müxtolif xalqlarm, o ciim- 
jdən azərbaycanlıların həyatında köklü 
əyişikliklor etdi. Çox qısa miiddətdo 
övrün on böyük imperiyalarından olan 
asanilər dövlotinin bütün, Bizansın iso 
öyük bir lıissəsi yeni yaranmış dövlətin 
3rkibiııə qatıldı. Ərəblərin Azərbayca- 
la ilk hiicumu 643 ildə, Nəhavənd və 
təmodanm fəthindən (642) sonra baş

Quş və dağ kcçisi fıqıırları. I'ıınc. 7 X asrtar.
Azarbaycaıı Tarixi Muzcyi.

■rdi. Xəlifə Ömərin [634-644] əmri ilə 
zərbaycan (Adurbadaqan) hiidudları- 
ı yaxınlaşan ərəb qoşımuna sorkərdə- 

Bukayr ibn Abdullah və Utba ibn 
rkad başçılıq edirdilor. Dostəbo adla- 
n yerdo (Həmədan Rey vilayətləri 
rıcında) Azərbaycan mərzbanı İsfən- 
var ibn Fərruxzadın başçılıq etdiyi qo- 
n dəstəsi ərəb ordusıınun qarşısını 
sməyə çalışdı, kıkin döyüş ərəblərin 
ıləbəsi ilə başa çatdı. İsfəndiyarın 
7.ərbaycanın müxtəlif şəhərlorindən 

(Bacərvan, Sərab, Şiz, Bəzz, Məyanic, 
Miməz və s.) topladığı yeni ordu bu do- 
fə artıq Azərbaycan ərazisində, Cərmi- 
dan dağı yanında (Ərdobildon bir qodər 
aralı) baş verən vo bir neçə gün davam 
etlon vuruşmada məğlubiyyətə uğradı. 
Mərzban əsir diişdü. Əroblərin sonrakı 
qələbələri də azərbaycanlıları onlarla 
süllı bağlamağa məcbur etdi. Müqavilə- 
ni imzalayan İsfəndiyar Xilafətin siyasi 
hakimiyyotini tanıdı. Miiqaviloyə görə,

Azarbaycan əhalisinin əvvəlki diııi etiqa- 
dını saxlayan lıissosi imkanı daxilində 
can vergisi - cizyə ödəməli idi. Qadınlar 
və uşaqlar, yaşamaq üçün vəsaiti olma- 
yan ağır xostələr. dıınya malından heç 
nəyi olmayan zahidlər vergidon azad 
olunurdular. Ərəblər isə yerli ohalinin 
əmlakına, dini icmalarına. qanıın-qay- 
dalarına aıııan vermoyi öhdələrinə gö- 
türiirdülər. Əıdəbili tutduqdan sonra 
Xilafət ordusu əl-Bab əl-Əbvab (Qapı- 
lar qapısı) adlandııdıqları Dərbəiıdin 
strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Xə- 
zər sahili ilə şimala doğru hərəkət etdi. 
Uzun süron mühasirodən və danışıqlar- 
dan sonra Sasanilərin şimal sorhodləri- 
nin mərzbanı Şəhriyarla (Şohriborəzlo) 
müqavilə bağlandı. Döyiişsüz təslim 
olan dərbəndlilər müqaviloyə görə mü- 
hüm imtiyaz əldə etdilər: ərəblərlo biıgə 
Dərbənd keçidinin müdafiasində duran 
vo öz ovvolki dini etiqadlarım saxlayan 
ycrlilor ərəb əsgəri xidmotində olduqları 
ilin cizyəsindən azad olunurdular. Hə- 
miıı il Conubi Qafqazın bir çox yerlə- 
rınə, o cümlodən Muğana göndoribn 
ərob qoşun dostolori şiddətli müqavimət- 
lə üzləşdilər; yalnız Muğanla sülh müqa- 
viləsi bağlandı. Müqavilənin şərtlərinə 
görə, “gərək hor hoddi-büluğa çatan bir 
dinar və ya onun dəyərində cizyə ödosiıı 
miisəlmana qarşı somimi olsıın, [azanda] 
ona yolunu göstərsin, bir gün-bir gecə 
evində saxlasın... Ancaq ogər onlar üz 
döndərib əhdi pozsalar, axırıncı fitnəka- 
radok hamını təsliııı etmosələr, onlara 
aınaıı olmayacaq” (ət-Təbəri, 9 əsr). Bun- 
dan sonra şimala doğru hücıımu davam 
etdirən ərəb qoşunu Dərbəndi ötərək, xə- 
zorlərin torpaqlarına daxil oldu vo əl- 
Beyda şəhərini olə keçirdi. Yeni xəlifə Os- 
manın [644 -656] dövründə növbəti hü- 
cumların birindo ərəblər Bələncər yaxın- 
lığında məğlub oldular. Bununla əıəblərin 
Azorbaycana biı inci yürüşü başa çatdı.

Xolifə Öməriıı ölümü ilə mərkəzdə 
baş verən siyasi səbatsızlıqdan istifado 
edon azərbaycanlılar üsyan etdilər. Xəli- 
fə Osnıanm əmrilə Azərbaycaııa ikinci 
yiirüş başlandı. Əl-Valid ibn Ukbanın 
rəhbərlik etdiyi Xilafot qoşunu 'ki dəs- 
təyə bölündü. Abdullah ibn Şubeylin 
başçılıq etdiyi birinci dəstonin hücumu 
Azərbaycanın Arazdan cənubdakı əra- 
zilərinin təkrar işğalı vo yeni müqavi- 
lonin bağlanması ilə noticələndi. Azəı- 
baycanlılar tozminatla yanaşı daha 800 
ıniıı dirhom verməyo boyıın oldular. 
Ərob sərkərdəsi Salman ibn Rəbio isə 
Araz' keçorək, Albaniya (Arran) ərazisi-

nə hücum ctdi, xeyli əsir götiirdü və zən- 
gin qonimət ələ keçirdi. Elə honıin vaxt 
xəlifə Osman sərkoı do Salmanı yeni cəb- 
həyo - Klçik Asiya orazisində bizanslı- 
larla vuruşan digər sərkordəsi Hobib ibn 
Məsləmonin köməyinə göndordi. Bir sı- 
ra Bizaııs şəhərlori ələ keçirildi. Ermoni- 
stanın işğalı başa çatdırıldı. Giircüstan 
ərazisinə doğı ıı hücumunu davam etdi- 
rəıı Hobib ibn Məsləmə az sonra orəblə- 
rin inzibati baxımdan Arran ərazisinə 
aid etdiklori Tiflisi tutdu. Ondan ayrı- 
laraq şorq istiqamətində hərəkəti davam 
etdirən Salman isə Sünikdoıı (Sisocan- 
dan) keçərək, Arranın içərilərinə daxil 
oldu. Bir neçə günlük mühasirodən son- 
ra Beyloqan şohəri cizyo ödənilmosi, 
“ əhalinin hoyatının və mahnın’J, habelə 
“ şəhər divarlarının” saxlanılması şərtlo- 
ri ilo döyüşsüz. təslim oldıı. Ölkəııin pay- 
taxtı Bordə əhalisinin şiddətli müqavi- 
mətiııo baxmayaraq, ərəblər uğur əldə 
etdilər. Bundan sonra Kiirün sağ sahi-

Conıord Qossab lürbosi. 7 8 nsrbr. tiənco.

lindəki (Arsax, Uti, Sakasena, Şənıkür 
vo s.) və sol sahilindəki torpaqlar (Qəbo- 
lə, Şəki, Şirvan, Lakz, Təbərsaran və s.) 
işğal edildi, yerli hakimlərlə müqavilə 
bağlandı. Dərbond yenidon fəth olundu. 
Bir miiddət sonra şirvanlılar və dər- 
bəndlilər öz qoşunu ilə Dərbondə gəlmiş 
xəzər xaqanınm təhrıki ilə ərəblərlo bağ- 
ladıqları sülhii pozdular. 652/53 ildə Sal- 
man 4 minlik qoşunla yenidən Dorbən- 
də daxil oldu və şəhəı i tərk etmiş xəzər- 
ləri toqib edərək Bələncəro hücum etdi. 
Döyüşdə ərəblər moğlub cdildi, Salman 
öldürüldü. Azərbaycanın çox hissosi ye- 
ııidən oroblərin itaotindən çıxdı.

654/55 ildə yeni qiivvolərlo Cənııbi 
Qafqaza göndorilon Hobib ibn Məsləınə 
Sirac Tayrda (Şirakda) tlüşərgə saldı. O. 
buradan orəblərin əvvolki yürüşlor zama- 
m Qafqazda işğal etdiklori biitün yerlariıı 
hakimlorinə və sakinlorinə müraciət gön-
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dərorak ilaət tələb etdi. Az sonra xolitə 
Osman Huzayta ibıı əl-Yoməni Qafqaza 
valı ləyin ctdi. İşğal oluıımuş torpaqları 
daha rahat idaro ctmək üçiin ycni vali 
canişinliyin 640 ildən Dəbildə (Dvində) 
yerləşən mərkəzini Bərdəyə köçiirdü. 
Beləliklə, on ildən artıu müqavimətdən 
sonra Azəıbaycanın şimal hissəsi də 
Ərəb xilalbtindən asılı vəziyyətə düşdii.

M. Kalankatuklu. 
Albanların tarixi.
II kitab. 31-ci fəsil
...Şöhrətli hökmdar Cavanşir ... 
[ikinci dəfə] Dəməşqə gəldi. Xəlifə 
onun üçün öz doğma qardaşının 
sarayını hazırlamağı əmr etdi; o, 
axşam yeməyinə onunla birlikdə 
otururdu. Sonra o, Konstantino- 
poldan gəlmiş əsilzadə ərlər ilə sülh 
danışığı aparmağı Cavanşirə təklif 
etdi. Xəlifə onun dərin biliyinə hey- 
rət etdi. Bizans elçiləri də ondan çox 
razı idilər, çünki o, hər vəchlə xəli- 
fənin fikrini onların xeyrinə yönəlt- 
məyə çalışırdı.
Bunlardan sonra onun şöhrəti daha 
çox artdığı üçün Cənub hökmdarı 
Şərqin knyazına, başına tac qoy- 
muş bir hökmdar kimi ehtiram gös- 
tərməyi əmr etmişdi.
...Bundan əlavə xəlifə ona başqa hə- 
diyyələr də bəxş etdi: qızıl qınlı polad 
qılınc, mirvari ilə süslənmiş geyim və 
parçalar... xəlifənin özünün rnindiyi 
52 iti yerişli at... 0, Sünik vilayətini 
Cavanşirin ixtiyarına verib təkid etdi 
ki, Araz çayının o biri sahilində 
yaşayan Atropatena əhalisini də özü 
idarə etsin. Lakin Cavanşir dünyanın 
dörd tərəfinə hakim olub özünü 
hakimi-ınütləqə çevirmək istəmədi. 
Bunlardan sonra o, öz ölkəsinin 
üzərinə qoyulmuş ağır verginin yün- 
gülləşdirilməsini xahiş etdi. Cənub 
hökmdarı buna razı olub əmr etdi ki, 
vergi onun üçdə biri qədər yün- 
gülləşdirilsin.

Yuxarıda qeyd olımduğu kimi, belə 
bir miirakkəb şəraitdə Bizans, Xilafət və 
Xəzər xaqanlığı arasında Cavanşirin hə- 
yata keçiıdiyi çevik siyasət nəticəsində 
Albaniya daxili müstəqilliyini saxlaya 
bildi. Lakin Cavaıışirin öldürülməsin- 
dəıı sonra vəziyyət kəskinləşdi.

684 ildcı l Mərvaıı [6H4 -685] xə/ifə 
scçikli. Xilafət üçiin qarışıq olan bıı 
dövrdə albanlar ərəblərə vergi verməyi

dayandırdılar. Elə həmin dövrdə xəzər- 
lərlə əldə cdilmiş sülh yenidən pozuldu. 
Ucqar şimal vilayətləri üzərində ərəb nə- 
zarətinin zəifləməsindən istifadə edən 
xəzorlər 685 ildə Cənubi Qafqaza hiicum 
etdilər. Bu illərdə Cənubi Qafqaz ərəblə- 
rin və bizanslıların da hücumlarına mə- 
ruz qaldı. Yalmz 80-ci illərin sonlarına 
yaxın ərəb xəlifəsi Əbd ül-Məliklə 
[685-705] Bizans imperatoru II Yustini- 
an [685- 711] arasında barışıq əldə cdil- 
di. Şərtə görə, Cəııubi Qafqaz ölkələrin- 
dən alınan vergılər iki imperiya arasında 
bərabər bölündü. 692 ildə Bizans Xila- 
fətlə sülhü pozaraq Şam üzərinə hücum 
etdi. Baş vermiş döyüşdə ərəblərin qələ- 
bəsi onların Qafqazdakı mövqelərini 
möhkəmlətdi. 693 ildə xəlifə öz qardaşı 
Məhommod ibn Mərvanı əl-Cəzirə, 
Azərbaycan vo Ərminiyənin (Alba- 
niya-Arran və Gürcüstanın bir hissəsi 
ilə birlikdə daxil olduğu canişinlik) va- 
lisi təyin etdi. Onun valiliyi dövründə

[693-709] ərəblorin Cənubi Qalqazda 
möhkomlonməsi prosesi həlledici ıııər- 
lıəloyə daxil oldu. Bölgədo xəlifə Əbd ül- 
Məlik ibn Mərvanın həyata keçirdiyi 
ycni inzibati bölgü sistemi yaradıldı. 
Sasanilər dövründə Xəzəryanı İran vila- 
yətləri ilə birgo bütün Cənubi Qafqaz 
ərazisinə Adurbadaqan-Azərbaycan 
adı şamil olunurdu. Xilafətin hakimiy- 
yətinin ilk dövründo Cənubi Qafqaz 
inzibati ərazisi Ərminiyə adlandırıldı.

Az'irhaycaıt <vazisində arsb-xszav 
müharih.ıhri. 8 əsrin əvvəllorində qüd- 
rətli dövrünü yaşayan Ərəb xilafəti 
Azərbaycanda möhkəmlənmək üçiin 
əsas rəqibləri olan xəzəıiərlə mübarizəyə 
başladı. Bu məqsədlə xoüfə 1 Validin 
[705-715] qaıdaşı Məsləmə ibn Əbd ül- 
Məlik Cənııbi Oafqaza, xəzərlərin əlo 
keçirdiyi Dərbənda göndərildi. Azər-

baycanın boyun əyməyən biitün qala və 
şəhərlərini ələ keçirən Məsləmə Dərbən- 
di mühasirəyə aldı. Yalnız 714 ildə ərəb 
qoşunu böyük çətinliklə Dərbəndi tuta 
bildi. Məsləmənin qələbə müjdəsi ilə Do- 
məşqə gelməsi xəzəıiərin yenidən Dər- 
bəndə qayıtmasına səbəb oldu. Xəlifə II 
Ömərin [717-720] hakimiyyətinin ilk 
ilindən xəzərlorlə orəblər arasında bu və 
ya digər tərəfin üstünlüyü ilə keçən bir 
sıra döyüşlər baş verdi. Xəzərlərin 
730/31 il yüıüşü xilafət üçün xüsusilə 
təhlükəli oldu. Xaqanın oğlu Barsbəyin 
başçılığı ilə 300 minlik xəzər ordusu 
Varsanı tuıdu. Ərdəbilin otrafında Sa- 
valaıı dağı yaxınlığında baş verən vuruş- 
mada da ərəb ordusu məğlubiyyətə uğ- 
radı. Uzun mühasirədən sonra Ərdəbili 
ələ keçirən xəzərlər sonradan Diyaıbo- 
kir vo Mosuladək irəlilədilər. Xilafət 
üçüıı yaranmış bu təhliikə xəlifəni bütiin 
qüvvələri səfərbərliyo almağa, xəzorlərə 
qarşı yeni ordu yaratmağa məcbur etdi.

Ərəb qoşımlarının yeni başçısı Səid əl- 
Həraşi “ müqəddəs” miiharibədə (cihad- 
da) iştirak etmok iiçün bütün müsəlman 
könüllülərini öz ordusuna dəvət etdi. 
Ərəblər Xilat və s. qalalarda yerləşən 
xəzər qarnizonlarım məhv edib, Bərdəni 
mühasiroyə aldılar. Gərgin vuruşmadan 
sonra xəzərlər məğlubiyyətə uğradılar. 
Azərbaycanın müxtəlif yerləıindən xə- 
zərlərlə mübarizəyə axışan könüllü dəs- 
tələr Bərdədə Saidin ordusuna qoşul- 
dular. Ərəblər Beyləqan və Varsan şə- 
horlərini tutaraq, xəzər ordusunım qa- 
lıqlarını cənuba çəkilməyə məcbur etdi- 
lər. Könüllüloıiə birləşmiş ərob qoşunla- 
rı ilə Barsbəyin başçılıq etdiyi xəzər dəs- 
tələri Bərzənddə üz-üzə gəldilər. Bu dəfə 
də xəzərlər məğlub olub geri çəkildilər. 
Muğan düzündə baş verıniş döyüşdə də 
biıiəşmiş xəzər dəstoləri basıldı, Barsbəy

Orta osr neybqan şəlıəriniıı bərpa layihasi.
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öldürüldii- Səid xəzəıiəri Şirvan toıpaq- 
laıınadək təqib etdi. Həmin il xəlifə Hi- 
şamın qardaşı Məsləmə yenidən Azər- 
baycan və Ərminiyəyə vali təyin olundu. 
Bərdəyə gələn Mosləmə tezliklə Şirvana 
keçib, uzun mühasirədon sonra ərəblərə 
tabe olmaq istəməyən Şabran qalasını 
tutdu, qala müdafıəçiləri qılıncdan keçi- 
rildi. Dərbəndə yollanan Məsləmo şəhər 
qalası yaxınlığında düşorgə saldı. Onu 
qarşılayan şəhər hakimi ərəblərə vergi 
verməyi öhdosinə götiirdü. Dərbənddəki 
xəzər qarııizonuna isə şəhərdən maneə- 
siz çıxıb getınək icazəsi vcrildi.

731/32 ildə Məsləmo xəzətiərin Sə- 
məndər şəhərinodək irəliiədi, lakin xə- 
zərlərin yenidən hiicuma hazııiaşdıqla- 
.mdan xəbər tutaraq, vuruşa girmədən 
Mrbəndə doğru geri çəkildi. Dərbənd 
ıxmlığındakı ağır vuruşmada ərəblər 

; lib goldilər Xilafotin şimal sərhodlə- 
\də ərəblərin mövqeyini möhkəmlət- 
nk üçün Məslomə Dərbəndi dörd 
səyə böldü. Bunların hər birində Də- 
'şqdon, Himsdən, eləcə do Fələstin, 
m və əl-Cəzirənin ayrı-ayrı yerlərin- 
n golmiş minlərlə ərəbi yerləşdirib, 
ıriyaya qayıtdı. Dərbənddə qalmış 
ərvan ibn Məhəmməd 40 miıılik ərəb 
dusu ilo Bələncərə hücum edib, xəzər- 

ləri məğlubiyyotə uğratdı. Əl-Kufinin (9 
əsr) məlumatına görə, bu hadisədən 
sonra Mərvan müvəqqəti olaraq öz vəzi- 
i’əsini Səid əl-Həraşiyə verdi. Lakin, çox 
keçmədən xəJifənin əmri ilə yenidən əv- 
əlki vəzifəsinə qaytarıldı. 120 minlik 
loşunla Arraııa gələn Mərvan Kasakda 
ııdiki Qazax) düşərgə saldı. Ərəb-xə- 
ər mühaıibələri tarixinə ən gərgin 
ovrün başlanğıcı kimi daxil olan 737 il- 
ıə Mərvan Dərbənd şəhərinin rəisi 
seyd əs-Suləminin başçılığı ilə ərəb qo- 

Linlarının bir hissəsini Səməndər istiqa- 
lətiııə göndərdi, özii isə yolu üstündoki 
ütün qala və yaşayış yerlərini tutaraq, 
əryal keçidi vasitəsilə Xəzər lorpaqla- 

ına girdi. Səməndər yaxınlığında biıiə- 
n ərəb ordusu xaqanın yaşadığı Beyda 

əhərinə hücum edib, xəzərləri və onlar- 
ı qonşu olaıı səqləb tayfalarım məğlub 
ıdi. Xəzər xaqanı aman istəməyə və is- 

lamı qəbul etməyə məcbur oldu. Mər- 
van əsir götiirdiiyü 40 min xəzər ailəsi ilə 
Arrana qayıtdı və onları Samurla Şab- 
ran çayları arasıııda yerləşdirdi. Qışı 
Kasakdakı düşəıgəsində keçirən Mər- 
van 738 ilin yazında Şəkiyə gəldi. Ərəb 
ordusunun Xilafətə boyun əymək istə- 
məyən “dağlı hökmdarları” na qarşı baş- 
ladığı uzun çəkən ağır yüriişü uğurla nə-

ticələndi. Tutulan qalaların çoxu dağı- 
dıldı. 741 ildə Mərvan Şirvanı keçərək 
Muğana, Gilana və Deyləmə hücum et- 
di, qənimət və əsirlərlə geri dönəndə, 
yolüstü Bərdəni tutdu. Beləliklə, ərəblə- 
riıı Qafqazda, eləcə də Azorbaycanda 
hakimiyyəti yenidən möhkəmləndi. 
Sonrakı 20 ildə ərəblər xəzərləri öz nəza- 
rətləri altında saxladılar. Yalnız Əməvi- 
lər sülalosi devrildikdə (750) Xilafətdə 
baş verən qarışıqlıqdan istifadə edən xə- 
zərlor Bizansın tohriki ilə paytaxtlarında 
olan Xilafət nümayəndəsini öldürdülər.

Xilafətdəki hərc-mərclikdən istifadə 
edən Bizans 752 ildə sərhəd bölgəsində 
olaıı bir sıra şəhərləri ıııtdıı. Bu, Bizaıı-

sın Cənubi Qafqazda diplomatik və si- 
yasi fəallığının güclənməsi ilə müşayiət 
edildi. 759 ildə xəlifə Mənsurun 
[754-775] Azərbaycana və Ərminiyəyə 
hakim təyin etdiyi Yəzid əs-Suləmi Dər- 
yal keçidini tutub orada ərəb qaı nizonu 
yerloşdirdi. Bizansa meyil edən xəzərləri 
təhlükəsizləşdirmək və hücumlarının 
qarşısını almaq məqsədilə Yəzid xaqa- 
nın qızı Xatunla evləndi. Lakin iki il 
sonra Xatunun ölməsi xəzər-ərəb mü- 
nasibətlərini yenidəıı koskinləşdirdi. 
763/64 ildə xəzər qoşunları Şəki, Kam- 
bisena, Xozmas (Xaçmaz) və s. yerləri, 
Balasakan düzünii (M il və Muğan 
düzləri), həmçinin Gürcüstamn bir sıra
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şəhər və qalasını işğal etdilər. Lakin 
Dəfbəndin müdafıəsini yara bilməyən 
xəzərlər Cənubi Qafqazı tork etdilər.

Xəzərlərin Arrana hücuınları 8 əsrin 
sonlarından ycnidən giicləndi. Onlar bıı- 
radakı ərəb dəsNərini məğlııbiyyətə uğ- 
radaıaq 100 mindən çox əsir apardılar. 
Yalnız əsrin axırıncı ilində baş verən və 
xəzərbrin qəbbəsi ilə başa çatan döyüş- 
dən sonra əldə cdilnıiş barışıq nəticəsin- 
də onlarııı Cənubi Qafqaza yüz ildən 
çox davam edən yüriişlərinə, demək olar 
ki, soıı qoyuldu.

Sosıul-iqlhaıli miinasibatfor. Fütuha- 
tın ilk illorində işğal olunmuş əraziyə nə- 
zarət məqsədilə, adətən, həmin yeri fəth 
etmiş oıdunun başçısı vali təyin olunur- 
du. Xilafətin siyasi tabeliyini qəbul ct- 
miş işğal zonalarında başlıca məqsədin

Qrilbn. Tunc. 6 7 osrlər. Cull'a r-ıuı.
Azarbaycan Əttabiyyalı Muzcyi.

vergi yığmaq olduğu dövrdə həm mülki, 
həm hərbi hakimiyyət bir adama - hə- 
ınin başçıya həvalə edildiyi üçün amil 
“vergiyə nəzarəı edən” və əmir - “ hərbi 
başçf’ titulları vali - “canişin” titulunu 
əvəz edirdi. İşğalın geniş şəkil aldığı 
sonrakı illərdə artıq əmir, amil və eləcə də 
qazı (məhkəmə işlərinə baxan dini ha- 
kiın) vəzifələri müxtəlif şəxslər arasında 
böliişdürüldü.

İşğalın gcdişində təyiıı olunan ilk ca- 
nişinlər yerli hakimlərlə müqavilə bağ- 
layır, onlardan siyasi asılılıq və cizyə tə- 
ləb etlir, əvəzində keçmiş imtiyazlarım 
saxlamağa boyıın olur, bəziləıinə hətta 
vəzifə verirdilər. Azərbaycaııın işğalınm 
ilk dövründə iqamətgahı Ərdəbildə olaıı 
və əvvəlki vəzifəsində saxlanılan Sasani 
mərzbanı ərəblərin xidmətiııdə duraraq,

yığdığı vergiləri Xilafət xəzinəsiııə gön- 
dərirdi. İşğal cdilmiş Azərbaycan əıazi- 
lərinin idarəsində yerli hakirnlərlə yana- 
şı yüksək riitbəli ruhanilər - Adurbada- 
qanda mobed, Mbaniyada isə katolikos 
iştirak edirdilər. Yerli üsuli-idarəyə veri- 
lən bu sərbəstlik mərkəz' lıakimiyyətin 
zəillədiyı dövrlərdə ərəblərlə bağlanıl- 
mış müqavilələıin pozulmasına, vergi- 
lərdən irntina edilməsinə səbəb olurdu. 
Bu iso eyııi yerin bir neçə dəfəyə işğalı ilə 
nəticələnirdi. Yeni miiqavilənin şərtləri 
əvvəlkiııdən daha ağır olurdu. Ərəblər 
Azərbaycanda işğal etdikləıi iri şəhər- 
lərdə və mühüırı qovşaqlarda (Dərbənd, 
Bərdə, Ərdəbil, Nəşavə Naxçıvan 
və s.) hərbi məskənlər qarnizonlar (ra- 
batlaı) salmağa başlayırlar. Qarnizon- 
larda yerləşdirilən dəstələr nəinki hərbi 
xidmət göstəı ir, eləcə də təsərrüfat işləri- 
ııə baxır, əraziyə nəzarət edir, vergi 
yığılmasına yardını göstərirdilər. Rabat- 
lar yerli əhalinin hesabına saxlanılırdı. 
Ərəblər mövqelərini möhkəmlətmək 
üçün Azərbaycan və Arrana böyük miq- 
darda orəb əhalisi köçürdülər. Hələ 
xəlifə Əli ibn Əbu Talibin dövründə 
[656-661] A/ərbaycana hakim təyin 
edilən əl-Əşas ibn Qeys “Ərdəbildə əta 
və divan siyahısına salınmış ərəblər yer- 
ləşdirdi... Ərəblər Azərbaycanda məs- 
koıı saldıqda, onların Kufədəıı, Bəsrə- 
dən və Şamdan olan qohumları da bu- 
raya axışdılar. Hər biri bacardığı qədər 
torpağı zəbt etdi, bir hissə isə əcəınilənn 
torpağıııı satın aldı. Kəndlər həmın 
ərəblərin himayəsinə keçdi, belə ki, 
ərəblər onları nıüdafiə etməli idilər, 
kəndlilər isə ərəblərin yardarına çevril- 
dilər” (əl-Bəlazuri, 9 əsr). 8 əsrin 30-cu 
illərində Məsləmə Dərbənddə 24 min 
ərəb yeıiəşdirdi. Əməvilər sülaləsinin 
süqutundan sonra əməvi xəlifələrinin ar- 
xalandıqları şimal ərəb tayfaları öz im- 
tiyazlarından məhrum oldular. Abbasi- 
lər sülaləsinin arxalandığı cənub ərəb 
tayfaları Azərbaycana axışdı. Köçürmə 
siyasəti 9 əsıin 1-ci rübüııə kimi davam 
etdi. Yalnız Azərbaycanda baş qaldıran 
güclü dini-siyasi hərəkatın dalğası ərəb 
qəbilələıinin Qafqaza mühacirətini da- 
yandırdı.

Ərob işğalımn ilk dövriində Azər- 
baycanın ayrı-ayrı şəhərləri ilə bağlanı- 
lan müqavilələr yerli əhali ilə ərəblər 
arasındakı münasibəti tənzimləyirdi. 
Müqavilələrin məzmunundan görünür 
ki, Azarbaycanda da yalnız bütpərəstlər 
zoıia müsəlmanlaşdırılırdı. Yerdə qalan 
əhaliyə isə əvvəlki etiqad və adətlərinə

əməl elməyə icazo veıilirdi. “Əhli kitab" 
(yəni miiqəddəs dini kitabları olan 
yəhudilər və xristianlar), o cümlədən ilk 
çağlar atəspərəst olan azərbaycanhlar 
da əvvəlki etiqadlarında qalır, ovəzində 
isə caıı vergisi - cizyə verirdilər. İlk 
müqavilələrin şərtlərinə görə, atoşpərəst- 
lərə verilən giizəşt və amana baxmaya- 
raq, islamın verdiyi maddi və mənəvi 
üstünlüklər, o ciirnlədon ınüsəlmanlar- 
dan cizyənin ahnmaması, müsolman cə- 
miyyətinin zümrələrə bölünmoməsi və s. 
Zərdüştün azorbaycanh ardıcıllarım da 
yeni dini qəbul etməyə sövq etmişdi.

Lakin ycni dinə keçmə prosesi sürət- 
li olmamış, xüsusilə Azərb.ıycamn şinuıl 
hissəsində uzun çokmişdi. Bu prosesiıı 
birinci morhələsində islamı yayan əsas 
qüvvə, başlıca olaraq, orablərin özləri 
idi; islamın mədəni gücünün artdığı 9 əs-

Kasa. Gümüş. ö 7 əsrlər. Ləııkəran r-ııu. 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

rin sonu - 10 əsrin əvvəllərində isə bu işi 
islamı qəbul etmiş yerli əhali özii gö- 
rürdü. Bununla belo, 10 əsriıı 20-30-cu 
illorində Azərbaycanda olmuş əl-İstəxı i 
Qafqaz dağlarında müxtəlifdilli bir çox 
“ kafirlər” in yaşadıqları haqqında məlu- 
mat verir. Hətta ondan 200 il sonra az 
qala biitün Azərbaycanı gozmiş Əndə- 
luslu ol-Qərnati Dərbənd yaxınlığındakı 
dağ kəndləvində “ islamı qəbul etməyən, 
hətta cizyə də verməyən” , dofn məra- 
siınlərinə görə atəşpərost olduqları görü- 
nən adamlara rast gəlmişdi. İşğal prose- 
sində bağlanılan müqavilələrə görə ərəb- 
lorin siyasi hakimiyyotini qəbul etmiş 
zimmi adlanan yerli ohali könüllü olaraq 
istodiyi dini seçirdi. Lakin Əməvilərin 
hakimiyyəti dövriində öz şəxsi mənfəət- 
ləıini güdəıı canişinlor yeni müsolman- 
laıdan da vergi almağa başladılar. Bu 
isə yerli əhaJinin narazılığına səbəb ol- 
du. Xəlifo II Ömərin [717-720] dövrün-
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do yeni müsəlmanlardan caıı vergisi tut- 
maq qadağan edilsə də, xolifə Hişam 
[724-743] dövründo bu verginin alınma- 
sı bərpa cdildi. Xəlifənin sərəncamı ilə 
Azərbaycanda əhalinin torpaq, mal-qa- 
ra və hər cür başqa omlakının yeni siya- 
hıyaahnması keçirildi. Bu vaxtadək ver- 
gi ödomoyən rahiblordən də vergi alın- 
mağa başlandı. Əhalinin üzərinə sonət- 
karlığa, kəbıno görə vergilər qoyuldu. 
Hətta xəlifə II Ömərin ləğv etdiyi bozi 
Sasani vergiləri (Novruz, Mihrican pay- 
ları) bərpa edildi. Vergi zülmiinə döz- 
məyən əhali kütləvi surətdə kəndləri 
tərk. edir, torpaqsız kəndlilərə çevrilirdi- 
lər. Məhz bu təboqonin ərəbləro qarşı 
mübarizəsi uzun müddət davam etmişdi.

Albaniyanın - Arranın xristian oha- 
lisi arasında da islam dini yayılmağa 
başladı. İslamın erkən çağında onu ilk 
növbədə ərəblərin simasında özlorinə 
arxa tapmaq istəyən yerli əyanlar qəbul 
ediıdi. Bununla onlar öz varidatlarım 
qorumuş olurdular. Bundan başqa. is- 
lamı qəbul etmək həmin adamları nəzə- 
ri olaraq müsəlmanlarla bərabəıiəşdi- 
ıirdi. Yeni dinə keçmoyonlərin bir his- 
səsi müsəlman ordusuna yazılır, bu- 
nunla da bağlanılan müqavilənin şərt- 
lərinə görə hərbi xidmət dövründo ciz- 
yədən azad edilir, müharibə qənimətlə- 
rinə ərəblərlo birgə şərik çıxırdılar. Öz 
dinlərində qalan yerli əhali xozinəyə 
cizyə ilə yanaşı müsəlmanlardan da alı- 
nan torpaq vergisi - xərac ödəyirdi. 
Qeyri-müsolmanlar bu vergini ikiqat 
həcmdə ödəyirdilər. Müsəlmanlar isə 
xums - mülkiyyətdən və əmlakdan ah- 
nan gəlirin beşdo birinə bərabər, zəkat 

yoxsulların xeyrinə varlı müsəlman- 
ların omlakından tutulan, uşr - mohsu- 
lun onda birinə bərabər veıgi, elocə də 
zəkat əl-fıtr - orucluğun başa çatması 
münasibətilə vcrilən pay - fıtrə, sədəqə 

yoxsullara verilon ianə ödəyirdilər. 
Əməvilər dövründə vcıgilorin mühüm 
hissəsini natura ilə ödənc təşkil edirdi, 
Abbasilər dövründə isə vergilorin yal- 
nız bır hissəsi natura ilə ödəniliıdi. Bu- 
nun içərisində zinət əşyaları və əroblər- 
də az tapılan mallar üstünliik təşkil 
edirdi. Lakin yığılan vergi xəlifə xəzinə- 
sinə bütövliikdə gedib çatmırdı. Çünki 
əyalət əmirləri və məmurlar özbaşına- 
hqlara yol verir, başçılıq etdikləri əya- 
ləti şəxsi varlanma mənbəyinə çevirir- 
dilər. Əməvilərin hakimiyyətinin sonu- 
na yaxın Xilafətin vilayətlərində, xüsu- 
son, Azorbaycan və Arranda vəzifədə 
olaıı hər bir hakim mərkəzi hökumətə

hesabat vermədən öz vilayətindo ağalıq 
edir, əhalini talayırdı.

Ərahhrə qarşı dini-siyasi hərəkatm 
gächnməsi. Müsəlmanların şirnala doğ- 
ru yollarım bağlamış Xəzər xaqanlığının 
arasıkosilməz yürüşləri Xilafətin Cənubi 
Qafqazdakı mövqeyini kökündən sarsıt- 
mışdı. Ərəblər Cənubi Qafqazda möh- 
kəmlənmək namiııə bütün vasitələrə əl 
atırdılar. Lakin yerli əhali nə xəzərlərə, 
ııə də ərəblərə tabe olmaq istəmirdi. Hə- 
lə 7 əsrdən Kiçik Asiya vo Qafqazda (Bi- 
zans, Albaniya və s.) yayılmış pavlikian- 
lar hərəkatı bu və sonrakı onilliklərdə 
yeıii və gəlmo feodallara qarşı ideologi- 
yaya çevrilmişdi. Ərəb mənbəlorində 
“əl-bayaliqa, baylaqani” adlandırılan 
bu ləriqətçiləri bəzi tədqiqatçılar 
(Z.Bünyadov, V.Minorski və b.) Beylə- 
qanla əlaqələndirirlor. Belə ki, mohz 
Beyləqanda pavlikiançılıq geniş yayıl- 
mışdı. Əl-Məsudi (I0 osr) bu təriqotin

xristianlıq və aləşpərəstlik arasında orta 
ınövqe tutduğunu göstərir. Onların ilkin 
təlimində xeyir dünyası ilə şər dünyası 
arasında mübarizə əsas yer tuturdu. 
Dövlətin dayağı olan kilsoni onlar şey- 
tan yuvası hesab edirdilər. Alban kilsəsi 
də pavlikianları “ kafir” elan edərək, 
ərəb ağalığına qarşı çıxan bu təriqətçi- 
loıiə mübarizo aparırdı.

Xilafətin morkəzində do vəziyyət sa- 
bit deyildi. Xəlifo Hişamdan [743-744] 
sonrakı bir ildə xəlifə laxtında Əməvilə- 
rin üç nümayəndəsi dəyişmişdi. 744 ildə 
Xilafətin Qafqazdakı canişini Mərvan 
xəlifə taxtına çıxdı. Lakin ölkəni biirü- 
müş dini-siyasi hərəkatın qarşısmı al- 
maq mümkün olmadı. Ərəb tarixçisi əl- 
Kufınin (9 əsr) dediyinə görə, “ Mərvan 
ibıı Mahəmmod xəlifə olan kimi Azər- 
baycan və Ərminiyədə iğtişaşlar başlan- 
dı” . Ərob üsuli-idarəsinə qarşı yönəlmiş 
bu hərokatın başında “qəssab” ləqəbli 
beyləqaıılı Müsafir ibn Kəsir (Kuseyir) 
dururdu. Morvamn canişinliyi dövründə
o, Dərbond hakiminin köməkçisi vəzifə- 
sində idi. Mərkəzdə hakimiyyət uğrun- 
da gedən dini-siyasi çəkişmədon öz mə-

nafeləri üçün istifadə edən başqa yerli 
feodallar kimi, Müsafir də vergi 
zülmiindən zara golmiş xalqın könıoyi ilə 
ərəb ağalığından quı tarmaq istəyirdi vo 
buna bir müddət nail də ola bildi. Əmə- 
vilərə qarşı Xilafətin bütün vilayətlərin- 
də qızışan mübarizo dalğası Azərbayca- 
m da bürüdü, ölkənin xeyli hissəsi üs- 
yançıların əlinə keçdi. Yalnız mərkəzdə 
hakiıniyyəti ələ almış Abbasilərin ilk 
nünıayəndəsi Əbu-l-Abbasın [750 754] 
qardaşı Əbu Cəfər Azərbaycan, Ərmi- 
ııiyə və əl-Cəzirənin valisi təyin edildik- 
dən sonra bölgədəki vəziyyəti sabiıləş- 
dirmək mümkün oldu. Üsyançılara qar- 
şı göndərilmiş 100 minlik qoşun iğtişaş- 
lara son qoydu. Müsafir öldürüldü.

Abbasilərin Xilafətdə hakimiyyətə 
gəlməsi müsolman dünyasında böyük 
dəyişiklikləro səbəb oldu. Peyğəmbor 
nəslinin bu qolunun qələbəsi homin nəs- 
lin hakimiyyət uğrunda mübarizə apa- 
ran digər qolunu - Əli torəfdarlarmı on- 
lardan tamamilə ayırdı. Digər müxalif 
qüvvələrlə də hakim si'ılalə arasında ide- 
oloji mübarizə fəailaşdı. T55 ildə Abba- 
silər siilaləsini hakimiyyoto gətirmiş xo- 
rasanlı Əbu Müslimin xəlifənin əmri ilə 
qətlə yetirilmosi iqtidarla müxdlifət qur- 
şıdurmasım daha da dəriııləşdirdi. Əbu 
Müslimi özlərinin müollimi hesab edəıı 
müxtəlif məzhəb başçıları Abbasilərə 
qarşı çıxdılar. 755 ildə Nişapur şəhəri- 
nin rəisi, müsəlman mənbələrinin “ga- 
vur” (kafır) adhındırdıqları atəşporəst 
Sumbatın başçılıq etdiyi üsyan Xora- 
sandan tutnıuş Azərbaycanadək yayıldı. 
Əbu Miislimi Allahın elçisi adlandıran 
Sumbat onun yenidən Məzdəklə qayı- 
dacağını elan eımişdı. Nizamülmülk (11 
əsr) Sumbatın xürrəmdinilərlə (“ ifrat” 
şiolərə və batinilərə yaxınlaşan təriqət) 
bağlılığını bildirirdi. Lakin 10 minlik xə- 
lifə qoşunu cəmi 70 gün davam edən bu 
üsyanı amansızlıqla yatırdı. Üsyançıla- 
rın çoxu, o cümlədən Sumbat öldürüldii.

Xəlifə əl-Mchdi dövründo [775-785] 
siyasi vəziyyət daha da gərginloşdi. Mə- 
həınməd peyğəmbərdən sonra onuıı 
ənıisi Abbasın nəslinin birbaşa qanuni 
varis olduğunu siibut etməyə çalışan əl- 
Mehdi bu siilalənin Əli övladlarına qar- 
şı yönəldilmiş siyasətini davam etdirdi. 
Nəticədə, rəsmi ideologiya olan sünni- 
liyə qarşı ona miixalif şio hərəkatı daha 
da fəallaşdı. Bu hərəkatın zəmiııində ya- 
ranmış bir çox toriqətlər (həsənilər, zey- 
dilər, ismaililər, ifrat şiolər, xiirrəmdini- 
lər və b.) xolifə əl-Mehdinin əmri ilə tər- 
tib edilmiş 'kafir” (zındıq) təriqətlər si-

Zinət əşyaları. 5 8 nsrtar. 
Üçtopə (Ağcabətli r-nıı).
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yahısına düşdü. Bu təriqətbrin Azər- 
baycanda da fəaliyyot göstəron torəfdar- 
ları ideoloji mübarizoni siyasi məcraya 
yönəldərək Abbasiləro qarşı çıxışlar 
etdilər.

778/79 ildə yalnız Azərbaycanın cə- 
nub hissəsini deyil, Curcan, Təborisian, 
İsfahan vo b. yerləri də bürüyən “oi-mü- 
xommiro” - “qırmızı geyinınişlər” adı ilə 
moşhur olan xiirromilərin ilk məlum çı- 
xışı baş verdi. “ Əbu Müslim sağdır, 
məmləkəti tutaq” şüarı ilə çıxış edən 
üsyançıların başında Əbu Müslimin oğ- 
lıı Əbu əl-Qarra dıırurdu. Lakin bu çıxış 
tezliklə yatırıldu Yaranmış ağır vəziyyo- 
ti nisbətən sabitloşdirmək iiçün xəlifə əl- 
Mehdi xorac sistemində dəyısiklik etdi: 
torpağın sahəsinə görə alınan vergi (misa- 
hə) məhsula görəalınan vergi (müqasəmə) 
iləəvəzolundu. Bunun nıüqabilindo mcy- 
və ağaclarına, zeytunluq və üzümlüklərə 
xərac qoyuldu. Əhalinin kəskin narazılı- 
ğına səbəb olan bu vəziyyət bütün Cənubi 
Qafqaz ərazisini bürüyən yeni çıxışlara 
gətiıib çıxarfdı. Hələ ilk Abbasilərlə 
Azərbaycana gələn və bu sülaləyə dayaq 
olan cənub ərob tayfalarının erkəıı Xila- 
fət dövründən burada məskunlaşmış şi- 
mal ərəb tayfalarım sıxışdırması mövcud 
vəziyyəti daha da gorginləşdirdi. Yerli 
feodalların separatçılıq cohdləri ilə mü- 
rəkkobləşon bu vəziyyəti tənzimləmək 
məqsodilo xəlifə Harun or-Rəşid [786- 
809] Abbasilərin bölgədə apardıqları yer- 
liçilik siyasətinin qarşısını almaq məcbu- 
riyyətindo qaldı. Onun omıilə Azərbay- 
cana şeybani və submi nəsillorindon olan 
şiırıal ərob tayfaları köçiirüldü.

Vergi yüküniin ağırlığı, xəzərlərin 8 
osrin 6()-cı ilbrindən artan hücumları 
nəticəsində əhalinin güzəranının pisləş- 
məsi üsyan vo çıxışların sayını artSrdı. 
794 ildo Beyləqanda başlayan üsyamn 
başında "əş-şəri” (hərlən: şər, şərəşur 
adam) ləqəbinə görə xaricilər təriqotinə 
mənsubluğu (“ şurat” - xaricilər təriqoti- 
no mənsub olanlarm erkon bqəblərin- 
dəıı biridir) anlaşıhın Əbu Müslim du- 
rurdu. Üsyan çox keçmədon bölgənin 
hor yerino yayıldı. Onun başlanmasına 
əsas bəhano bərdəlilərin xəlifə tərofm 
dən xərac toplamaq uçün ora göndəribn 
Əbu-s-Sabahı öldürməlori oldu. Geniş 
ıııtişar lapmış bu üsyanın yatırılması 
üçün xəlitonın göndərdiyi böyük qoşunu 
üsyançıhır məhv etdi. Xəlifə qoşunları- 
ııın nəzarət etdiyi bozi şəhərlər, o cümb- 
dən Bərdo. Beybqan. Naxçıvan və s. üs- 
yaııçılantı olinə keçdi. Lakin ilkin ıığur- 
lara baxmayaraq, hücıım ərəfəsində

Əbu Müslimin qəfıl ölümü, ardıcılları- 
nın səriştəsizliyi üsyanın zəilləməsinə sə- 
bəb oldu. Əmir Yəzid ibn Məzyodin 
başçılıq etdiyi qoşun üsyançıların son 
hücumunu da dəf etdi.

8 əsrin sonlarında xəlifə canişinbri 
tərəfindon idaro olunan Azərbaycan və 
Arran vil.-loriııdə ərəb üsuli-idarəsinin 
həyata keçirdiyi sərt tədbirlərə baxma- 
yaraq iğtişaşlar səngimək bilmirdi. Ha- 
run ər-Rəşidin Xilafətin şm. vil.-lərinə 
toyin etdiyi Səid ibn Solm əl-Bəhilinin 
valiliyi dövründə [793-799] cizyə ver- 
məkdən imtina edən, vergi məmurları- 
nın bir neçəsini qətlo yetirən, qalanını 
iso şəhordən qovan dərbəndlilorin qiya-

Ərob Xilafatinin 707/0X ildə Arranda 
zorb edilmiş güıniiş dirhami.

mı baş verdi. Dərbənd hakimi Nocm ibn 
Haşim odam edildi. Onun oğlu Həyyu- 
nun şohoro dovət etdiyi xozərlor ölkodə 
qaldıqları 70 gün ərzində ərəbbrə qarşı 
vuruşmaqla yanaşı, yerli əhaliyə də bö- 
yük zəror yetirdibr: ölkə dağıdıldı, min- 
lərlə insan əsir alındı. Elə bu dövrdə 
(798/°9) “ Şirvan məliki” adlandırılan 
yerli feodal Şammax ibn Şüca qarışıq- 
lıqdan istifadə edərək mərkəzin tabeli- 
yindən çıxa bilmiş, lakin əsrin son ilində 
Harun ər-Rəşidin təyin etdiyi yeni 
“Ərminiyə, Azərbaycan, Arran və Bab 
ol-Əbvab” valisi Yəzid ibn Mozyəd 
[799-801] tərəfindən devrilmişdi. Böl- 
gəyə ikinci dəfə vali təyin olunmuş Yo- 
zid Şirvanda baş verən üsyanı yatırmaq- 
la yanaşı xəzərlərin Arrana növbəti 
hücumunu da dəf etdi, ölkədə omin- 
amanlığın yaradılması üçün tədbirlər 
gördü. “Onun gəlişilə xalq sakitloşdi, öl- 
kədə qayda-qanun bərpa olundu. O, ni- 
zariləri (şimal ərəblərı) yəmənilərlə (co- 
nub ərəbləri) bərabərbşdirdi, məlikbrin 
vo batriklorin oğlanları ilə yazışıııalara 
başladı, onlarda böyük ümidlər oyatdı. 
Beblikb, ölkə sakitbşdi”  (əl-Bolazuri).

İqaırıotgahım Bordədə yerbşdirmiş Yə- 
zid ömrünün sonuna - 801 ilədək bu şə- 
hərdə qaldı və burada dofn olundu. Yə- 
zidin ölümündon sonra onun oğulları 
Əsəd, Xalid, Məhəmmod Arramn siyasi 
həyatında miihüm rol oynadılar.

Xürramihr harəkatu Xilafətin, de- 
mək olar ki, bütün vilayətlərindo baş ve- 
rən və mərkozi hakiırıiyyətə qarşı yönə- 
lən çıxışlar 8 əsı in sotıu - 9 osrin əvvəllə- 
rində daha geniş vüsət aldı. Bu diııi-siya- 
si hərəkatın iştirakçıları arasında müx- 
təlif şio və sünni toriqotlorinə mənsub 
müsəlmanlarla yanaşı əsası məzdokiliklə 
bağlı olan ideyaları təbliğ edən xürrəmi- 
lər də vardı. 8 əsrin 2-ci yarısından baş- 
layaraq Xilafətin şimal vilayətlərində, o 
cümlodən Azərbaycanda genişbnmoyə 
başlayan xürrəmi çıxışları 9 əsrin əvvəl- 
lərindən daha intensiv şəkil aldı.

Orta əsr ərəb alimlərindən İbn ən- 
Nədim (10 əsr) xürrəmiləri atəşporəst 
müxommirilərə - məzdokilorə və babəki- 
lərə ayırır. Əbu Mənsur əl-Bağdadi (10 
osr) islamaqodərki xürrəmibri məzdəki- 
lər, islam dövrü xürrəmilorini isə xür- 
rəmdinibr adlandırır (o, sonuncuları 
ümumi adları “müxəmmirə” olan babə- 
kilərə və məzyorilərə ayırır).

Babəkin başçılıq etdiyi xürrəmilər - 
babəkilər əsası Sasanilər dövrünün məz- 
dəkilər horokatı ilə bağlı olan yeni dini 
göriiş yaratmışdılar. Xiirromi-babəkilər 
ərəblərin yalnız siyasi hakimiyyotino 
qarşı deyil, o dövrdo Azərbaycanda holə 
tam monimsonilməmiş ideologiyalarına 
qarşı da çıxırdılar. “Xürrəm” terminini 
açıqlamağa cəhd göstərən orta osr alim- 
bri (eləcə də bəzi müasir tədqiqatçılar) 
çox halda Xilafətin mənafcyindən çıxış 
eüorək, bıı sözün zahiri mənasına (farsca 
“ şad, xürrəm” ) üstünliik verir, xürrəmi- 
ləri pozğunluqda və əyyaşlıqda ittiham 
edirdilər. Son tədqiqatlar “Avesta” dakı 
xürrə (“ xvarnah” və ya “ xvarena” ) ter- 
mininə istinadən bu sözün “ ilahi işıq, 
mənəvi işıq” anlammı açıqlayır. Xürrə- 
milikdo də işıqla qaranlıq arasında 
mövcud ziddiyyət özünü Xeyirlə Şərin 
mübarizəsində göstərir. Onların sosial 
təlimi işığın qüdroti ilə yer üzündə oda- 
lətli cəmiyyət yaratmağın mümkünlü- 
yünə əsaslanır. Xürromilər “ hülııl” (tan- 
rının insanda təcəssüm etməsi) və “ tə- 
nasüx” (ruhun ölməyib bir bədəndən 
başqasına keçnıəsi) təlimlərindən çıxış 
edirdilər. Onların sosial ədalət ideyasım 
iroli sürmələri, torpaq və əmlak üzərində 
xüsusi mülkiyyəti loğv etmək cəhdləri 
orta əsrlər mühitində mühüm ictimai ha-
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TARİX

disə idi. Xürrəmilər icması daxildə qay- 
da-qanun mosələlərini həll edən imam- 
lar, eləcə də icmadan-icmaya gedərək 
təbliğat aparan, icma üzvlərinə təlimin 
başlıca müddəalarını öyrədən təbliğatçı- 
moləklor tərəl'indən idarə olunurdu. 
Dövrün biitün çıxışları kimi dini zəmin- 
də təşəkkül tapan bu mübarizə siyasi 
mahıyyət kəsb edorək, tədricon ərəb əsa- 
rətinə, teodal istismarına, eləcə də isla- 
mın əsaslarına qarşı yönəldilmiş ümum- 
xalq hərəkatına, sözün əsl mənasında 
mühariboyo çevrildi. Onun əsas hərəkət- 
verici qüvvəsi vergi zülmüııdən əziyyət 
çokon kəndlilərdən ibarot olsa da, şəhər 
yoxsulları, sənətkarlar, eləcə də morkozi 
hakimiyyətdən narazı olan bozi yerli 
feodallar da bu mübarizoyo qoşuldular.

807/08 ildə Azərbaycanda xürrəmilə- 
rin yeni, daha geniş hərəkatı baş verdi. 
Xəlifo Harun ər-Rəşid üsyam yatırmaq 
üçün sərkordo Abdullah ihn Malikin 
başçılığı ilo oıı rniıl atlıdan ibarot qoşun 
göndərdi. Ərəblərin qəlobəsi ilə başa ça- 
tan ağır döyüş minlərlə üsyançımn həya- 
lına son qoydu. Xürrəmiloıin sıralarını 
seyroklon bu məğlubiyyot xiirromi başçı- 
ları Cavidan vo Əbu İmran arasındakı 
ədavətin koskinləşməsi və horəkatın 
zəinəməsino səbəb oldu.

816 ilədək xürrəmilər yalmz yerli 
əhomiyyətli çıxışlar edirdilər. Onlarııı 
başçıları arasında günü-gündən artan 
çəkişmo, nəhayət, hər ikisini açıq mey- 
danda üz-üzo qoydu. Əbu İmran öldü-

rüldü. Ağır yaralanmış Cavidan üç gün- 
dən sonra həlak oidu. İcınaya rəhbərlik 
onun ən yaxın silahdaşı gonc Babəkə 
keçdi. Azərbaycanm Miməz rustaqının 
Bilalabad kondindən olaıı Babək xüırə- 
milor hərəkatının məcrasını dəyişorok, 
onu tamamilə Xilafətə qarşı yönəltdi. 
Xürrəmilərin “ tənasüx” toliminə görə, 
Cavidanın ruhunun onun bodəninə keç- 
diyi bildirilən gündən Babək müəllimi- 
nin vəsiyyətlərini müqəddəs vəzifə elan 
etdi: xürromilər torpağa sahib olmalı, 
zalımları (yəni ərobləri) məhv etməli, 
məzdəkiliyi dirçəltməli idilər. Babəkin 
çağırışı ilə Azərbaycan və Arranın 
müxtəlif guşələrindən axışan ərəblərdən 
narazı əhalinin hesabına xürrəmilər or- 
dusunda yalmz süvarilərin sayı 20 min 
ııoforo çatdı. Çox keçmədon Azərbayca- 
nın cənub torpaqlarının xeyli hissəsi 
orəblordən təmizləndi. Üsyan dalğası 
qonşu vilayətlərə yayıldı. İlk ııövbədə 
bundan əvvəl də dəfolərlə Xilafətə qarşı 
çıxışlar etmiş beyləqanlılar babəkilərə 
qoşuldular. Azadlıq müharibəsinin 
alovları Cibəl, Xorasan və b. yerlorə 
yayıldı. Xilafətin bəzi tanınmış xadimlə- 
ri vo əmirləri də Babəklə müttəfiqlik 
edirdilər. Təbəristan hakimi Məzyər, 
Mərond hakimi İsma əl-Kurdi, Xilafət- 
dən ayrılmağa cəhd edən Cənubi Qaf- 
qaz canişini Xatim ibn Hərsəmə, eləcə 
də yerli feodalların çoxu öz mənafeləri 
naminə Babəklə yaxınlaşmağa çalışırdı- 
hır. Xurromtterin ilk uğıırkın bu hakim- 
lərin sepa.ratizmım gücləndirmvşdi. Bun- 
lar arasında Azərbaycanda uzun illər ər- 
zində artıq yerliləşmiş və mal-mülk sahi- 
bi olmuş ərəblər də vardı. “ Mutəğəllib” 
(“qalib gəlmiş” mənasım daşıyan ərəb 
sözüdür) adlandırılan bu ərəblər xürrə- 
milərin uğur qazandıqları 20-ci illərin 
əvvollərində yaranmış qarışıqlıqdan isti- 
fadə edərək mərkozi hakimiyyətə qarşı 
çıxdılar. Onlardan yerli qaynaqlarda 
“avaranşan” ləqəbi ilə qeyd edilən Sava- 
da ibn Əbdülhomid yalnız mərkəzi haki- 
miyyotə qarşı deyil, ətraf yerlərin feodal 
mülk sahiblərinə qarşı da çıxışlar etdi, 
Aıran feodallarının torpaqlarını tutma- 
ğa çalışdı. Arranın Siinik vilayətində 
möhkəmləııə bilmiş Savadanı oradan 
yalmz yerli hakim Vasaqın cUvətilə Süni- 
kə gəlmiş Babək çıxara bildi. Sonradan 
Vasaqın qızı ilə evlonən Babok həmin tə- 
rəflərdə bir çox yerləri ələ keçirdi. Bu gün 
də Naxçıvan ərazisindo Babək və xıirrə- 
milərin adı ilə bağlı abidələr vardır (Ba- 
bok qalası, babəkiləı in qəbirləri və s.).

Babəkin başçılığı ilə təqribən 21 il

davam elmiş mübarizo Ərob Xilafətinə 
ağır zərbə vurdu, onun əsaslarını sarsıt- 
dı. Ayrı-ayrı xürrəmi dəstələrinə Babə- 
kin ən yaxın köməkçiləri, xalq içorisin- 
dən çıxmış Adin, Abdullah, Tarxan, 
Rüstəın, Müaviyə və başqa görkəınli 
sərkərdələr başçılıq edirdilər. Babəkin 
tapşırığı ilə onlar ərəblərin mülk və ma- 
likanələrini ələ kcçirir, xolifənin göndər- 
diyi oıdu hissələrinə hücumlar edirdilər. 
Xürrəmilərin qazandıqları uğurlar xəlifə 
əl-Məmunu onlara qarşı ciddi addımlar 
atmağa məcbur etdi. Lakin 819 ildə sər- 
kərdə Yohya ibn Muazın başçılığı ilə 
Babəkə qarşı göndərilon ilk nizami ordu 
uğur qazana bilmədi. İki il sonra Azər- 
baycan və Arranın yeni valisi İsa ibn 
Məhəmmədin silah-sursatla təchiz edil-

Ət-Təbəri. 
"Tarix ər-rusul və-l-müluk"
Deyirlər ki, 218 (833) ildə əl-Cibəldə 
Həmədan, İsfahan, Masabazan, 
Mihricanqazaq şəhərlərindən külli 
miqdarda adam xurrəmilərin etiqa- 
dını qəbul etdi. Onlar bir yerə yığılıb 
Həmədan yaxınlığında düşərgə sal- 
dılar. Əl-Mütəsim onlara qarşı qo- 
şun göndərdi və onun sonuncu dəfə 
göndərdiyi ordu ishaq ibn İbrahim 
ibn Musabın başçılığı altında idi. 
Həmin ilin şəvval ayında (xəlifə) onu 
Cibəlin hakimi təyin etmişdi. Zül- 
qədə ayında o, onlara doğru yola 
düşdü və qələbə haqqında onun 
verdiyi xəbər [Bağdadda] tərviyə 
günündə (25 dekabr 833 ildə) oxun- 
du. Həmədan yanında o, 60 min 
adamı qırdı, qalanları isə Bizans 
ərazisinə qaçdı.

miş qoşunu da döyüş meydamndan qaç- 
dı. Ərəblərin sonrakı hücumları da 
uğursuzluqla nəticələndi. Nəhayət, 
827-828 illərdə xürrəmilorə qarşı döyü- 
şən ərəb sərkərdəsi Məhəmməd ibn Hu- 
meyd ət-Tusi müvoffəqiyyət qazana bil- 
di. Buııa Arranda yerli feodallar arasın- 
da baş verən çəkişmələr, qiyamlar da şə- 
rait yaratdı. 829 il iyunun 3-də Həştadsor 
dağı yaxınlığında Bəzz qalasım ələ keçir- 
mək istoyən ərəblorlə babəkilər arasında 
həlledici döyüş baş verdi. Qanlı vuruşma 
xiirrəmilorin qələbəsi ilə başa çatdı. 30 
minodək ərob döyüşçiisü, o cümlədən 
Mohəmməd ət-Tusi mohv edildi.

Xəlifoəl-Məmunun ölümündən (833) 
sonra xürrəmilor horəkatı yeni qiivvə ilə 
alovlandı. Nizamülmülkün məlumatına

Babok. Rnssam S.Şərifzads.
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görə, üsyan İsfahan, Fars və Kuhistanı 
da biirüdü. 20 illik hakimiyyəti döv- 
ründə xürromi çıxışlarına son qoya 
bilmoyən xəlifə ol-Məmun öz varisi 
qardaşı əl-Mütəsimə [833-842] onlara 
qarşı amansız müharibə aparmağı və- 
siyyət etdi. Xilafətin varlığı üçiin ciddi 
təhlükə yarandığını yaxşı başa düşən xə- 
lifə əl-Mütəsim imperiyanı Şərq torpaq- 
ları ilə birləşdirən əsas strateji tranzit 
yolu üstündə yerləşən Həmodanın ya- 
xınlığında diişərgə salmış xürrəmilərə 
qarşı ordu göndərdi. Ordunun başında 
xəlifənin Cibəl vil.-inə hakim təyin et- 
diyi İshaq ibn İbrahim dururdu. Döyüş 
ərəhlorin qəJəbəsi ilə nəticələndi. Bu qə- 
ləb ən sonra xəlifə əl-Mütəsim Bizans-
la aıarılan fasiləsiz müharibələrə ara 
v 'ıvın, bütün qüvvoləri xürrəmilərə
q; yönəltməyin vacib olduğunu başa
d . Bağlanılan sülh nəticəsində Bi-
zı ərob səıhədində əldə edilmiş
dc llik (833 837) sakitlik bütün Xila-
fə ivvələrini Babəkə qarşı səfərbər et-

i  Təbəri. "Tarix ər-rusul və-l- 
r ıluk". (Əl-Məmunun əl- 
Mutəsimə nəsihətindən)

. Xurrəmilərə qarşı ən fəal, qə- 
tiyyətli və dəyanətli adamını göndər, 
onu pul, silah, süvari və piyada qo- 
şunla təchiz etdir. Əgər xurrəmilərə 
qarşı mübarizə uzanarsa, onda 
onların üzərinə bütün dostların və 
köməkçilərinlə birlikdə özün get".

imkan verdi. İlk növbədə xəlifo or-
■ qərargahmın yerləşdiyi Ərdəbillə 

/ an arasında babəkilorin dağıtdıq-
1. lalalar bərpa edildi. Rabitə sistemi,
c, /ul postları yenidən quruldu. Xila-
I. ixində ilk dəfə məhz bu müharibə

nı rabitə vasitəsi kimi poçt göyər- 
ç rindən istifadə olundu. Ardı-arası
t nədən silah, ərzaq vo başqa sursat-
1; :hiz edilən ərəb qoşunlarına bizans- 
lı qarşı Misirdə aparılan miiharibə-
do şöhrət qazanmış usruşanalı türk - 
A!: in Heydər ibn Kavus sorkordə toyin 
olunur. Təkcə 837 ildə Babəklə mühari- 
bəyə 1 milyon dirhəm xərcləndi. Xəlifə 
əl-Mütəsim hərbi əməliyyatlar olmayan 
günlərdə Afşinin özünə hor gün 5 min 
dirlıom, döyüş günlərində isə 10 min dir- 
həm ödənilməsini təmin edirdi. Bu kimi 
todbirlər xürrəmilərə qoşulmuş bəzi yer- 
li feodalları Babəkdən uzaqlaşdırdı. On- 
lardan bir neçəsi hətta ərəblərə qoşuldıı- 
lar. Tarixçi ot-Təbəri keçmiş müttəfıqlə-

rin belə hərəkətlərini Babəkə endirilmiş 
məğlubiyyət zərbəsi kimi qiymətləndi- 
rirdi. 835-836 illərdə ərəblərlo xürromi- 
lər arasında gah bu, gah da digər tərəfin 
qələbosi ilə nəticələnən döyüşlər baş ver- 
di. 836 iliıı qışıııda xəyanət nəticəsindo 
Babəkin ən yaxşı sərkərdosi Tarxan qət- 
lə yetirildi. Xürrəmilərin fəaliyyətini 
mürəkkəbləşdirən bu qətldən sonra hə- 
rokat iştirakçıları bircə dofə də qələbə 
qazana bilmədilor. Yeni quwəlorlə möh- 
kəmləndirilmiş xəlifə ordusu, nohayət, 
837 il avqustun 26-da uzun və ağır dö- 
yüşlərdən sonra xürrəmilərin istinadga- 
hı Bəzz qalasmı ala bildi. Bəzz uğrunda 
mübarizədə on minlərlə xürrəmi və ərəb 
əsgəri həlak oldu, minlərlə əsir ələ keçi- 
rildi. Babok isə qardaşı Abdullah və ki- 
çik dəstə ilə mühasironi yararaq, Bizan- 
sa getmək üçün çətinliklə Arazı keçib 
Arsaxa daxil oldu (Arsax təqr. 120 il 
bundan əvvəl hakimiyyətlərini itirmiş, 
lakin bəzi imtiyazlarını qoruyub saxlaya

bilmiş alban Mihraniləri və qədim 
Aranşahlar nəslinə mənsub mülk sahib- 
lərinin idarəsində idi). Babok bir neço 
günlüyə keçmiş müttəfiqi alban knyazı 
Səhl ibn Smbatın qalasında sığınacaq 
tapdı. Hələ babəkilər hərəkatının ilk il- 
lərində ərəbləro qarşı çıxışları ilə ad çı- 
xarmış, yerli məııbələrin (M.Kalanka- 
tuklu, T.Arsruni) Şəki sahibi “ Səhl 
Smbatean Aranşahik” adlandırdığı bu 
alban məliki vəziyyətin ərəblərin xeyrinə 
dəyişdiyini gördükdə Xilafətlə barışığın 
vacibliyini dork etdi. Albaniyanm bir 
neçə tarixi vilayətini, o cümlədən Arsaxı 
idarə edən Səhl yeni, lakin bu dəfə xəya- 
notkar addım atdı. Qədim Aranşahilərə 
monsub torpaqları birləşdirmək, alban 
dövlətçiliyini bərpa etmək naminə Babə- 
ki ərəblərə təslim etdi. Səhlin gümanı 
doğruldu: onun bu hərəkətini yüksək

qiymətləndirən xəlifə, Səhlə fəxri xələtlə 
yanaşı “ batrik tacını” da təqdim etdi; o, 
vergidən azad olundu. Əsir alınan Ba- 
bək Afşin tərofindon 838 il yanvarın 4- 
də Xilafotin paytaxtı Samirə şəhərinə, 
xəlifə ol-Mütəsimin hüzuruna gətirildi. 
Bəzi mənbələrin məlumatına görə, Ba- 
bək elo həmin gün, bəzilərinə görə, isə 
bir qodər fərqli tarixdə (29 yanvar, 14 
mart və s.) ağır əzablarla çarmıxa çəkil- 
di. Hətta təəssübkeş orta əsr ərəb müəl- 
lifləri də edam zamanı mərdlik və məta- 
nət nümayiş etdirən Babəkə heyranlıq- 
larını gizlətmirlər. Sağ əli kəsildikdən 
sonra Babək həmin əli ilə sifətini qana 
boyayır. Səbobini soruşduqda, “sifətimi 
qana boyadım ki, rəngimin qaçdığı gör- 
sənmosin” - deyir.

Xürrəmilər hərəkatı məğlubiyyətə 
uğrasa da, bu qələbəni “ islamın ən bö- 
yük qələbəsi” , Babəkin əsir alındığı gü- 
nü “ müsəlmanların bayram günü” (əl- 
Məqdisi) hesab edən əıəblərə çox baha

başa gəldi: 20 ildən artıq müddotdə ba- 
bokilər Xilafətin 225 min döyüşçüsünü 
və xeyli sərkərdəsini məhv etdi. Xilafət 
tarixində baş verən dini-siyasi çıxışların 
ən əzəmətlisi olan, ərəb üsuli-idarəsinə 
qarşı xalq azadlıq müharibəsi səviyyəsi- 
nə ucalan bu horəkat “ az qala Abbasilər 
dövlətini məhv edəcəkdi” (əl-Məsudi). 
Xürrəmilor-babəkilor hərokatı Xilafətiıı 
mozlum xalqlarla qarşılıqlı miinasibətlə- 
rini kəskinləşdirdi, imperiyanm parça- 
lanmasını sürətləndirdi. Babəkin ardıcıl- 
ları 9 əsrin sonunadək Xilafətə qarşı 
çevrilmiş bütün yeni çıxışlarda iştirak 
etdilər. 10 əsrdə onların bir çoxu ismai- 
lilərə qoşuldu. Xürromilərin fəaliyyət 
göstərdiklori bölgolər sonralar batinilə- 
rin istinadgahına çevrildi. Yerli feodal- 
ların separatizminin gücləmnəsi də bu 
dövrdə öz yüksək həddinə çatdı. Arra-

Bozz qalası.
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ııııı xi'yli hissosı Xilafətin asılılığnıdaıı 
v’ixdı. 858/39 ildo Toborıstanda omir 
Vhvyorin. Azorhaycaıula Afşiııin qohu- 
mıı hakim Minkicovr ol-h'orqaninin vo 
başqa yorli luıkimlorin hdşçjıq etdiklori 
üsyanlar morkozi hakimiyyotə qarşı yö- 
noldildi. Bu üsyaıılar 840/41 ildo xolilb 
sorkordosi lürk İJıığa ol Kobir (Böyük 
Huga) torollndon yatırıldı. Minkicovr 
Samiro şohorino göndorildi.

Xiirromi-babokilorin Azərbaycanda- 
kı çıxışı Xilafotin Qfil'qaz vilayotindo 
ycrli fcodalların giiclonmosi üçiin zornin 
yaraıdı vo onun ayrı-ayrı dövlotloro 
parçıılanmasım müoyyonloşdiron əsas 
siyasi amıllordoıı biri oldu. Abbasilor 
dövlətiniıı osaslarını sarsıtmış mohz bu 
üsyaııdan sonra mərkəzi hakimiyyətdə 
yaranmış çəiinliklordon istifado edon 
yerli hakimlər müstəqillik qazanmağa 
çalışııdılar.

Ənb işğaltnın nntksbri. Ərəb istilası 
və Xilafətin Azorbaycanda uzun siirən 
ağalığı ölkəniıı siyasi, iqtisadi və mədoni 
hoyatında dərin iz qoydu. Bu vəziyyot, 
müvoqqoti də olsa. ınohsııklar qüvvələ- 
rin inkişafmı vo ölkonin modəni təroqqi- 
siııi loııgitdi; bununla belə, Azorbayca- 
11111 geniş orazili Xilafot təıkjbinə daxil 
edilmosi onu obyektiv olaraq ümıımi 
müsəlman modonivyotino cəlb eıdi, bıı- 
rada Manıın gcniş vüsot tapmasına şora- 
it yaratdı. Müdaxilədon sonra Azor- 
baycaıı orazisiııdo aparılan lıorbi oırıo- 
liyyatkır bıı ölkonin şəhər vo kondlorinə 
böyiik ziyaıı vıırdu. Yaxın Şərqin bir 
çox şohorbrinı nisbətoıı asaıılıqla, iqti- 
sadiyyata ciddi zoror vıırmadan tutan 
oroblor Azərbaycan şəhorloriniıı okso- 
riyyətiııdo koskin müqavimotlo qarşılaş- 
dılar. Bir sıra şohərlor tosərriifatma də- 
yoıı böyiik zəror noticosindo tanozzül et- 
di Lakin Azorbaycaııa daha mütərəqqi 
ictiınai miinasibotlər gotiro bilınoyon 
buııa göro do ö/ golişlori ilo camiyyotin 
icfimai-jfltisadi əsaslarmı doyişmoyon

oıoblor mohsııldar qüvvolori mohv etıııir, 
ınövcud tosorriilat sistemini saxlamağa 
çalışırdılar.

Ərob vo xozor yürüşləri, yerli əhali- 
nin Xilafoto qarsı çıxışları vo s. ilə olaqə- 
dar iki osrdən çox davam edəıı nisbi iq- 
tisadi durğunluq dövründən sonra Azor- 
baycanda şahorlorin, sonətkarlığın, tica- 
ıətiıı inkişafı nəzəro çarpır. Şohorlor ye- 
nidon sənəfkarlıq vo ticarət mərkazinə 
çevrilir, şəhristanların (şəhərin qala di- 
varları daxilindoki hissosi) xariciııdə ge- 
niş sənotkarlıq və ticarət moholləlori 
rabatlar meydana gəlirdi

Arxeoloji qazıntılar ərəb hakimiyyə- 
ti dövriindo Azərbaycan və Arranda şə- 
horlərin bir neçə kateqoriyasıııı müəy- 
yənləşdirmoyə imkan verir. İctimai əmək 
bölgüsü daha geniş zəıııində həyata keçi- 
rilir, şəhorin kənddən ayrılması prosesi 
dərinləşir, sənətkarlıq kənd təsərrüfatın-

dan ayrılaraq şəhorlərdə morkozloşirdi. 
Beynəlxalq tranzit ticarətinin ana yolla- 
rı üzərində olan Bordo, Beyləqan, Dər- 
bond (Bab ol-Əbvab) kimi iri şohorlərlə 
yanaşı Şoki, Qobolə, Naxçıvan, Ərdəbil, 
Tobriz, Marağa, Şamaxı, Şabran və baş- 
qa ticarət vo sonətkarlıq morkəzləri inki- 
şaf etmoyə başlayırdı.

Tarixi vo coğrafi qaynaqlardakı çox- 
saylı faktların, eləco də onomastik və 
folklor materialımn todqiqi sübut edir 
ki, artıq 7 osrin sonlarında, yoni ərəblə- 
rin hegemon qüvvəyo çevrilmoyo başla- 
dığı, biitün Azərbaycan torpaqlarınm 
Xilafət tərkibino daxil edildiyi dövrdə 
Azorbaycan əhalisi içorisində funksional 
birincilik tiirk dillərino nısxsus idi. Bu, 
lıomçinin 7 əsrə aid orob mənboyində 
qorunııb saxlanmış “ Azərbaycan qə- 
dimdon türklərin məskunlaşdığı torpaq- 
dır” - molumatı ilo də təsdiq olunur.

Xilafot tərkibino qatılmış bütün ölkə- 
lordə olduğtı kiıııi, 8 osrin əvvollərindən 
Azorbaycanda da rəsıni dövlət dili olan 
ərəb dilinin tabc edilmiş xalqların ünsiy-

yət vasitəsino çevrilnıosi onun çox keç- 
modon elmi-odəbi yaradıcılıqda da ha- 
k'iıı dil olmasına gətirib çıxartdı. Əhalt 
sinin çox böyük faizi türkdilli olan Azər- 
baycanda ictimai-siyasi vo oxlaqi fıkir- 
lorlə zəngin folklor da mövcud idi. Moz- 
mun və deyiırı etibarilə islamdan əvvələ 
aid atalar sözləri, zərb-mosollər və başqa 
odəbi nümunolər sırasında el ozanı Dodə 
Qorqudun dili ilə söylənilən dastanlar 
daha çox şöhrət qazanmışdı. Şifahi şə- 
kildə 6-8 əsrlərdə formalaşmağa başla- 
mış, 7-9 əsrlərdə tam təşəkkül tapmış 
“ Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı oğuz 
türklərinin islamaqədərki həyatını. məi- 
şətini, adət-ənənələrini, ədəb-ərkan nor- 
malarını və s. əks etdirir.

İslamı qəbul etmiş bütün xalqlar ki- 
mi o zaman dini-etnik anlamlı ümumi 
“ müsolman” məflıumu ilə birloşmiş 
azərbaycanlılar da 9 əsrdən başlayaraq 
tərəqqi dövrünə qədəm qoyan islam mə- 
dəniyyətinin inkişafı prosesindo iştirak 
edirdilər. Ərəb Şorqinin mədəni mərkoz- 
ləri olan Bağdad, Kufə, Bəsrə, Dəmoşq, 
Qahirə və başqa şəhərlərə təhsil almaq 
üçiin çoxlu azərbaycanlı gedirdi. Azər- 
baycanın özündo isə artıq 7 əsrin sonla- 
rında böyük şəhərlərin came məscidlə- 
rində məktəblər açıldı. Dorslər əvvəllər 
yalnız ərob dilində, 9 əsrdon isə, həmçi- 
nin fars dilində keçirilirdi. Uşaqlara 
ərəb qraınmatikası, ilahiyyat elmləri və 
şəriotlə yanaşı tarix, coğrafiya, ədəbiy- 
yat, riyaziyyat, təbiətşünaslıq, bəlağət, 
məntiq və s. öyrodilirdi.

Ərəb diliniıı həm rəsmi, həm də elmi- 
odəbi dilə çevrilməsi nəticəsində yerli 
əhali içərisindən bu dildo yazan və ərəb 
odəbiyyatı ənonələrini mükəmməl mə- 
nimsəyən şair və yazıçılar çıxdılar. İki 
mədəniyyətin - öz milli Azərbaycan və 
ərəb modoııiyyətinin təmsilçisi olan bu 
şairlərdən Musa Şəhəvat, Əbıı-l-Abbas 
əl-Ama, İsmayıl ibn Yasar və başqaları 
orob odəbiyyatında özünəməxsus yeni cı- 
ğır açmış, ərob dilində yazsalar da, doğ- 
ma mədəniyyətdən bəhrələnınişlor.

Azərbaycan fcodal dövlətlori (9 əsrin 
2-ci yarısı -  11 əsr). Xilafatin zsifhdiyi 
ılövrd.7 xiyaxi rəziyynt. 9 əsrın ’kinci yarı- 
sından sonra Xilafotin lıər yerində ol- 
duğu kimi, taıixi Azərbaycan torpaqla- 
rında da yerli hakim və ərob canişinləri- 
nin separatbmi gücləndi. Mərkozi haki- 
miyyotdən ayrılmaq cohdləri artdı.

853 ildo morkəzin işğalçılıq siyasəti- 
nin davamı olaraq Cənubi Qafqazda 
zor totbiq edən Buğa ol-Kəbir Tiflis ha- 
kımı İshaq ibn İsmayıh, Ktis vo Beylə-

Şirli sux.sı 
k;ıs;ılar.

9 12 əsrlər.
Qabob. 

Azərbaycan 
Tarixi Muzcyi.
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qan hakimi Yəsai Əbu Musanı, Xaçın 
hakimi Atrnersehi, Baboki Xilafatə təs- 
lim etsə də orəblərin cozasından can qur- 
tara bilməyən Səhl ibn Sumbatı və Xila- 
fətə tabe olmaq istəmoyən başqa yerli 
hakimləri Samirə şəhorinə apardı. Bu 
hadisə Cənubi Qafqazda ərob canişinlo- 
rinin vo feodallarının mövqeyini, mü- 
vəqqəti də olsa, möhkəmlətdi. Xəlilə əl- 
Mütəvəkkilin [842-861] bölgəyo ikinci 
dəfə vali təyin etdiyi Şeybanilərdən olan 
Məhəmmod ibn Xalid ibn Məzyədin 
dövründə [856-857] “ üsyançılar sakitləş- 
dilər’1 ,(əl-Yəqubi). Yeni təyin edilən 
Məhəmməd mn Xalid özünün birinci 
valiliyi dövründə (851) Dərbənddon baş- 
layaraq bütün regionu fəallıqla idarə et- 
moyo çalışırdısa, ikinci valiliyi dövründə 
yenidən bərpa edərək özünə iqamətgah 
s< liyi Gəncə şəhərindo qərarlaşdı. Bu 
z; nan onun qardaşlarından biri - Hey-

Şirli saxsı qab. 9-12əsrlər. Beyləqan.
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

ı ibn Xalid müstəqil olaraq Şirvanı, 
;ər qardaşı Yəzid isə Layzanı idaro 

eı .irdilər.
861 ildə xəlifə əl-Mütəvəkkilin öldü- 

r mosi mərkəzdoki hərc-mərcliyi artır- 
d Babəkilər hərəkatınm təsirilə artıq 
ı nam zəifləmiş Xilafotin parçalanması
I ısesi gücləndi. Məğribdən Məşriqə- 
c . geniş bir ərazini ohatə edən Ərəb
i oeriyasının ayrı-ayrı vilayətlərində 
n ırkəzdən asılılığını bu və ya digər də- 
r. ədə zəiflətmiş dövlətlər yaranmağa 
başladı. Buna ağır vergi siyasətindən ca- 
n;ı doymuş yerli əhalinin fəal çıxışları ilə 
yanaşı onların yatırılmasında az rolu ol- 
mayan və xəlifo əl-Mütəsimin dövrün- 
dən [833-842] başlayaraq ərəb ordusu- 
nun özəyini təşkil edən türklorin nıər- 
kəzdəki hakimiyyətlərinin yüksəlməsi do 
sobəb oldu. Xilafətdə türkloriıı ağalığı- 
nııı gücləııməsi xəlifə hakimiyyotinin 
süqutunun başlanğıcı oldu.

Xilafotin hər yerində olduğu kimi ta- 
rixi Azərbaycan torpaqlarında da, ərəb 
üsuli-idarəsinin verdiyi güzəştlərə görə 
öz mülklorini qoruyub saxlaya bilrniş 
bozi yerli və monşəcə gəlmə olsalar da 
artıq yerliləşmiş feodal hakimlər ayrıl- 
mağa, heç olmazsa yarımmüstəqil ol- 
ıııağa can atırdılar.

861 ildə Şirvan hakimi Heysom və 
Layzan hakimi Yəzid Xilalbtdən təcrid 
olunduqlarını, qədim “ şirvanşah” vo 
“ layzanşah” titullarmı qobul etdiklərini 
bildirdilor. Hələ 6 əsrin əvvəllərində al- 
ban Arşakilər sülaləsinin Sasaııilər tərə- 
fındən loğvindən (510) sonra toşəkkül 
tapmış, lakiıı ərəb işğalı nəticəsində si- 
yasi qiidrotini əldən vermiş Şirvanşahlar 
dövləti yenidən bəıpa olundu. Mənşəcə 
ərəb olan ilk Məzyədilər Şirvanın siyasi- 
iqtisadi qüdrətini möhkomlətmok siya- 
soti yürüdür, qədim bütpərəstlik inancla- 
rını saxlamış, “ kafir”  hesab etdikləri 
qonşu dağlılara qarşı yürüşlor toşkil 
edirdilor.

869 >ldə qiyam etnıiş türk əmirlorinə 
qarşı Xilafət paytaxtında miibarizə apa- 
rıldığı bir zamanda Haşim ibn Suraka 
Dərbəndin müstəqil idarə edilməsinə 
nail oldu. Onun “ sulayın” noslinə mən- 
sub ərəb sələfləri 8 əsrin əvvollərində 
Dərbond şohərinin siyasi həyatında fəal 
rol oynamışdılar. Uzun ınüddot ərob 
horbi sərkərdələrinin idarə etdiyi bu şə- 
hər Xilafətin şimal sərhədlərini qoruyan 
mühüm müdafıə qalası idi. Dərbond 
omiri şəhər rəislərinin köməyilə biitün 
ətraf bölgəni öz nəzarəti altında saxla- 
mağa çalışırdı. Haşimdən sonra irsən 
onun nəslinin idaro etdiyi Dərbond 11 
əsrin sonunadok öz müstəqilliyini sax- 
laya bildi.

Hələ 822 ildə Mihranilərin Arsaxda- 
kı son nümayəndəsi Varaz Tiridat daxi- 
li münaqişə nəticəsində qotlo yetirildik- 
dən sonra, onun xələfləri 10 osrin sonu- 
nadək Arsax və Sünik vil.-lorindoki 
mülklərində hakimlik edirdilər. Varaz 
Tiridatın Xaçında sığınacaq tapmış ar- 
vadı öz qızını siiniklilərin başçısı Səhlin 
oğlu Atrnersehə vermişdi. Atrnersehin 
törəmələrinin ərəb üsuli-idarosinin zəif- 
ləməsi nəticəsində yenidən dirçəlmiş 
AJban padşahlığında irsi hakimiyyotlə- 
rini yerli mənbəlor də təsdiq edir.

9 əsrin son rübündo, 886/87 ildə, 
mənbələıin “albanların mömin hökm- 
darı” adlandırdığı Qıiqor Hammam 
“ dağılmış alban padşahlığını bərpa” 
edərok, bu dövrdə əslindo yalnız coğrafı 
adı qalmış Arran vilayətinin bir hissə-

sində, tarixi Albaniyanın vilayətlərindən 
olan Şəkidə hakimiyyəti ələ aldı. Bu 
vilayət həmçinin “ Albaniya padşahlığı” 
da adlandırılırdı. 10 əsrin əvvəllərində 
Hammamı manbolərdə Adornərsə (Atr- 
nerseh) adı ilə məşhur olan oğlu əvəz et- 
di. Yerli sülaləyə mənsub Şəki hökmdar- 
ları irsi hakimiyyətə malik idilər. Onlar- 
dan Adərnərsonin nəvəsi Sənəkorim 
(xristian adı İohaıın) Kürün sağ sahili 
bölgəlorindən bəzilorini də öz mülklərinə 
qataraq “alban taxt-tacının bərpaçısı” 
adını qazanmışdı.

Həmin dövrdə Azərbaycamn cənu- 
bunda Sacilor sülalosinin yaratdığı yeni 
dövlət təşokkül tapdı. Bu dövlotin ya- 
ranması mənşoco usruşanalı türk olan 
xəlifə sorkərdəsi Əbu-s-Sac Divdadın 
oğlu Məhəmmodın adı ilə bağlıdır. Ata- 
sı kiıııi Xilafətin müxtəlif yerlərindo 
öziinü xəlilonin sadiq momuru və qoşun

Saxsı şamdanlar. 9 12 əsrbr. Bcyləqaıı. 
Azorbaycan Tarixi Muzcyi.

başçısı kınıi toqdim edon Mohammod ilk 
dəfo 889/90 ildə Azərbaycaıı valisi təyin 
olundu. Lakin ərob həmdanilər nəslin- 
dən olan Marağa hakimi Abdullah ona 
qarşı çıxdı. Monbolərdə Məhəmnıod ibn 
Əbıı-s-Sacın Marağa hakiminə qarşı dö- 
yüşməsi, şəhəri uzunınüddətli miihasirə- 
dən sonra olo kecirməsi və nəhayət. Ab- 
dullahı qətlə yetirməsi haqqında molu- 
mat vardır. Marağada möhkəmlənmok- 
lə Azərbaycan vilayətinin idarəsini əlinə 
alan Məhəmməd bundan sonra ərəb ca- 
nişininin Bərdədəki sarayında bölgənin 
valisi vəzifəsini icra etməyə başladı. 
Mərkəzdən asılı olmayan dövlot yarat- 
maq istəsə də, siyasi vəziyyətlə bağlı o, 
Xilafətdən tam təcrid ola bilmirdi.

893 ildo Məhəmməd xəlifonin tapşı- 
rığı ilə Xilafətin rəqibi Bizansla ittifaqa 
girmək istəyən və bir qədər əvvol (892) 
xolifənin özü tərəfındən Ərminiyə məliki 
təsdiq edilən I Smbata [890-913] qarşı 
göndərildi. Məhəmməd bu yürüş zamanı 
böyük ordu ilə ərəb əmirinin iqamotgahı 
yerləşən Naxçıvanı keçərək Dəbilə (Dvi- 
nə) həıokət etdi; ermoni katolikosunun
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SACtLƏR (898-941) və SALARİLƏR (941-983) 
dövlətlərinin ən qüdrətli çağı

I "  i Sacilər və Salarilərdən vassal
1.________________ ! asılılıqda olan ərazilər

Tərtib edəni 
İ.S .Süleym anov -2005

da əsir alınması vo ağır vergilarin qoyul- 
ması ilə nəlicələnən lıücıımdan sonra 
Bərdəyə qayıtdı. Yalnız alban knyazı 
Qriqor Hammamın vasitəçiliyiııdən 
sonra Məhəmınəd katolikosu azad etdi. 
Məhəmməd ihn Əbıı-s-Sacın bir ərəb 
canişini kimi bölgədəki sonrakı fəaliyyə- 
ti də Xildfotiıı buradakı ınövqeyinin 
möhkəmlənməsinə, xiisusilə yerli feodal- 
ların ərəbloriıı tabeliyiııdən çıxmaq 
cəhdiəı inin aradan götüriilməsinə yöııol- 
rnişdi. 898 ildə xəlifə bu zaman artıq 
mövqeyi möhk.mılənən vo mərkəzə labe 
olınaq istəməyən Məlıəmmədin Azər- 
baycan və Ərminiyə vilayətlərinə vali 
toyin olunmasını bir dalıa təsdıq etdi.

Beləliklə, 9 əsrin sonunda Xilafətin 
siyasi hakimiyyətinin zəilləməsi taıixi 
Azərbaycan ərazisində də miistəqil və 
yarımmüsteqil dövlətlərin yaranmasma

səbəb oldu. Bu dövlətlərin hakimləri 
tədricən xəlifə xəzinəsinə göndəriləcək 
vergilərin miqdarını azaldır, nəhayət,

onu ödəməkdən imtina edir və beləliklə 
müstəqillik əldə edərək xəliiəni ancaq 
diııi rəlıbər kimi tanıyııdılar.

Sacilər siilaləsinin ən görkəmli nü- 
mayəndəsi, bütün Azərbaycan torpaqla-

rını ilk dəfə vahid müstəqil dövlət çərçi- 
vəsində birləşdirə bilmiş Yusif ibn Əbu-s- 
Sacolmuşdur. 913 ildə o, Ermənistanı da 
fəth edib, Sacilərə tabe olmaq istəməyən 
1 Smbatı edam etdirdi. Qərbdə Ani vo 
Dvindən şəıqdə Xəzər dənizinədək, cə- 
nubda Zəncandan şimalda Dərbəndədək 
olan geııiş ərazi Sacilərə tabe oldıı. Ora- 
da olan vilayətlərin (Şirvan, Şəki, Xaçın, 
Sünik, Əhər və b.) yerli və yerliləşmiş ha- 
kimləri Sacilər dövlətino vergi ödəməklə, 
onun siizerenliyini qəbul etdilər.

Sacilər şimal sərhədlərinin, xüsusilə 
Dərbənd keçidinin möhkəmləndirilmə- 
sinə daha çox əhəmiyyot verirailər. La- 
kin qəfil hiicum gözlənildiyi kimi, quru- 
dan deyil, dəniz tərəfdən baş verdi. 
912/13 ildə rusların gəmiləri Volqa çayı 
vasitəsilə Xəzər dənizinə daxil oiub 
“neftverən torpağın” - Abşeronun sahi- 
linə, o cümlədən Bakıya hücum etdilər. 
Əl-Məsudinin məlumatına görə, rusla- 
rın “ başda ibn Əbu-s-Sac olmaqla döyü- 
şən Bərdə, Arran, Şirvan və Azərbaycan 
əhalisi ilə bir çox vuruşması oldu” . Ən 
ağır döyüşlərdən biri Bakı yaxınlığında 
açıq dənizdə baş verdi. O vaxtlar hərbi 
dəniz donanmasına malik olmayan şir- 
vanlılar rus gəmilərinin hücumuna tab 
gətirmədilər: “minlərlə müsəlman öldü- 
rüldü və suya batırıldı” . Bu və bundan 
əvvəlki uğuısuzluqlar şirvanşah Əli ibn 
Heysomin niifuzuna ağır zərbə vurdu. 
917 ildo onun yaxın qohunnı Layzanşah 
Əbu Tahir Yəzid ibn Məhəmməd Şir- 
van hökmdarına qarşı çıxdı, onu və ailə- 
sini qotlə yetirdi. Şirvan taxtım ələ keçi- 
rərək onu Layzana qatdı və “ şirvanşah” 
titulunu mənimsodi. Şirvam tabeetmək- 
lə o, ölkənin səıhədlərini cənubda Kür 
çayına, şimalda isə Dərbondədək geniş- 
ləndirdi. Dövlətin pavtaxtı Şamaxı şəhə- 
li Əbu Tahir Yəzidin adı ilə Yəzidiyyə

adlandırıldı. Bununla belo, həırı şirvan- 
şah, həm də Dərbond oırıiri ConuDİ Qaf- 
qazda Xilafət hakimiyyətini təmsil edon 
Sacilorə bac verilməsini davam etdirdi.

Lakin Sacilər dövlətinin güclonməsi,

Gümiiş
d irh ə n ılə r :
I. Sacilar. 
Əl-Afşiıı. 

Bordo.
898 il;

2. Sülarilər. 
Nıılı 

ibıı Vahsudatı. 
Ərdəbil. 
965/66 il.
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onların hökmdarlarmın miistəqil siyasot 
xətti Bağdaddakı hakim dairələri nara- 
hat edirdi. Bıına görə, Yusif Bəlıreyn 
qərmətilərinə qarşı mübarizəyə göndə- 
rilmək bəhanəsilə vozifosindən uzaqlaş- 
dırıldı. 927 ildo o, vuruşların birindo əsir 
alınaraq öldürüldü.

941 ildə Deyləm hakiminin oğlu, Sa- 
larilər nəslindən olan Mərzban ibn Mə- 
həmmod Sacilorin Azərbaycandakı ha- 
kimiyyətinə son qoydu. Məhz oııun ha- 
kimiyyəti dövründə Salarilər dövlətinin 
sərhədlori Sacilər dövlətinin ən yüksək 
inkisaf dövrii hüdudları ilo iist-üstə 
düşürdii. Demək olar, biitiin Azərbayca- 
nı lə keçirmiş Mərzban Ermənistanda 
da hakimiyyotini təsdiqlədi, əvvəllər 
Sa- ərə vergi verən şirvanşahları və
ba ı yeıiərin hakimlərini indi ona
vet ıdoməyə məcbur etdi. Mərzbanm
h; niyyətinin başlanğıcında, 943/44 il-
d. ^nidən Azərbaycana hücum edən
r bu dofə Kür çayı vasitəsilə Bər-
d -etişdilər. Salari qoşunu ilə baş ve-
ı və sonrakı döyüşlərdə oldo etdik-
ls ğurlar rusların uzun müddət Bər-
d möhkəmlənməsinə səbəb oldu.
Y' və ərəb mənbələri rusların Bəıdə
əh; ini “qılıncdan keçirmələri, onların 
əı kına yiyələnmələri” , eləcə də baş 
vi qanlı vuruşmalar haqqında molu-
m; verirlər. Məhz rusların hücumu və
oııı nəticələri o vaxtadək “ Arranın
aıı ,ı” sayılaıı Bərdə kimi siyasi-iqtisa- 
di ədəni mərkəzin öz əvvəlki əhəmiy-
y. və qüdrətini itirməsinə gətirib çı-
x: lı. Hakimiyyət uğrunda baş verən
ar. sız daxili çəkişmələr də Salarilərin
m jeyinin zəifləməsinə səbəb oldu. Bu
d ə Salarilərə məxsus torpaqlara

əmirinin, Həmədan vo isfahan 
h. nlərinin, Buveyhi və Şəddadi süla-
1- lümayəndələrinin və başqalarınm

Gümüş dirhəm. 
Şirvanşalı 
II Yəzid 

[991 1027]. 
Əl-Yozidiyyə 

(Şaıııaxı).

hücıımlan ağır nəticələr verir, şəhərlor, 
vilayətlər əldən-ələ keçirdi. 951 ildə Sa- 
larilər dövlətində yaranınış ağır vəziy- 
yətdən istifadə edən mənşəcə kiird Şəd- 
dadilər sülaləsinin baııisi Mohəmməd

ibn Şəddad ibn Qurtaq, ondan sonra isə 
oğulları Əbülhəsən Əli Ləşkəri və Fəzl 
Salarilərin tabeçiliyində olan torpaqlar 
uğrunda miibarizəni giicləndirdilər. 971 
ildə Loşkəri o zaman Salarilərin xidmo- 
tində olan qardaşı Fəzlın foaliyyəti nə- 
ticəsində Gəncənin idarəsini ələ aldı. 
Mərkəzi Goncə olan Şəddadilər dövləti- 
nin əsası qoyııldu. Salari hakimi İbra- 
him tərofındən Gəncənin uğursuz müha- 
sirəsindən sonra bağlanılan müqavilə 
Arranın xeyli hissəsinin (Bərdə, Şəmkür, 
Naxçıvan vo s.) Şəddadilərin əlinə keç- 
mosinə səbob oldu.

Salarilərin hakimiyyətinin zoiilodiyi 
dövrdə Azorbaycanın siyasi tarixində 
mühüm rol oynamış Rəvvadilər sülaləsi 
nümayəndəlorinin fəaliyyəti genişləndi. 
Ərəb “əzd” qəbiləsindən olan yəmənli

Rəvvadilər 8 əsrin sonlarından başlaya- 
raq Sacilər hakimiyyətə golənədək 
“ Təbrizdən Bəzzədək” (əl-Yoqubi) tor- 
paqları irsən idarə edirdilər. 955/56 ilə 
dair məlumata görə, Əlıər və Varzaqan 
hakimi Əbül Heyca ibn or-Rəvvad əv- 
vəllər Sacilərə, sonra isə Salaıilorə 50 
min diııar məbləğində vergi ödəyirdi. 10 
əsrin 70-ci illərmin sonuna yaxın giic- 
lənən ara müharibələri dövründo. hələ 
956/57 ildə Təbrı/ bölgəsini geri qaytara 
bilıniş Əbiil Heyca Salarilərin tabeçi- 
liyində olan torpaqların xeyli hissəsini 
ələ keçirdi. Bu vaxtdan Rovvadilər döv- 
ləti yiiksəliş və ərazilərini genişləndir- 
mok dövriinə qodəm qoydu. Beləliklo, 
10 əsrin son riibündən başlayaraq tarixi 
Azərbaycan ərazisi, əsasən, iiç siiialə - 
Şirvan torpağmda ərəblərdən əvvəlki
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'■Şirvanşah titulunıı vo döv'olıni horpa 
ctmiş Mə/y.xlilor (Yozidilnr), ovvol Saci- 
Ijro, sonra iso Salariloro ınoxsııs Azor- 
baycan orazisinin bir hissosındo - Ar- 
raııda dövlst yaıadaraq "Arranşah ’ ti- 
luluııu daşıyan Şoddadilor vo Arazdan 
conubdakı Azorbaycan torpaqhırıııda 
"Azorbaytanşah" tııulunu borpa edon 
vo onu daşıyan Rovvadilor torotindon 
idaro olunurdu. Htı dövlotlorin hor biri 
kiçik bir iınkanı da oldon vcrmodən biri 
digoriııin hesabına orazilorinı genişlon- 
dirmoyo, öz qüdrotbrini numayiş etdır- 
nıoyo çalışırdı. 985/Hh ildo qardaşı 
Morzbanı aradan götiırmoklo haki- 
mivyoli olo keçirmib Şoddadi hökmdarı
I Fozl özüniiıı, dcmək olar ki. bütün 
qoıışuları ilə ınüharibəlor edirdi. Onun 
bıı dövrdo Arranda müstoqil hakimlik 
etməyo çalışan feodal mülklori Xaçı- 
ııı. Gorusu, Tavuş-Sevordiki. o cümlo-

Gild.ın ılü/oldilmiş sferokomıs. II 12 ssrlar.
D.ıvaçi. Azarhaycan Tıırixi Mıızeyi.

dən Naxçıvanı Şoddadilər dövləti tor- 
kibino qatması, Dviııi tulması, Ermo- 
njstanm bir ııeço vilayorini tabe edorok 
ildo 3000 dinar vergi verınəyo mocbur 
etmosi Arranşahların regiondakı öncül 
mövqeyini tosdiqloyir.

Elə bıı dövrdo şirvanşah Mohəınmod 
ilau Əhınod [981 991] də qonşu feodal- 
lara qarşı tocavüzkar siyasot yiirüdiir. 
bir sıra şohorlərin (Qobalə, Bordə vo s.) 
ilhaqı yolıı ilo orazisini genişlondirmoyo 
çalışırdı. Ondan sonra hakimiyyoto gol- 
miş qardaşı Yozid do mohz bu ınaqsodlo 
Dsrbond Qobslo vo Şoki hakiınlorino 
qarşı müharibəbr aparırdı.

Az'irhaycana oğuz-snlcııq yiiriişfori. 
Orta Asiyadaıı golon oğuzların Azor- 
baycanm conub vilayotlərino, oradan iso 
Arraııa vo Şirvana basqınları regionda- 
\ili ınünaqışolorlo yanaşı dövrün siyasi 
voziyyotini mürəkkobloşdirdi. 1018-21 
illordə Araz çayını adlayaıı oğuzlar Rov- 
adilorin tabeliyindo olan canub torpaq-

larından Arrana soxularaq Naxçıvan, 
soııra iso Dobil şohorlorino lıücum etdi- 
lor. Tarixi salnaıııo 1029 ildə oğuzların 
Gürcüstana yürüşündon bohs edir.

30-cu illorin ovvolmdo, məskunlaş- 
dıqları Xorasaııda uğursuz qiyamdan 
sonra, 'ki min oğuz “ çadırı" (ailəsi) 
Rovvadilorin orazisino pənah gotirdi. 
Höktndar Vəhsudan onları tobəəliyə 
qəbul edorok torpaqla təmin etdi. Bun- 
dan moqsod oğuzlardan Bizans impe- 
riyasma, el»cs do iri feodallara qarşı 
miibarizodo istilada etmək idi. Lakin 
çox çokmodon barışığı pozan oğuzlar 
Marağa, Urmiya vo başqa şəhərlorə lni- 
cum etdilər. Azorbaycan şairi Qətran 
Təbrizı 111 əsr) öz “ Divan” ında Naxçı- 
vanşah adlandırdığı Naxçıvan əmiri 
Əbu Dulofin “ Naxçıvan qalasında 
düşmənə (yəni oğuzlara) qələbə çaldığı 
zaman” göstordiyi şücaəti ınodlı edir.

1038 ildə Xorasanda qalan oğuzlar 
Səlcuq noslindon olan Toğrul və Çağrı 
bəy qardaşlarının başçılığı altında birlo- 
şərok orada yeni Oğuz dövlətinin osasını 
qoydular.

Səlcuqiləriıı 1040 ilin mayında Dən- 
donokan (Mərv yaxınlığında) döyüşündo 
Qoznəvi qoşunlarına qalib gəlməsi İrana 
olan yolu açmaqla oğuz ellərinin tale- 
yindo, Orta vo Ön Asiyanın, eləcə də or- 
ta osr Avropasının sonrakı tarixi inkişa- 
fmda ıniihüm mərhəlo oldu. 1042 ildo 
oğuzlar Reyi tutdular. Bu şəhər onların 
Ön Asiya vo Qafqaza doğru hərokətləri 
üçüıı dayaq məntəqosiııo çevrildi.

Xarici siyasi vəziyyətin son dorocə 
gərginləşməsi bir-biri ilə odavətdə olan 
Azərbaycan feodal dövlətlərini öz arala- 
rındakı və qonşuları ilə münasibotlori 
tonzimləməyə sövq etdi. Şəddadilər Şir- 
vanşahlarla, erməni Baqratilərlə Tiflis 
omiıiori vo başqaları ılə qohumluq əla- 
qələri yaraıdılar. Rəvvadi Vahsudanın
11 əsrin 30-cu illərinin sonunda Gən- 
coyə səfori iki dövlot arasında lıökm 
süron gərginliyi aradaıı qaldırmaq moq- 
sodi güdürdiı. Lakiıı göriiləıı tədbirlor 
oğuzlardan ləşkil edilmiş çevik, döyüş- 
kən və ııizami qoşun lıissolərinə malik 
Səlcuqilorin genişlənmokdo olaıı hücum- 
larınııı qarşısını ala bilmodi. 1043 ildo 
Reyo gələıı Toğrul boy bu şəhəri Solcuq 
dövlətinin paytaxtı clan etdi. 1045 ildə 
Homodan işğal olundu. Porakondo və 
zəif müqavimotlo qarşılaşan Solcuqilor 
Azoıbaycanın conub hissosində, Rəvva- 
dilərin torpaqlarında möhkomlondilor. 
1046 ildə Azorbaycana göndorilon sər- 
kərdo Qutalmış böyük qoşunla Gəncani

mühasiroyo aldı Mühasirə il yarım da- 
vam etdi. Lakin müdafiə istehkamları- 
nın möhkəmləndirilməsi nəticəsində 
hücum dəf olundu. Gəncəyə olan bu 
hücum Şoddadilor kirni Şirvanşalıların 
da dövbıin paytaxtı Yəzidiyyənin (Şa- 
maxının) otrafına möhkom daş divarlar 
çəkdirmələrino, domir qapflar qoydur- 
malarına səbəb oldıı. Bununla belə, 
Səlcuqilor Conubi Qafqaza olan hücum- 
larına ara vermirdilər. 1054/55 ildə Təb- 
rizin mühasirəsindən sonra Rovvadi 
hökmdarı Vəhsudaıı Səlcuqi sultanı 
Toğrul bəyin hakimiyyətini tanıdı, adı- 
na xütbə oxunmasını əmr etdi, sultana 
qiymptli hodiyyələr göndordi. Elə həmin 
il Şəddadi hökmdarı Şavur da Səlcuqi 
təboəliyini qəbul etdi. Hətta bizanslılar- 
la döyüşmək iiçün sultanın ixtiyarına 
böyük qoşun veıdi. Bıından sonra Şəd- 
dadilər Səlcuq sultanlarınm müttəfıqinə,

Mis çıraq. II 12 osrlor. Qobala. 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

onların bölgədə yürütdükləri siyasətin 
aparıcılarına çevrildilər. Bununla yanaşı, 
Şəddadilər yaranmış vəziyyətdon torpaq 
larını genişləndirmək üçün də istifadə 
etdilər. Səlcuqilər Gürcüstana hücum et- 
dikdə, Şəddadi Şavur Cofəri əmiıiorinin 
Tiflisədək Kür çayı boyunca yerləşon qa- 
lalarını ələ keçirməyə cəhd göstərdi. 
1053-64 illərdo bu Şəddadi hökmdarının 
qoşunları iiç dəfə Şirvaııa hücum edib, 
böyük qənimət əldo etdilər.

1060-63 illordo Toğrul boyin başçı- 
lığı ilə Rəvvadilərin tabeliyindo olan şə- 
hərlərə (Təbriz, Xoy, Solmas, Urmiya və 
b.) hücumlar oldu. Səlcuqilər zor gücünə 
hakimiyyətlorinin tanınmasına vo vergi- 
lərin ödənilmosinə nail oldular. Yeni 
Solcuq sultanı Alp Arslan [1063-72] 
Azorbaycandakı feodal mülklərin Səlcu- 
qilərin vassalı olan sahibləri üzərində tə- 
sir giicünü artırmaq iiçün Conubi Qafqa- 
za yürüş etdi. 1066 ildən başlayaraq 
oğuzların Şirvan ərazisino hücumları 
başladı. Şirvanşah I Fəribürz [1063-96]
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Şəddadi Fəzl kimi sultan Alp Arslana öz 
xidmətini təklif etdi vo əvəzində onun 
himayəçiliyi üçiin təminat aldı. Şirvan 
Solcuqilordəıı vassal asılılığa düşsə də 
zəifloınədi, oksino 11 əsrin sonunda Şir- 
vanda siyasi yüksəliş başlandı, 12 əsrdo 
iso Şirvaıışahlar dövləti artıq özünün çi- 
çəklənmə dövrünə qədəm qoydu.

Rəvvadi hakimləri isə rəsmi olaraq 
Solcuqilərin ali hakimiyyətini tanısalar 
da imkan düşon kimi bu asılılıqdan azad 
olmağa cəhd göstərirdilər. 1065 ildə Alp 
Arslan Rəvvadi hökmdarı Məmlanı
hakimiyyətdən kənar etdi, səlcuq əmirlo- 
rindən biri Təbrizə hakim təyin olundu. 
Belaliklə, toqribən bir əsr hak'miyyətdə 
qalmış Rəvvadilər sülaləsi siyasi haki- 
mi ətdən uzaqlaşdınldı. Bölgədə Səlcu- 
qil ı ən yaxın müttəfıqi kimi ad çıxar- 
mı oddadilər sülaləsinə də 1075 ildə son 
qo ıdu. Solcuq sultanı Məlikşahın
[1 92] oğlıı, sonralar böyük səlcuq
su; ıı o'mus Məhəmməd Tapar
[I 18] Gəncədə Azərbaycan və Arra-
n kimi kimi fəaliyyətə başladı.

3 ildə hakimiyyətə gələn Bizans 
in loru IV Diogen oğuzların hərə-
koı qarşısıın almaq, onları mühüm
str-ı məntəqələrdon ınəhrum etmək
m. 'dilo hərbi kampaniyaya başladı. 
Bu .ampaniyanın son mərhələsində 
A. ıaycanı tutmaq planlaşdırılmışdı. 
L, bizanshları qabaqlayan Sultan
Alı slan Manzıkert (Manazkert, Ma-
laz d) yaxınlığında onlarla üzloşdi. 
107 il avqustun 26-da burada baş verən 
qaı döyüş Bizansın məğlubiyyəti ilə
b, ıtdı. Şərq-Qorb orta əsrlər tari-
xi mühüm mərhələ olan Məlazgərd
VI lasmın nəticəsi Ön Asiyanm
si əritosini yenidən dəyişdi. Böyük

.ultanları Orta Asiyadan Aralıq 
doı <dək, Cənubi Qafqazdan İran
k lədək olan geniş torpaqların
s h i inə çevrildilər.

Arslandan sonra hakimiyyoto 
go, jltan Məlikşahın dövründə, de-
n ki, bütün Azərbaycan torpaq-
laı da daxil edildiyi Səlcuq-Oğuz
im, 'iyasının hərbi-siyasi qüdrəti ən 
yiil- 'k zirvoyə çatdı. Azərbaycanın ay- 
rı-; vilayətləri sultamn təyin ctdiyi
səlcuq əmirləri tərofindən idarə edilmoyə 
başlandı. Yalnız Şirvanşah Fəribürzün 
siyasi çevikliyi Solcuqilərdən vassal ası- 
lılıqda olan Şirvanm dövlotçiliyini sax- 
laya bildi. Səddadilor sülaləsi nümayən- 
dələrinin Gəncodəkı hakimiyyətinə son 
qoyuldııqdan sonra Səlcuqilərin bu şo- 
hərdə qalan əmiri Savtəkin onu ətraf

yerləri tabelikdə və nəzarotdə saxlamaq 
üçiin əsas bazaya çevirdi. Şoddadilər 
dövlətinə mənsub, “ naxçıvanşah” titullu 
əmir Əbu Duləfın idarə etdiyi Naxçıvan 
da bu vaxtdan etibarən səlcuq əmirinin 
tabeliyinə keçdi. Yalnız Ani və Dəbildə 
(Dvində) Şoddadilər sülalosino mənsub 
əmirlər uzıın müddət Səlcuqilərin vassa- 
lı oldular.

Böyük Səlcuq imperiyası və Azorbay- 
can (12-13 əsrin 1-ci rübü). İraq Salcuq 
sultanlığı. Böyük Səlcuq sultanlarının

Solcuq düyüşçüsünün fıquru. 12 əsr.
Mctropolilen muzeyi. Nyu-York.

Məlikşahdan sonrakı hakimiyyətlori 
dövründə (1092 -1157) Səlcuq imreriya- 
sının tənəzzülü baş verdi. Parçalanma 
nəticəsində imperiya biri digərindən ası- 
lı olmayan dövlətləıə ayrıldı. İınperiya- 
nın əsas torpaqları olan Iraq, Xorasan 
və Conubi Qafqazda ali sultan taxt-tacı 
uğrunda mübarizə başlandı. 1094 ildə 
Məlikşahın böyük oğlu Börküyarıq 
[1094-1105] sultan elan edildi. Digər oğ- 
lanlaıı Məhəmmod Tapar Azərbaycan, 
əl-Cozirə və Diyarbəkirin, Səncor iso 
Xorasanın məliki oldular. Lakin sülalə- 
daxili mübarizə bununla qurtarmadı. 
Börküyarığın vəfatından sonra səltənət

taxtına çıxmış Məhommod Tapar oğlu 
Mahmudu varis elan etdi. Məhommo- 
din vəfatı hakimiyyət uğrunda müba- 
rizəni daha da şiddətləndirdi. Bu 
mübarizodə Məhommədin qardaşı Sən- 
cər Müizəddin qalib gəlib ali sultan 
[1118-57] oldu. O, Mahmudu öz varisi 
elan etdi. Ona Xorasandan Anadoluya 
və Suriyayadək olan torpaqlar, o 
cümlodən Azərbaycan iqta kimi verildi. 
1118 ildə mərkəzi Həmədan olan İraq 
Səlcuq sultanlığı yarandı, Mahmud 
onun ilk hökmdarı [1117-31] oldu.

1121 ildə gürcü qoşunları müttəfiqlə- 
ri qıpçaqlarla birlikdə Mahmudun lıaki- 
miyyəti altmda olan Azərbaycan tor- 
paqlarına hücum etdilər. Mahmudun 
Arran və Naxçıvanın hakimi olan kiçik 
qardaşı əmir Toğrulun başçılıq etdiyi 
qoşunun Tifiis yaxınlığındaKi məğlubiy- 
yəti burada müsəlınanların 500 illik ha- 
kimiyyotino son qoydu. Əvvəl Mahmu- 
dun sultanlıq hüquqlarım tanımaq istə- 
moyən vo uğursuz döyüşdən sonra 
Gəncəyə çəkilən Toğrul nəhayət, qar- 
daşına sodaqət andı içməii oldu.

Səlcııqilər arasında sülaJədaxili çə- 
kişmələrdon istifado edəıı giircülor elo 
həmin il Şirvana hücum etdilor. Hələ 11 
əsrin başlanğıcında bir qızını - Tamarı, 
Şirvanşah Əfriduııun oğlu III Mənuçeh- 
rə, o birini isə Bizansa ərə verən gürcü 
hökmdarı David yaratdığı qohumluq 
olaqələrindən Solcuqilorə qarşı ıniibari- 
zodə istifado etmək istəyirdi. Lakin Şir- 
vansahın türklərə daha çox meyil gös- 
tərmosi, qohumluq olaqəloıi və iltifaqa 
roğmən, gürcülərin Solcuqilərdən asılı- 
lıqda olan Şirvanşahlara qarşı viran- 
edici hücumlarına səbob oldu. Gürcülər 
öz müttəfıqləri qıpçaqlarla birlikdo Şir- 
vanın bir sıra şəhərlərini, o cümləaən 
Şamaxım talayıb çapdılar.

1123 ildə sultan Mahmud Şirvanşa- 
hın gürcülərə qarşı foaliyyotsizliyindən 
şikayət edən Şirvan əmirlərinin xahişilə 
Şirvana hücum etdi. Döyüşün aqibətini 
gürcülərlə müttəfiqləri qıpçaqlar arasın- 
da baş verən münaqişə həll etdi. Qalib 
hesab edilən sultan Şirvanda hakimiy- 
yətini möhkəmlətdikdən sonra Həməda- 
na qayıtdı.

Solcuq qoşununun Şirvaııdan getmə- 
si gürcüiərin yeni hücumları, şəhər və 
qalaların yeni işğalı ilə nəticələndi. Yal- 
nız 1125 ilin əvvəlində gürcü hökmdarı 
Davidin qəfıl ölümü gürcü hücumlarına 
son qoydu. Şirvanın Səlcuqilərdən vas- 
sal asılılığı isə ödənilən vergilərdən əlavə 
Şirvanşahların adlarına kəsilmiş sikkə-
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lordə Səlcuq sultanlarının adlarının zəı b 
olunması ilo ifado edildi.

12 əsrin 30-cu illəriııdə İraq sultan- 
lığının taxtı üstündə miibarizə qızışdı. 
Bu dövrdə hadisələrin gedişində Abba- 
silərin hakimiyyətinin ilk illərindən ge- 
nişlənən dini-siyasi hərəkatların ardıcıl- 
laıı, xüsusilə ismaililər mühiinı ıol oy- 
nayırdılar. İrrıamın zühuru ilə odalətin 
borqorar olacağına inanan, özlərinin

•
 Mis dirhsm. 

Şirvanşah 
III Mənııçchr 

[ 1 1 2 0  60].

x si dini-fəlsəfi tolimini yaradan isma- 
il mövcud ziddiyyotlərin koskinləş-
d bir dövrdo meydana çıxan şio tori- 
q ııə mənsub idilər. Səlcuqilərin gizli 
f. yyət göstərən və terrordan geniş is-
tı də edən ismaililərə qarşı qəti mübari- 
2 “atabəy” titıılunu ilk qazanmış, əs-
1. Tıısdan olan moşhur solcuq vəziri 
N. .ımülmiilkün qotlindən sonra kəskin- 

Səlcuqi hökmdarları ismaililərin 
1 '0 ildə Qəzvindən şərqdə yerləşən Ələ- 
ıi! l qalasmı ələ keçirərək müstəqil dövlət 
yarada bilmiş başçıları Həsən əs-Sabbahı 
v onun ardıcıllarını “kafir” elan etdilər. 
İsnaililərin regiondakı hadisələrdə fəal 
i ıkı da bundan sonra başladı.

zərhaycan Atahəyləri dövbti. 1135 
i' Məsudun Marağadakı düşərgasində 

əl-Müstərşid, 1138 ildə iso İsfa- 
I ii sabiq xəlifə ər-Rəşid ismaililər tə- 
ı oən qətlə yetiıildi. Dövrün bir çox 

flori hər iki xəlifənin öldürülmə- 
. d Solcuqilərin də əli olduğunu qeyd 

. 4adisələrin bu gedişi təkcə İraq 
lığında deyil, bütün Səlcuqilər 
i ərazisində dərinləşən tənəzzülü 
'də çatdırdı; yeni tipli dövlət bir- 

h i yaranmağa başladı. Bıı dövlətlə- 
ı aradıcıları Səlcuq sultanlarının sa- 
b ıj kölələri (məmlüklər) idilər. Həmin 
a ı . nlar, adəton Solcuqi şahzadələrinin 
“aıabəy” titullıı tərbiyəçiləri olurdular. 
Zaman keçdikcə atabəylər gücləndilər 
vo qəyyumluq etdikləri şəxslərin yalnız 
adda başçılıq etdiklori dövlətlərin taleyi- 
ni müəyyonləşdirən faktiki hökmdarlara 
çevrildilər. Sultanlar isə hakimiyyətin 
yalnız zahiıi əlamətlorini mühafizo et- 
mişdilər; onların adları sikkələr üzərin- 
do zərb edilir, cümə xütbələrində çəkilir-

di. 1122 ildə Mosul Atabəylori • Zəngi- 
lər belo bir dövlət yarada bildilər. Ata- 
bovlərin ikinci dövlətinin təməlini iso 
1136 ildə Azorbaycanda Sııltan II Toğ- 
rıılun oğlu Arslanşahın atabəyi Şəmsod- 
din Eldəniz qoydu. Sııltan Mahmudun 
dövründə Dərbənd bazarından alınmış 
qıpçaq qullarından olan Eldəniz, sul- 
tanlığm paytaxtı Həmədana gətirilmiş, 
orada sultanın voziri Əbu Həmid Əli əs- 
Sumayramiyə satılmışdı (Mirxond, 13 
əsr). 1122 ildə ismaililərin öldürdüyü hə- 
min vəzirin əmlakı sultan torəfindən 
müsadirə edildikdo, Eldoniz də onun 
xidmətinə keçmişdi. Zirəkliyi vo fərasəti 
ilə seçilən Eldəniz az müddotdə yalnız 
inanılmış adamlara həvalə olunan sul- 
tan mətbəxinin başçısı vəzifəsinədək 
yüksolmişdi. Sultan II Toğrulıın döv- 
ründə onun şəxsi məmlükləri sırasına

Sədrəddin Əli əl-Hüseyni.
Əxbar əd-dövlət əs-Səicuqiyyə. 
37-ci fəsil
... Sultan Arslan şah ibn Toğrulun 
yalnız adı hökmdar idi, atabəy 
Eldənizin isə özü əmrlər verir, iqta 
torpaqları paylayır, xəzinələri sərən- 
camında saxlayır, onları ölkənin 
istənilən yerinə köçürürdü. Sultan 
isə onunla bu məsələlər barədə mü- 
naqişəyə girə bilmirdi; atabəy Eldə- 
nizin idarə işlərindəki özbaşınalığın- 
dan, əmrlər verməsindən və istədiyi 
adamlara iqta paylamasından bə- 
zən onun ürəyi sıxılırdı.

keçirilon Şəmsoddin Eldəniz sultanın 
həyat yoldaşı Möminə xatunun xüsusi 
hörmotini qazanmışdı. Bu qadının də- 
yərli tövsiyələrini nəzərə alan Eldəniz 
heç vaxt saray fitnə-fəsadlarına uyma- 
mış. hökmdarına daim sədaqətli olmuş, 
buna görə də əmir rütbəsinədək yüksələ 
bilmişdi. Məhz bu zaman o, II Toğrulun 
azyaşlı oğlu Arslanşahın atabəyi toyin 
edilmişdi. II Toğrulun ölümündən sonra 
lıakimiyyotə keçmis yeni sultan Mosııd 
Eldənizi mərhum sultanın dul qalmış ar- 
vadı Möminə xatunla evləndirdi. Arra- 
mn bir iqta kimi Şəmsəddinə verilməsi 
də həmin vaxta aiddir. 1127/28 ildən Ar- 
ranın əsas şəhəri Gəncə, eləcə də Naxçı- 
van və bir çox başqa torpaqlar sultan 
Məsudun atabəyi Qara Sunqurun idarə- 
sində idi. Hakimiyyətdə olan sultanm 
atabəyi kimi böyiik nüfuz sahibi olan 
əmir Qara Sunqur mühüm iqtisadi və 
strateji əhəmiyyətə malik Gonco şəhə-

rində iqamətgah qurduğu üçün Şomsəd- 
din Eldəniz əvvəlki qüdrətini itirən Bər- 
dədə qorarlaşıuışdı. Abbasi xolifələrinin 
qızışdırdığı solcuq əmirlərinin bir-biri ilə 
düşmənçilik edən qrupları arasında ha- 
kimiyyət uğrunda gedən vuruşmalar za- 
mam o, osasən, müşahidəçi mövqeyində 
duraraq, əlverişli məqam gözləyirdi. Bu 
dövrdə sultan Məsud tərəfindən hüquq- 
ları məhdudlaşdırılan vilayət əmirləri 
mərkəzi hakimiyyətə qarşı açıq miibari- 
zəyə başladılar. Müxalifətə Qara Sun- 
qur başçılıq edirdi. Soltənət iddiasında 
olan səlcuq şahzadələri Səlcuqşah və 
Davud da onu müdafiə edirdilər. Həmo- 
dana gəlon Qara Sunqur Davudun varis 
elan edilməsinə, sultamn əvvəlki vəziri- 
nin edamına, öz adamının vozir təyin 
edilməsinə nail oldu. Çox keçmədən, və- 
liəhd Davud ismaililər, l?ars vilayotini 
tutmuş Səlcuqşah isə həmin vilayətin əv- 
volki omiı i Boz Apa torəfindən öldüriil- 
dülər. Lakin Gəncədo baş vcrəıı zolzəlo 
zamanı ailəsinin həlak olması Qara Sun- 
qurun mübarizo meydamndan çəkilmə- 
sinə, onun Gəncəyə qayıtmasına səbəb 
oldu. Dövrün qaynaqları 1139 ildəGən- 
cədə və ətrafında baş vermiş dohşətli zəl- 
zələ nəticəsində kənd və qalaların yerlə 
yeksan olması, təkcə Goncədə 230 min 
insanın qırılması barodə məlumat verir. 
Zəlzələdən istifadə edən gürcü hökmdarı 
Demetre [1125-56] qoşunu ilo şəhərə 
yürüş etdi və Mxitar Qoşuıı sözlərinə gö- 
rə, gürcülər “ xalqa zəlzələdən böyük bə- 
la gətirdilər” . Məhz bu hücum zamanı 
gürcülor hələ 1063 ildə, səlcuqilərin 
hücumları dövründə, şəhər divarlarına

Mis dirhəm. 
Şəmsəddin 

Eldəniz 
[1136 75].

qoyulmuş “ dəmirçi İbrahim Osman ibn 
Anqaveyhin” düzəltdiyi məşhur Gənco 
darvazasını da hərbi qəııimət kimi 
apardılar (hazırda Kutaisi yaxınlığın- 
da Geiati monastırında saxlanılır). 
Şəhərin borpasına başlayan, lakin 1141 
ildə vəfat edən Qara Sunqurun vəsiyyə- 
tinə görə, əmir Çavlı Azərbaycan və 
Arranın hakimi olur. Dövrün mürəkkəb 
siyasi şəraiti omir Çavlını gah onu və- 
zifəsində təsdiq edən sultan Məsudu, 
gah da Qara Sunqurdan sonra müxa-
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di, bütiin əzəmətli hakimləri əzərək, çox- 
larını özünə tabe eıdi, üsyan etmiş 
türkmaııların başçılarını tamamilə dar- 
madağın etdi. Arran ölkəsində başlan- 
mış həyəcanların qarşısını aldı” .

1153 ildə yeni səlcııq sultanı Məhəm- 
mədin hakimiyyətə gəlməsi ilə taxt-tac 
üçün təhlükəli sayılan vəzir Xass boy 
edam edildi; əsas şohəri Naxçıvan olan 
Azərbaycan atabəyləri dövləti Arranın 
xeyli hissəsini özündə birləşdirdi.

Sultanlığın işlərinə qarışmadan Nax- 
çıvandakı iqamətgahında qalan və yal- 
nız öz mülklərində əmin-amanlığın bər- 
qərar olmasına çalışan Şəmsəddiıı Eldə- 
niz yenidən xəlifə, sultan və əmirlər ara- 
sında səngiməyən qanlı hakimiyyət çə- 
kişmələrinə qoşuldu. Əvvəl Rey, sonra 
Naxçıvan yaxınlığında baş verən vuruş- 
malarda sultan qoşunlarına məğlub 
olan Şomsəddin Eldəniz Naxçıvanı və 
demək olar, bütün Arranı tutmuş sul- 
tandan əfv olunmasım xahiş etdi. Sultan 
Məhəmmədin razıhğı ilə atabəy Şəm- 
səddin Eldəniz Arran hakimi, Marağa 
sahibi Arslan Apa ibn Ağsunqur əl-Əh- 
mədili isə Azərbaycan hakimi təsdiq 
edildi.

1161 ildə İraq səlcuq sultanı Süley- 
manşahın taxtdan salınmasından sonra 
Eldənizin himayəsində olan və onun bi- 
lavasitə köməyilə hakimiyyətə gələn 
Arslanşahın sultan elan edilməsi ilə 
Azərbaycan Atabəyləri dövləti tarixində 
yeni mərhələ açıldı. Bu vaxtadək feodal

lifətə başçılıq edəıı Fars hakimi ərnır 
Boz Apanı dəstəkloməyə sövq etdi. Son 
məqamda müxalifətə qoşulan əmir 
Çavlı 1146 ildə Zəncanda qəllətən vəfat 
etdi. Sullan Məsud əvvəllər iqta hüqu- 
quııda Xalxala və Azərbaycanın bir his- 
səsinə sahib olan əmir Fəxrəddin Toğan 
Yürəkə Arram da hədiyyə etdi. l.akin 
sultanm bu addımı da miixalifətə qoşul- 
nıuş Toğan Yürəvi ona yaxınlaşdır- 
ınadı.

Bardadə qoldığı bu illər ərzində Şəm- 
saddin Eldəni/ əmirlərin çəkişməsinə 
qarışmanıaqla fürsot gözləyirdi. Əmir 
Çavlınm ölümündən sonrakı qarışıqlıq 
zamanı o, gözlədiyı moqaının yetişdiyini 
başa düşdü. Mııxondun və lləsəıı boy 
Rumlunun malumatına görə, Şəmsəd- 
din bıı dövrdə Şirvanı da bir siizeren ki- 
mi öz hakimiyyətinə tabe edə bilmişdi. 
Mənbələrin yazdığına görə, sultaıı Mə- 
sudun tapşırığı ilə o, Arrana qoşun ye- 
rilmiş, sonra Şirvanı, o cümlədəıı Bakını

ələ keçirmişdi. Əmir Çavlının ölümüıı- 
dən istifadə edən Şəmsəddin Naxçıvan 
vilavətini də öz mülklərinə birləşdirmiş, 
iqamətgahını Bərdədən Naxçıvana kö- 
çürmüş və beləliklə, Arranın böyıik his- 
səsinə sahib olmuşdu. Lakin Arranın 
əsas şəhəri Gəncə və onun ətrafları To- 
ğan Yürəyin əlində idi. 1147 ildə Sultan 
Məsudun vəzıri Xass bəyin silalılı 
mühafizəçisi Gəncə yaxınlığında Toğan 
Yiirəyi qətlə yetirdi. Azərbaycan və Ar- 
ranın idarosi Xass bəyə həvalo olundu. 
Öz siyasi rəqiblərini bir-bir aradan 
götiiron Sultan Mosudun bu hərəkəti bir 
çox vilayot hakimlorinm, o cümlədən 
Şəmsəddin Eldonizin narazılığına səbəb 
oldu. Xass bəyin vozifodən uzaqlaşdırıl- 
ması ilə aıa çəkişmoləri bir qodor songi- 
di. 1148 il hadisələri ilə əlaqədar Şəmsəd- 
din Eldəııizin adı monbəlordə artıq 
“Gənco və Arranın” sahibı kimi do çəki- 
lir. Alban müallifı Mxitar Qoşun yazdı- 
ğına göro, o, “qüdrotli hökmdara çevril-

Saxsı ılolça. 12 asr. I Uəndovan. 
Azərbayaın Tarixi Muzeyi.

hakiıni kimi yalnız Azərbaycan və Arra- 
nın müoyyən hissəsiııə sahiblik edən 
Azərbaycan atabəyi “ böyük atabəy” ti- 
tulu almış Şəmsəddin Eldənizin nüfuzu 
sayəsində bütün İraq sultanhğının həqi-
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qi başçısına çevrildi. İraq səlcuq sultanı 
Arslanşahın iqamətgahı olan Həmədan 
Azərbaycan atabəyləri dövlətinə başçı- 
lıq edən Şəmsoddin Eldənizin əsas şəlıə- 
ri, dövlətin paytaxtı oldu. Bu zamandan 
etibaron özünəməxsus diarxiyanın (iki- 
hakimiyyətliliyin) yaradıcısına çevrilən 
Azərbaycan atabəyləri dövlətinin başçı- 
sı qoşunlara özü rəhbərlik etmiş, dövlət 
vosaitləri üzərində nəzarəti öz əlində 
comləşdirmiş, vassallarının gerçək siize- 
reni olmuşdu. Daşıdığı “ məlik” titulu 
atabəy hakimiyyətinin irsi olduğunu bil- 
diıirdi. Azərbaycan atabəyləri dövləti- 
nin başçısı öz adına pul kəsilməsi, xəlifə 
və sultandan sonra adının xüıbələrdə çə- 
kilməsi haqqını da əldə edə bilmişdi. Ali 
h ıkimiyyət - sultanın adıııdan fəaliyyət 
göstərmək imkanı qazanmış Şəmsəddin 
I dəniz Azərbaycan atabəyləri dövləti- 
ı sərhədlərini genişləndirməyə nail ol- 
n şdu. 1161 ildə ələ keçirilən Rey iqta 
I ;i Şəmsəddin Eldənizin Rey hakimi 

ncın qızına evləıımiş böyük oğlu Mo- 
h tməd Cahan Pəhləvana verildi. Qum 
\ Qəzvin sultan mülklərinə birləşdiril- 

1162 ildə Məhəmməd ibn Agquşun 
id ;rə etdiyi Ərdəbil vilayətinin ərazisi 
4 ələ keçirilərək, Cahan Pəhləvanın 
ı: ülklərinə qatıldı. Həmin il Fars hakimi 
siiltandan və atabəydən vassal asılılığım 
qəbul edərək, onların adına pıtl kəsdir- 
dı. 1163 ildə Nişapur, Qumis və Mazaıı- 
d;. an vilayətlərinin hakimi Müəyyid Ay 
Apa, 1167 ildə Mosul atabəyi Qütbəd- 
din Mədud, 1168 ildə Kirman atabəyi II 
' ı .lanşah, Xuzistan hakimi Şimlə Eldə- 
ıı lərdən asılı vəziyyətə düşdülər.

Bu dövrdə Şirvanşahlar sarayında 
d III Mənuçehrin oğlanları arasında 
i  nivyət ıığrunda mübarizə gedirdi.
I ıııübarizəyə Mənuçehrin arvadı,
g ı  ü hökmdarınm qızı Tamar da qo- 
ş uşdu. Siyasi çəkişmədə kiçik oğlu-
n stiınlük verən Tamar Şirvanı Giir-
cı na birləşdirmək üçün hətta qıpçaq-
la köməyindən də istifadə etməyə ça-
lı Lakin Şəmsəddin Eldənizin işə qa-
rı ısı, gürcü hökmdarı III Georginin 
[II 6-84] hiicumlanm dəf etməsi Şirvan 
taxtı üstündə gedən mübarizəyə son 
qoydu. III Mənuçehrin böyük oğlu 1 
Axsitan [1160-96/97] şirvanşah oldu. 
Tamar Şirvanı tərk edərək Gürcüstana 
qayıtdı. Şirvanda isə hakimiyyətə gələn 
I Axsitan atasınm siyasətini davam et- 
dirdi. Onun Səlcuqilərdən olan asılıhğı- 
m zərb etdirdiyi sikkələrin bir üziində 
özünün, digər üzündə isə Sultan Arslan- 
şahın və ya III Toğrulun adlarımn həkk

edilməsi də göstərir. 12 əsr tarixçisi Səd- 
rəddin əl-Hüseyninin məlumatına görə, 
Azərbaycan atabəyləri dövlətini idarə 
edən Eldənizin mülkləri “Titlis qapıla- 
rından Məkranadək» uzanırdı. İraq sul- 
tanlığının həqiqi başçısına çevrilmiş 
Şəmsəddinin oğulları Cahan Pəhləvan 
sultanm hacibi, Qızıl Arslan isə baş ko- 
mandan vəzifələrinə təyin olundular.

Monqol hücumlarınadək dövlətin 
qərbdə əsas rəqibi onunla daim münaqi- 
şədə olan gürcü hökmdarları idi. 1161 
ilin avqustunda çar I I I  Georginin başçı- 
lıq etdivi gürcü qoşunları həmin dövrdə 
Arranın tərkibində, Eldənizlərin tabe- 
liyində olan Ani, az sonra isə Dvin şə- 
hərlərini qarəı və talan edib, əhalisini 
əsir aldılar. Çox keçməmiş Gəncə də bu 
cür müdaxilə və talana məruz qaldı.

Atabəy Eldənizin Xilat, Ərzən ər-Rum 
və başqa yerlərin hakimləri və əmirləri 
ilə birlikdə yaratdığı birləşmiş qüvvələr 
Gürciistana hücum edərək, uzun sürən 
hərbi əməliyyata başladılar. Gürcülər 
məğlub edildilər. Səlcuqilərın vassalı ki- 
mi hələ də Şəddadilər sülaləsinə mənsub 
əmirlər tərəfindən idarə olunan Ani 
1164 ilin aprelində yenidən gürcülərin 
hücum və qarətinə məruz qalsa da, hə- 
min ilin sonunda azad edildi. Şəmsəddin 
Eldəniz Anini Şəddadilərdən olaıı əmir 
Şahənşahın [1164-74] ixtiyarına verdi. 
Gürcü qoşunlarının Gəncə (1166), Ani, 
Naxçıvan (1174) və başqa yerlərə yeni 
hücumları 1175 ildə Atabəy Eldənizin, 
Sultan Arslanşahın, Xilat və Diyarbəkir 
hakimlərinin Cahan Pəhləvanın başçılıq 
etdiyi birləşmiş qoşunları tərəfındən əks-

hücumla dəf edildi. Azərbaycan atabəy- 
ləri dövlətinin şərq sərhədləri isə tez-tez 
Xarəzmşah qoşunlarının hiicumlarına 
məruz qalırdı.

1175 ilin noyabrında Azərbaycan 
Ataboyləri dövlətinin yaradıcısı Şomsəd- 
din Eldənizin arvadı, sultan Arslanşahın 
anası Möminə xatun Naxçıvanda vəfat 
etdi. Dövlətin təşəkkül və ilkin inkişaf 
məıhələsində miihüm rol oynayan, siya- 
si həyatında fəal iştirak edən bu qadın 
İraq sultanhğının başçısı olmuş böyük 
oğlu Sultan Arslanşahla Atabəv Şəm- 
səddin arasında normal münasibətlərin 
yaranmasına nail ola bilmiş, beləliklə, 
ara iğtişaşkırına yol verməmişdi. Məhz 
onun diplomatik səyi nəticəsində Şəm- 
səddin Eldoniz, əslində, bütün sultanlı- 
ğın gerçək sahibinə çevrilmişdi. Bu vaxt-

dan başlayaraq, ərinin iqamətgahının, 
əsasən, sultanlığın paytaxtı Həmədana 
köçməsinə baxmayaraq, Möminə xatun 
ömrünün sonunadək Naxçıvanda yaşa- 
mışdı. Onun vəfatından sonra Şəmsəd- 
din Eldəniz öz sevimli qadımnm şərəfınə 
Naxçıvan şəhərində məqbərə tikdirməyə 
başlamışdı. Moqbərənin tikintisini oğlu 
Cahan Pəhləvan 1186 ildə başa çatdır- 
mışdır. Möminə xatunun vəfatından bir 
ay sonra zəmanəsinin böyük siyasi xadi- 
mi olan Şəmsəddin Eldəniz özü də örn- 
riinü başa vurdu. Həmədanı tork edərək 
Naxçıvana gələn, dövlət xəzinəsini 
(Əlincə qalasında saxlanırdı) və taxt-ta- 
cın əmlakını, eləcə də bütün qoşunları öz 
nəzarəti altına alan Məhəmməd Cahan 
Pəhləvan [1 175-86] Azərbaycan atabəy- 
ləri dövlətinin ikinci atabəyi oldu. Döv-
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bliu larixmdo muhir siyasotçi vo gör- 
kətuli dflvl.it xaciimi kiıııi o/ıınomoxsus 
>or tutmııs Calıan I’olıl.ıvanm öz atası 
kuııi sııltanltğın faktiki hakimiyyotini
olo ala bilocoyiıulon ehliyal lıloıı İıaq 
omirlori Sultan Arslanşdlıı ona qarşı

Sədrəddin Əli əl-Hüseyni.
Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə. 
39-cu fəsil
Atabəy Eldənizin ölum xəbəri onun 
oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvana 
gəlib çatarkən o, haciblər əmiri və- 
zifəsində sultan qulluğunda idi və 
onun işlərini idarə edirdi. O, sultan- 
dan ehtiyat etdiyi üçün ata minib 
Azərbaycana yola düşdü, orada öz 
atasının yerini tutdu. O, xəzinə 
əmlakını ələ keçirdi, atlı və piyada 
qoşunlar topladı və öz yerində qal- 
maqla hadisələrin gedişini və onun 
hüquqlarına dair sultanın qərarını 
gözləməyə başladı.

qaklırmağa çalışııdılar. Lakin Azor- 
baycana hücumu planlaşdırsa da, bunıı 
hoyata keçiro bilməyən sultan, qardaşı 
Calıan Pohləvanla barışır, sultanlığın 
idirəsini ona tapşırır və çox keçmodoıı 
vofat cdjj'. Cahan Pohlovatı Arslanşahın
7 yaşlı oğlıı III Toğrulu [1176-94] sul- 
tanlıq taxtına otucdaraq, özü do oının 
ataboyi olur. Dövlot hakimiyyəti əslində 
Cahan Pəhlovantn olino keçir. Haki- 
mıyyotinin ilk dövriindon Cahan Polılo- 
van onıın tabeliyinuon çıxmağa cəhd 
göstoron Xuzistan lıakimi omir Aydoğ- 
ctu Şimloııin çıxışıııı yatırdır. Ona tabe 
olaıı hakimlərdən vo vassallardaıı hcç 
hiri Azorbaycan ataboyi Cahan Pohlo- 
vamıı əmoli olaraq sııltaıılığın hütün iş- 
loriııi idarə etmosiııə etiraz edo bilmirdi, 
çüııki o dövr müollinoriniıı (Sodroddin 
ol-llüseyai, İhıı ol-Əsir vo başqaları) di- 
li ilə dcsok, “ biitün hakimlor Pəhlovan- 
dan qorxıırdular". Qardaşt Qıztl Arsla 
nı A/orhaycaııa vo Arıana canisin toyitı 
cdon Cahaıı Pəhlovan ontt Naxçıvanda 
qoyaraq, ö/ü Homodandakı sultan sa- 
raytnda qaldı, morkozi lıakimiyyotin 
möhkomlondirilmosi üçün mülıüın tod- 
hirlor gördü. Calıatı Polılovanm dövrün- 
tləıı başlayaıaq Azorbaycan ataboylori 
dövlətiniu idaro edilıııosi moqsodilo, baş- 
da vozir olmaqla, ali idaro fdivan ol-alo) 
toskil edılmisdi. Calıan Pohlovan 7()-o 
yaxııı şoxsi momltikünü oıı miihiim döv- 
lot vazifolarino təyiıı ctrnjş. oıılarm kö- 
nıoyi ilo clövlot idaroçiliyinin ö/iinomox-

sus sistcmıni məmlük elitasım yarat- 
mışdı. Oııun öliimündon 30 il sonra da 
bu elita ictimai-siyasi hadisobrdo apa- 
rtcı rol oytıayırdt. Cahaıı Pohlovanm in- 
zibatçılıq qabiliyyoti vo tolobkarlığı sa- 
yosindo dövlot idarəçilik sistcminin hər 
sahositıdo mölıkom qayda-qanun ya- 
ranmışdı. Hakimiyyotdo olduğu 10 il 
müddotinds dövlot hcç bir xaı ici müda- 
xiloyo morıız qalmadı. Mütomadi olaraq 
Azorbaycaııa hücum edətı gürcülorlə 
süllı bağlanmış, tohliikoli şərq qonşusu 
Xarozmşahlarla və Xilafətlə dostluq 
münasibotlori yaradılmışdı. Ətı böyük 
ıtğurlardan biri Ağsunqurilərin əlindo 
olatı Təbrizin alınması idi.

Dövrün monboloıində Cahan Pohb- 
vanın döıd oğlu və bir ııeçə qtzıntn ol- 
duğu haqqmda məlumat var. Öz sağlı- 
ğıııda o, türk qtzı Qıiteybə xatundan 
olan oğhı Əbu Bokri Azərbaycana və 
Arrana hakim qoymuş, qardaşı Qtztl 
Arslant oııun atabəyi etmişdi. Rcy, İsfa- 
lıan vo İraqın qalan hissəbrini Rey ha- 
kiminin qızı İnanc xatundan olan oğlan- 
laıı Qutluq İnanc Mahmud və Əmir

Mis dirlıom. Ataboy Qızıl Arslan 
|l 186 91].

Əmiraıı Ömər üçiin nozərdə tutmuş, Hə- 
modan vilayətini koııizdon olan oğlu Öz- 
boyə vermişdi. Cahan Pəlıləvanın arva- 
dı Zahidə xattın orinin ölümündon 
( 1186) soııra Naxçıvanda yaşamış, Eldə- 
nizbrin xəzinəsi yerloşon Əlincə qalası- 
nın sahibi olmıışdur. İlk atabəy Şomsəd- 
din Fldonizin dövründən atabəyloro ta- 
bc toıpaqlardi(n goloıı bütün gəlirlər bu 
xozinodo saxlanırdı. C’ahan Pəhbvamn 
Zalıidə xatundan olaıı qızı Cəlaliyyo 
soııradan Naxçtvan hakimi olmıışdıır. 
Eldoııizlor dövlotiniıı xaıici siyasi möv- 
qeloıini möhkəmlotmoyə nail olmuş 
tocriiboli siyasotçi Calıan Pohlovan bu 
yolla oğlanları arasmda golocokdo ola 
bilocok claxili çokjşmobrin qarşısım al- 
ınağa çalışınışdır. Mıiasiri - tarixçi İbtı 
ıl-Əsir oııun haqqında yazırdı: “0, xoş- 
xasiyyotli, ədalətli, müdrik vo səbirli 
hökmdar idi. Oııun hakimiyyəti dövrün- 
do ölkobr sıilh şoraitindo, roiyyot isə 
amin-amanlıqcfiı yaşayırdı” . Cahaıı

Pəhləvamn öliimündən sonra onun vo- 
siyyoti ib hakimivyəto gəlon qardaşı 
Müzəfforoddin Osman ibıı Eldoniz Qızıl 
Arslanın [1186 91] siyasi hadisolorlo 
zongin lıökmdarlığı dövründo Azorbay- 
can atabəylori dövlətindo morkozi haki- 
miyyoto qarşı çıxışlar baş verdi. Cahan 
Pohlovamn biitiin sabiq məmlükləri Qı- 
zıl Arslanm torəfində olsahır da, formal 
olaraq sultan titulu daşıyan II I  Toğıul, 
Pohlovamn arvadı İnanc xatun və bir sı- 
ra müxalif omirlər Həmədana gələrək, 
dövlətin idarosini üzoıinə götürən yeni 
atabəyə qarşı çıxdılar. 1187 ildo Həmə- 
daıı yaxınlığmda müxalif qüvvələrlə bir 
neço'gün davam edəıı döyüşdəıı sonra 
ataboy qoşunları geri çokildi. Lakin ro- 
qib cəbhəsində ziddiyyətlər səngimirdi. 
Xəlifə ən-Nasirin köməyindən istifadə 
edon Qızıl Arslan 1188 ilin martında 
təntənə ilə III Toğrulun qoyub getdiyi 
Homədan şəhərinə daxil oldu. xəlifə fəı- 
maırt ilə miistəqil hökmdar elan edildi. 
Öz müxalifi, qardaşı arvadı İnanc xatu- 
na evlənməkb onunla və qaıdaşt oğlan- 
ları ilə banşığa nail olan Qızıl Arslan, 
çox çokmədətı, Həmədan yaxınlığında 
baş verən son döyüşdo Sultan II I  Toğru- 
lıın qoşunlarmı məğlub etdi, özünü isə 
əliqandallı Naxçıvan yaxınlığındaKi 
Qəhrəm qalasına saldırdı. Məlız bu 
dövrdə İsfahan, Rey və başqa şəhərbrdə 
ataboyin tərəfdarları ilə əleyhdarları 
arasında baş veron toqquşmalara bax- 
ınayaraq, Qızıl Arslan İraq sultanlığmın 
miitləq hakimi ola bildi. Azərbaycan, 
Arran, Həmədan, İsfahan. Rey vilayət- 
lorinə, onlara bitişik ərazibrə sah’blik 
etdi; Fars və Xuzistan lıakimbri vassal

Sədrəddin Əli əl-Hüseyni.
Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə. 
39-cu fəsil
Atabəy Pəhləvan öz oğlu Əbu Bəkri 
Azərbaycan və Arranın hakimi təyin 
edib onun tərbiyəsini əmisi Müzəf- 
fərəddin Qızıl Arslana tapşırmışdı. 
Reyi, İsfahanı və İraqın qalan yerlə- 
rini o, öz oğlanları inanc Mahmud 
və Əmir Əmiran Ömər üçün ayırmış, 
Həmədanı isə Özbəyə vermişdi.

kmıi ona tabe oldu. Həb Şəmsoddin El- 
dəniz dövriindo Səlcuqibrin süzerenliyiııi 
qobul edən şirvanşah I Axsitaıı atabəy 
Qızıl Arslanın hakimiyyətinin ilk ilində 
oıuııı torpaqlarına hiicum etdi. Əks lıü- 
cııma keçən Qızıl Arslan Şirvanşah qoşu- 
nunu ölkonin ikiııci paytaxtı Bakıyadok
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toqib etdi. Bundan sonra o, Şamaxını 
tutdu, Dəıbəndodək bütün torpaqları əb 
keçirdi. Bıı dövro aid Şirvan pullarının 
üzoı ində şirvanşahın və xəlifənin adların- 
dan başqa Sultan III Toğrulun da adı 
zərb edildi.

Lakin Qıztl Arslan gerçək hakimiy- 
yətinin möhkəmləndirilmosi iıçiin möv- 
cud olan biitün imkanlardan istifadə et- 
mədi; sarayında baş alıb gedən fıtnə-fə- 
sad l I9l ildə onun öldürülməsi ilo nət 
cələndi. Hələ Cahan Pohləvanın haki- 
miyyəti zamam Azərbaycan və Arranın 
hakimi təyin cdilmiş oğlu Əbu Bəkr 
anası Qüteybə xatunun təhriki ilə Nax- 
çıvana gələrək, Eldənizlorin Əlincə qala- 
sındakı xəzinəsini ələ keçirdi. Azərbay- 
ı \n atabəybri dövləti Cahan Pəhlovanın 
Oı ulları arasında bölündü: İnanc xatu- 
i' tii oğulları Qutluq İnanc və Əmir 
c liran Həmədan və ona qonşu vilayət- 
I ə, İnanc xatunun özü Reyə sahib
0 iular. Beləliklə, hakimiyyət uğrunda 
g ən daxili çəkişmobr ilk atabəylor 
d /ründən böyiik bir impcriyaya çevril- 
r Azərbaycan ataboybri dövlətinin 
s tədlərinin daralmasına, tənəzzül döv- 
r  ün başlanmasına səbəb oldu. Sülalo- 
d xili ixtilaflar xarici müdaxilənin giic-
1 ,nəsiııə, xarəzmşahların, gürciilərin 
x ıfə qoşunlarının hücumlarmın artma-

ı gətirib çıxardı. Ara çəkişmələrinin 
aı ığı bu dövrdə Sultan I II Toğrul
Q ızvin yaxınlığında Qutluq İnancla 
ap.ırdığı uğurlu döyüşdən ( 1192) sonra 
yı. idən Həmodana daxil olaraq, sultan 
tavtına oturdu. Əvvəlki Eldənizlərdən 
f; jli olaraq, Əbu Bəkr Naxçıvanda qa-
l1 yalnız Azərbaycana hakimlik edir,
" rizi tutmuş qardaşları Qutluq

•la Əmir Əmiranın hücumlarının 
sıjıı alırdt. Zəncana qaçmış Qutluq 

xafazmşah Təkişlə birləşərok, Rey 
ilığında sonuncu Səlcuq sultanı III 
ulıın öldürülmosi ilə nəticələnən 

d ,də (1194) ona qalib gəldi. I raq sul- 
ta>- ,,ı ərazisinin böyük hissəsi xa- 
r; sahın əlinə keçdi. Əbu Bəkrin Şir- 
vıı qaçrnış o bin qardaşı Əmir Əmi- 
n; şırvanşah I Axsitanm qızı ilə cvbııdi 
v.; çox keçmodən Əbu Bəkro qarşı gürcii 
hökmdarı Tamar ilə ittifaqa girdi. 1194 
ilın iyununda birləşmiş gürcü-Şirvan or- 
dusu, ebco də Əbu Bəkrdən narazı olan 
bozi Arran omirləri və tiirkman dəstələri 
Şəmkir yaxınlığında Azərbaycan ata- 
bəyinin ordusunu moğlubiyyotə uğratdı. 
Şəmkir, ətraf şəhor və qalalar Əmir 
Əmiranm əlino keçdi. Beybqan yaxın- 
Iığında baş verən ikinci döyüşdə də məğ-

lub edilən Əbu Bokr giiclo canını qıırta- 
rıb Naxçıvana qaçdı. Azərbaycanın şi- 
malında çox yerləri ələ keçirmiş, gürcü 
hökmdarından vassal asılıhğını qəbul 
etmiş Əınir Əmiranın Gəııcədə möh- 
komlonmok istəyi şəhər əhalisi tərəfin- 
dən narazılıqla qarşılaııdı. Əmir Əmira- 
nı öldürən gəncolilər Əbu Bəkıə miiraci- 
ət etdilər. Əbu Bokr Goncəni öz oğlunun 
ixtiyarına verib Naxçıvana qayıtdı. Elo 
bu zaman sultanlıqda Eldənizlərdən 
başqa heç bir hakimiyyoti tanımaq istə- 
məyən məmlüklərin təzyiqi ilo Xa- 
rozmşah Təkiş Əbu Bəkri sultanhq tax- 
tında oturtmağa çalışdı. Əbu Bokr qar- 
daşı Özbəyi Həmədana göndordi. Sul- 
tanlığın idarəsi Özbəyə həvalə edildi. 
Uzun çəkişmolərdon sonra mövqelərini 
möhkəmlədə bilmiş Özbək və Əbu Bəkr 
ataları Cahan Pohləvanın məmliikıəri- 
nin vo İraq omirlərinin köməyi ilo Xa- 
rozm lıərbi hissələrini ölkodən qova bil- 
dilər. Mənbələr artıq bu zaman siyasi iş-

Şirli saxsı qablar. 12 əsr. 
■\zərbaycan Tarixi Muzeyi.

lorlə məşğul olmaqdansa, eyş-işrotə qur- 
şanan Əbu Bəkı in öz dövləfinin təhlükə- 
sizliyinə az fikir verdiyini qeyd edirlər. 
Vəziyyətdən istifadə edən gürcülər Gən- 
cənin uğursuz mühasirəsindən sonra 
Dvini ələ keçirdilor. sonra Naxçıvana 
doğru həıəkət etdilor. Bundan xəbər tu- 
tan Əbu Bəkr Naxçıvanı tərk edib Təb- 
rizə çəkildi. 1204-05 illərdə güıcülər 
Azərbaycanın içərilərinə, oradan Xilata, 
Ərcişə və başqa yerləro soxulub hər yer- 
də talançıhq və qarətlo məşğul olur və 
yaşayış məskənlərini dağıdırdılar. Bu 
hiicumların qarşısını almağa çalışan 
Əbu Bəkr gürcü hökmdarının qızı ilə ev- 
ləndi. Mənbələrin yazdığına görə, həmin 
izdivacdan sonra gürciibr Əbu Bəkıin 
hakimiyyətinin sonunadək Azərbayca- 
na hücum etmiruilər. Əbu Bəkrin zəif- 
liyindon istifado edən Marağa hakimi 
Əlaəddin Körpo Arslan və İrbil hakiıui 
Müzəffərəddin Göybarı Təbrizə hücıım 
etdilər. Cahan Pəhləvanın məmlükü

Şəmsoddin Aydoğmuş Əbu Bəkrin xa- 
lıişi ilə ona köməyə gəlorok ataboy qo- 
şunları ilə birlikdə Marağant mühasi- 
rəyo aldı. Qısamiiddətli mühasirədon 
sonra barışıq imzalandı. 1208 ildə Ma- 
rağa hakimi Körpə Arslantn vətatı ilə 
Ağsunquribr sülalosino mənsub əl-Əh- 
modili nəsli sona çatdı. Bundan istifadə 
edərok, Marağanı və Ruindej qalasını 
tutan Əbu Bokr, az sonra xarəzmşahla- 
rın yeni hücumunu dəf etdi. 1210 ildə 
hakimiyyotinin çox ilbrini Naxçıvanda- 
kı iqamətgahında keçiron Əbu Bəkrin 
öliimü ib onun iyirmi illik hökmranlığı 
başa çatdı. Əbu Bəkrin ölümündən 
sonra ona tabe mülkləri qardaşı Müzof- 
fəroddin Özbək [1210-25] idarə etməyə 
başladı. Onun lıakimiyyotinin ilk ilində 
gürcülərin Azorbaycaııa ən böyük horbi 
yüriişbrindən biri baş verdi. Əvvəlcə 
Naxçıvana hücum edən gürciilər, şohəri 
ələ keçirə bilmoyərək. Culfaya doğrıı yö- 
nəldilor vo Dərodüz dərəsini keçib, Mə- 
rondə yaxınlaşdılar. Oranı talan etdik- 
don sonra Təbrizi mühasiroyo aldılar. 
Tobrizin hakimi, Cahan Pəhləvamn ar- 
vadı Zahidə xatun böyük miqdarda bac 
vermoklə şəhəri xilas etdi. Daha sonra 
Miyano, Zəncan, Qəzvin, Əbhər. Ərdə- 
bil, Mərənd və başqa şohor vo kəndlər 
talan olundu.

Orta əsr miiəllirınin (Sədrəddin əl- 
Hiıseyni) yazdığına görə, giircülər geri 
qayıdarkən “ bir çox qalaları olo keçirir, 
Naxçıvaıı vo Beybqan şəhərləri üzərinə 
xərac qoyurlar” . Özbəyin hakimiyyoti 
dövrü feodal çəkişmələrinin və hərbi 
yürüşlorin davam etməsi, mərkəzi haki- 
miyyətin zəifiəməsi ilə sociyyolənir. 
Azərbaycan ataboybri dövlətınin rəqib- 
ləriııdən olan xarozmşahın bölgədəki 
hərbi üstünliiyii atabəy Özboyi oııun 
vassalı olmağa vadar etdi. Ən-Nosəvi- 
ııin (13 osrin 1-ci yarısı) məlumatına gö- 
rə, “ Şirvan Dərbəndinədək Arranın və 
Azərbaycanm minbərlərindən sultanın 
şorəfınə xütbələr oxunur” . Gürcülərin 
ölkəyo hücumlarının qarşısı da xarəzm- 
şahlar torəfındən alındı.

Azərbaycan atabəybri dövlətinin tə- 
nəzzülünün gücləndiyi bir zamanda Xa- 
çınçay və qismən də Tərtərçay hövzələ- 
rində alban Mihranibr nəslindən qjan 
Həsəıı Cəlalın [1215 -61 ] başçılığı ib Ar- 
sax-Xaçııı knyazhğı yarandı. Xarəzmşa- 
hın köınəkliyi ilə giircü hücumlarının 
arasınm kosildiyi bu dövrdə, atabəy Öz- 
bok dövbtin xəzinəsinə vergi ödəməkdən 
imtina etmiş yerli hakimləri cəzalandır- 
maq moqsədilə 1214/15 ildə Qarabağa
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TARİX

(Xaçına) yüriiş t id ı .  13 ısriıı anouim 
mü.ıllillniıı molıuııatına görə, atabaylor 
üçün uğurlıı olan hu yüriiş onlara zəngin 
h.-'rbi q?nimot gotirdi. Lakin Hosən Co- 
lal vergi ikbmok müqabilinda olsa da, 
öz mülkloriııi qoruyub saxlaya biidi. O 
dövriin nüfuzlu nosiliori ilo qohunjJııq 
ılaqolori olan. albaıı tarixi-odobi onono- 
lorıni davaııı etdirmovo çalışan Hoson 
Colal bıı ağır illordo do albanların orazi 
birliyini mühaMZO etmişdi. Lakin, lıolo 
orob işğalınm ilk ilbrindon başlayan qri- 
qoryanlaşma prosesi Arsax-Xaçın oha- 
lisinin 12 13 osrlordo aJban dili ilo yana- 
şı qodiııı ermoni diliııi işlətməsinə gotiı ib 
çıxartdı. 1216 ildə Həsən Colal alban ka- 
tolikostı Nersesiıı xalıişi ilo Albaniyanın

Moııqol döyüşçüsiiniin qabirindən 
tııpılıııış paltarı. 13 asr. Mingəçevır 

Azorbaytan Tarixi Mıızeyi.

baş kilsosi Qaıızasar monastır kom- 
pleksiniıı tıkintisino başlamaq haqqında 
omr verdi. Özüııün çevik siyasoti ilo Ho- 
soıı C'əlal hətta monqolların hücumıı 
dövı ünds və oııdan sonra da lıakimiyyə- 
tiııı saxlaya bildi.

Ikı dövıdo Moıkozi Asiyada başla- 
ııaıı monqol hücumları Coııubi Qafqa- 
zın siyasi hoyatuıa böyük təsir etdi.

Moııqollann AzJi'hayıanu ilk yimişii. 
1221 ilin yaııvarında monqollar Cobo 
noyoıum vo Sııbutay balıadırm başçılığı 
ilo Xorasandan vo İraqi-Əcomdən keço- 
rok, Azorbaycaıı orazisino soxııldular. 
Qarşılarma çıxan şohor vo kondlori viran 
vo talan edon moııqollar Ö/bəyin iqa- 
motgahı Tobriz səhovino hücıım etsolor 
tlo. böyiik təzminat müqabilindo ııiy- 
yotlorindoıı ol çəkdibr. Özboyiıı, giircü

hiikmdarı və başqa qonşu hakimlərlo rə- 
qibliyi unııdaraq, ümumi düşmənə qarşı 
birgə vuruşmaq çağırışı cavabsız qaldı 
Marağanı, Ərdobilı Sorabı əlo keçirib 
viran və talan edən monqollar, Rəşidod- 
diııin (13 əsr) ınolumatma görə, Naxçı- 
vaııı da viran vo talan elmovo. ohalisiııi 
qırmağa başladılar. Yalnız Naxçıvan 
hakimi, Özboyin oğlu Xannışun ıııon- 
qollara tabe olması qırğını dayandırdı. 
Beyləqan şohori, əhalisinin gərgin ıııüqa- 
vimotino baxmayaraq, qısa mühasirə- 
doıı sonra işgal olundu, sakinləıi iso qı- 
lıncdan keçirildi. Gəncə qalasmın alın- 
mazlığı şəlıori xilas etso də, onu tozmi- 
natdan qurtarmadı. Şirvanşahlar dövlə- 
tiniıı paytaxtı Şamaxı şəhərini isə, hətta 
qalın divarlar da xilas edo bilmədi. Şir- 
vanlıların rəşadətinə baxmayaraq, mü- 
hasiroyə düşmüş Şamaxı dağıdıldı, qarot 
olundu, əhalisi məhv edildi. Monqolla- 
rın Dorbondi olə keçirmək cohdi iso baş 
tutmadı. Bununla monqolların kəşfıy- 
yat xaıakterli birinci yiiriişü başa çatdı.

Cox keçmədən, 1222-23 illordə baş- 
layan qıpçaq basqınları, giircü hücum- 
ları azərbaycanlıları yeni bəlalarla iizləş- 
dirdi.

Qtlabddiıı Manqhurnunun Azarhay- 
canda hakimiyysti. 1224 ildə xarəzmşah 
Məlıəmmədin oğlu Qiyasoddin Pirşah 
Eldənizlərin mülklərindən olan İraqi- 
Əcəmi tutaraq, Özbəyə alçaldıcı sülh 
bağlatdırdı. Lakin atabəyin bacısı 
Naxçıvan hakimi Cəlaliyyə ilo evlənməsi 
də Pirşahın müvəffəqiyyətini qoruyub 
saxlaya bilmədi.

Bu dövrdə Pirşahm hələ 1221 ildə 
monqollara qarşı uğursuz hücumundan 
sonra Hindistana qaçmış kiçik qardaşı 
Colaləddin Mənqburnu Xarəzmşahlar 
dövlətinin monqollar torofindən məhv 
edilnıəsində günahkar saydığı Abbasi 
xəlifəsi ən-Nasiri cəzalandırmaq ücün 
1225 ildə Bağdada yürüş etdi. Xəlifo qo- 
şunlarım moğlubiyyətə uğradan Cəlaləd- 
din homin il'n may ayında Azorbaycan 
orazisino soxuldu. Heç bir müqavimət 
görmodoıı Marağa şolıoıini. 7 günliik 
müqavimətdən sonra isə ataboy Özbəyin 
tork etdiyi Təbriz şəhərini olə keçirdi. Öz- 
bək ovvol Goncodo, sonra isə Naxçıvan- 
dakı Əliucaqalada sığınacaq tapdı. Ölko- 
nin idarosi faktikı olaraq Özboyin arvadı, 
sonuncu solcuq sultanı III Toğrıılun qızı 
Moleykonin əlino keçdi. Öz mülklərini 
qorumaq xatirino o, sultan Cəlaloddinb 
nikah bağladı. Özbəyin ölümü ilo Azor- 
baycaıı Atabəylori dövlətinə soıı qoyul- 
dıı. Şomsoddin Eldənizin övladlarına ta-

be olan ərazilər Azərbaycanda, Arranda, 
Şirvanda və Gürcüstanda ağalıq edən xa- 
rozmşah Colaloddin Mənqburnunun əli- 
no keçdi. No Cəlaloddino xidmət etmək 
istəyində olan Özbəyin oğlu Qızıl Ars- 
lan Xamuşun. nə də dövlətiıı bəzi əmir- 
lorinin “ əvvəlk. sülaloni borpa etmək” 
(ən-Nosəvi) cəhdləri heç bir nəticə ver- 
mədi. Şirvanşah III Foıibürzdən [1225 
1243/44] Səlcuqilər iiçün ildə 50 min di- 
nar veıgi toləb olundu. 1226-27 illərdə 
Tillisə iki yiirüş təşkil edildi. 1227 ildə 
Cəlaləddinin vəziri Şorofəlmiilk iqta 
hüququnda tabeliyində olan Beyləqan 
və Muğaıı torpaqlarından əlavo şirvan- 
şahların çayarası Gustəsbi vilayətini də 
tutdu. Lakin bir qodər sonra Cəlaləddin

İbn əl-Əsir. 
Əl-kamil fi-t-tarix
Sonra [tatarlar] Reyə, Həmədana, əl- 
Cibəl ölkəsinə soxulub iraq sərhəd- 
lərinə qədər gəldilər. Sonra Azər- 
baycana və Arrana daxil olub bir 
ildən az müddətdə ölkələri xarabaya 
çevirib əhalinin əksəriyyətini qırdılar. 
Yalnız qaçanlar özlərini xilas edə 
bildilər. Bu misli görunməmiş bir 
əhvalatdır.
Azərbaycanla Arranın işini bitirib ta- 
tarlar Şirvanın Dərbəndinə tərəf ge- 
dərək buraların şəhərlərini zəbt etdi- 
lər... Buradan Allan və Ləzgilər ölkə- 
lərinə soxulub, o yerlərdə yaşayan 
müxtəlif xalqları qırır, qarət və talan 
edirdilər. Sonra türklərdən sayca ən 
çoxu olan qıpçaqların üstünə hücum 
edib, rastlarına gələnlərin hamısını 
qılınclardan keçirdilər, qalanları isə 
mesələrə və dağlara sığındılar.
Bütün bu işləri tatarlar ən qısa vaxt 
ərzində necə deyərlər, bir səfərin 
cərəyan edən günlərində gördülər. 
Tarixçilərin dediyi kimi, bütün 
dünyanı zəbt edən isgəndər heç 
tatarlar kimi belə tezliklə işlərini 
bitirməmişdi.

həmin vilayoti şirvanşah I Gərşəsbin 
(Guştəsb) [1204 25] gürcübr tərəfindən 
girovda saxlaııılan oğlu Sultanşalıa iqta 
kimi qaytardı.

Bütün Azərbaycam (Şirvandan baş- 
qa) tutmuş Colaləddinə qarşı baş verən 
çıxışların tez bir zamanda yatırılması 
ölkənin ınülk sahiblərinin sultana itaət 
göstərmosi ilə nəticəbndi. Onun uğurla- 
rını özbri üçün təhlüko hesab edən Ki- 
çik Asiyanın, Şamın və Şimali Mesopo-
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tamiyanın bütün kiçik xanədanları Cə- 
laloddinə qarşı ittifaq yaratdılar. I230 il 
avqustun 10-da Ərzincan yaxınlığında, 
Yəssə-Cəmən dağı yanında baş verən 
əsas döyiişdə xarəzmşah ordusu darma- 
dağın edildi. Xilatda sığınacaq tapan 
Colaloddin, qoşunuııun qalıqları ilə 
Azərbaycana qayıtdı. Bu məğlubiyyət 
monqollanıı Azərbaycana yeni hücu- 
mıına səbəb oldu. Colaləddin monqol- 
lara qarşı ittifaq yarada bilmədi. Azər- 
baycanın bir çox bölgələrində, xüsusilə, 
Gəncədə və başqa yerlordə özbaşınalıq- 
lar törədən Xaıəzm dəstələrinə qarşı qi- 
yamlar baş verdi. Gəncədəki üsyana 
Bəndər adlı şəxs başçıhq edirdi. Qiyamı 
dınc yolla yatırmaq cəhdləri nəticə ver-

ibn əl-Əsir. 
Əl-kamil fi-t tarix
Şamaxının işini bitirdikdən sonra 
Dərbənd keçidini aşmaq istədilər, 
iakin bunu bacarmadılar. Belə ol- 
duqda, tatarlar Şirvan Dərbəndinin 
riahibi Şirvanşahın yanına adamla- 
rını göndərib ondan xahiş etdilər ki, 
ı, sülh bağlamaq üçün öz nüma- 
yəndəsini göndərsin. Şirvanşah da 
,n nəfər öz əyanlarından göndərdi. 
Vatarlar onlardan birini öldürdülər 
/ə qalanlarına dedilər: "Əgər siz 
Dərbənddən keçmək yolunu bizə 
ijöstərsəniz, sizə aman verəcəyik, 
əks təqdirdə sizi də bu adam kimi 
öldürəcəyik". Sağ qalanlar tatarlara 
iedilər: "Bura Dərbənddir və əlbət- 
, buraya heç bir yol yoxdur. Lakin 

’ıurada keçməyə yarayan və başqa 
'rlərdən asan olan cığır var". Ta- 
rlar bu adamların ardınca yola dü- 

s b Dərbləndi keçib yollarını davam 
?t;1irdilər.

n' li. Şəhərə daxil olan və qiyamı
a. ınsızlıqla yatıran sultan, Bəndəri vo 
3«'»silahdaşını edam etdirdi.

\zsonra, qonşu hakimlərdən kömək 
gt ləməyin əbəs olduğunu başa düşon 
suilan Gəncəni tərk etdi. Monqolların 
mühasirəsindən çıxan Cəlaləddin 1230 
ilin avqustunda Məyyafariqin əyalotinin 
Eynbor kəndi yaxınlığında kiirdlər tərə- 
findən qətlə yetirildi. Onun köhnə rəqibi 
Xilat hakinıi əl-Məlik əl-Əşrəfınin uzaq- 
göronliklə söylodiyi, Cəlaləddin Mənq- 
burnunun “məhvi tatarların islam tor- 
paqlarına girməsi deməkdir. İndi bizim- 
b yəcuc-məcuclar (yəni, monqollar) 
arasında divar ola biləcək Xarəzmşah

kimisi yoxdur” sözləri tezliklə təsdiqlən- 
di. Monqollar biitün ətraf yerləri olə ke- 
çirdilər. Azərbaycanda monqol hökm- 
ranlığı dövrü başkındı.

İctimai-iqtisadi lıjyat va madaniyyat. 
11-12 əsrlərdə ölkənin təsərrüfat həyatı- 
na və iqtisadiyyatına müəyyən zərər yet- 
sə də, ümumi iqtisadi inkişaf davam 
etmokdə idi. Xilafətin hakimiyyətinin 
zəiflədiyi illərdə yerli feodal dövlətləri- 
nin təşəkkül tapması, Səlcuq yiirüşləri 
dövründə köçəri oğuz tayfalarının Azər- 
baycana öz mal-qara vo qoyun sürülori 
ilə gəlməsi, bunun nəticəsi olaraq, xüsu- 
silə şəhərbrin ət, yağ, siid məhsulları, 
yun vo qoşqu heyvanları ilə təmin olun- 
ması ölkənin təsərrüfat həyatının tədri- 
cən dirçəlməsinə, əhalinin yaşayış sə- 
viyyəsinin nisbətən yüksəlməsinə səbəb 
oldu. Səlcuq yürüşbri ilə əlaqədar Azər- 
baycanda köçəri tosərrüfatın payı artsa 
da, ohalinin əksəriyyətini maldarhqla 
yanaşı əkinçilikb do məşğul olan kənd- 
Jibr təşkil edirdi. Coğrafi və tarixi şəraı- 
to görə, Azərbaycanda maldarlığın kö- 
çəri yaylaq-qışlaq və yarımköçəri for- 
maları mövcud idi. Maldarların aran 
yerlərdə də qəti müəyyənbşdirilmiş qış- 
laqları, dağlarda isə yaylaqları vardı.

10 12 əsrbrdə Azərbaycan Şərqin ən 
inkişaf etmiş əkinçilik ölkələrindən biri 
idi. Mövcud torpaq mülkiyyəti forma- 
ları - divani (sultan, dövlət), tac və ya 
xass, iqta, vəqf, mülk, camaat (icma) əv- 
vəlki dövrlərdə olduğundan çox fərqlən- 
mirdi. Solcuqilərin tabeliyində olan baş- 
qa yerlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda 
da bu dövrdə iqta mülkiyyəti forması 
iistünlük təşkil edirdi. Lakin ərəb işğa- 
lından sonrakı dövrdə feodal mülkiyyət 
formalarının inkişafı ilə əlaqədar iqta 
mülkiyyət formasının da məzmunu də- 
yişdi. Səlcuq hakimiyyəti illərində iqta- 
nın xüsusilə qoşun başçılarına xidmoı 
haqqı kimi paylanması geniş vüsət aldı. 
Atabəylər dövründə də iqıa mülklərinin 
xidmət haqqı kimi əmirlər və məmlüklər 
arasında bölüsdürülməsi haqqında fər- 
manlar verilmişdi. Lakin dövlət torpaq- 
larının iqta kimi paylanması feodal pə- 
rakəndəliyi üçiin ictimai-iqtisadi zəmin 
yaradır, mərkəzi hakimiyyətin zəifləmə- 
sinə səbəb olurdu.

Səlcuq yürüşləri nəticəsində bozi şə- 
hərlərin dağılması, köçəri təsərrüfatın 
genişlənməsi Azərbaycanda şəhər hə- 
yatımn ümumi inkişaf ırıeylinin qarşısı- 
nı ala bilmədi. Şəhərlərın sahəsinin art- 
ması ib yanaşı, onların sosial-iqtisadi 
strukturunda da müəyyən dəyişikliklər

baş verdi. Məhz bu dövrdo şəhər həyalı- 
nın mərkozi qəti olaraq şəhristandan 
ticarət-sənətkarlıq ucqarlarma -rabadla- 
ra keçdi. Şohərlərin görkomi dəyişdi.

Möhkəm və uca divarlarla əhatə 
olunmuş içqala - kuhəndiz (və ya narın- 
qala) əvvolki kimi yenə də şohərin ən 
möhkəmləndirilmiş hissəsində idi. Ku- 
həndizin ətrafında köhnə şəhər məhəlb- 
lərinin cəmləşdiyi şəhristan yerləşirdi. 
Adətən, o da divarlarla əhatə edilirdi. 
Bu dövrdə, demək olar, bütiin Azər- 
baycan şəhərləri müdafıo qurğuları sis- 
teminə malik idi. 12-13 əsrin əvvəllorin- 
də Azərbaycanda yetmişədək iri, orta və 
kiçik şəhərlər vardı. 9-10 əsrlərə nisbə- 
tən şəhərbrin ümumi sayı xeyli azalsa

Monqol döyüşçüsünün ox qabı. 13 əsr.
Mingəçcvir. Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

da, bu heç də şəhər həyatımn tənəzzülü 
demək deyildi. Əksinə, şəhərlər yeni, 
daha yüksək inkişaf pilləsinə qalxdılar. 
Gəncə, Təbriz, Naxçıvan, Bakı, Dər- 
bənd, Marağa, Ərdəbil, Şamaxı, Beylə- 
qan bu dövrün iri ticarət-sənətkarlıq 
mərkəzləri idi. Gəncə, Təbriz və Şama- 
xının 100 min nəfərdən çox, Naxçıvanın 
təqr. 80-100 min, Beyləqanın təqı. 40 
min əhalisi vardı. Bu dövrdə Şərqin ən 
iri ticarət-sənətkarlıq mərkəzlərindən 
olan Gəncə öz əvvolki ohəıuiyyətini itir- 
miş Bordəni xeyli arxada qoymuşdu. 12 
əsrin 20-30-cu illərində baş verən zəlzə- 
lələr, gürcülərin dağıdıcı basqın və qa- 
rətləri Gəncəni inkişafdan qoymamış, 
şəhər yenidən bərpa ediləıok, əvvəlki 
əzəmətini geri qaytarmışdı.

O dövıün ən miihüm şəlınrlorindən 
olan Təbriz 1042 ildə baş vermiş zəlzələ- 
dən böyük ziyaıı çəksə də, çox kecmədən 
yenidən bərpa olundu, Rəvvadilərin

kau
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xüsiıs/lo F.ldoni/Jərin dövrürıüo gözəl. 
gur şaluro çevrildi. Mnnholar Eldənizlo- 
rin asas solıon Nnxçıvanı da böyük vo 
abad şohor kimi toqdım cdirbr. Ikıkı bu 
dövriin ilk çağlarında kiçik şohor olsa 
da. arlıq 12 osrdo, xıisusib Şirvanşah- 
lanıı iqaıııotgalu bııra köçürülondon 
soııra. miidafıo qurğuları ilo möhkom- 
bndirilıniş qala-şohoro çevrilmişdi. So- 
notkarlıq vo ticarot morko/bri olan iri 
şolıorlərindon Ibrqlı olaıaq Azorbayca- 
11111 kıçik şohorlori ovvollor oldıığıı kimi 
yarııııaqrar xarakter daşıyııdılar. Bclo 
şohorloriıı |Miyano, Xalxal, Kağazku- 
ııan (Xıınoc), Əlıor, Sorab, l'nar, Cobrə- 
van, Şiz, Uşııuh, Dolılıorroqan, Borzonc, 
Şonıkir, Şnki vo s.] çoxunun iqtisadiyya- 
tında bağçılıq və maldarlıq ınülıüın yer 
tııturdu. Şohorlorin vo şohor sonətkarlı- 
ğının inkişafı omtəo-pııl münasibotlori- 
nin koııd təsorrüfatına geniş surotdə da-

Yıısiı ihıı Kııscyir tiirbnsi. 
I Kı2 il. Nııxçıvan.

xil olınası vo ııohayot, lıolo erkən orta 
osrlordou coşqun loaliyyət göstərən ge- 
niş licarot-karvaıı yolları şəbokosinın 
mövcudluğu II əsrin sonıı 12 osrdo 
Azorbaycaıım ticarot-iqtisadi əlaqoləri- 
ııin gcııişlonmosi üçiiıı əlverişli şərait ya- 
ratdı. Bakı, Cionco, Naxçıvan, Şamaxı, 
Ibrdo, Dorbənd, Şabran vo digor Azər- 
baycan şolıorlori ərazisindo tapılınış yer-

li vo konarda zərb edilmiş qızıl və xüsıı- 
silo ıııis sikkəbr, bıı şəhorləriıı 11-12 
osrlordo inkişaf etmiş əlaqələrındon xə- 
bər verır. Azərbaycan tacirləri daxilı və 
xarici bazarlara neft, panıbıq, ipək, duz, 
ıııeyvə, balıq, boyaq, odviyyat və s. gön- 
dorir, Böyük İpok yolu və onuıı şaxəbri 
vasitəsilo Şərq və Qorblo ticarot əlaqolə- 
ri saxlayırdıkır.

Bcloliklo, monqollaraqodərki Azər- 
baycanın iqtisadi vəziyyəti məhsuldar 
qiivvələrin artması, ticarotin və mal-pul 
münasibətJərinin gcnişloııməsi ilə sociy- 
yolənir. Bu proses hələ davam etməkdə 
olan gümüş çatışmazlığı şəraitində ge- 
dirdi. Tədiyyə (ödəniş) vasitəsi kimi gü- 
ıııüş misb əvəz olunmuşdu. Qızıl pul 
zərb etmək ixtiyarı yalnız Böyiik Səlcuqi 
sultanlarına nıəxsus idi. Bu dövrdədaxi-
li bazarda Azərbaycan dofməlorindo aş- 
kar edilmiş Bizans qızıl pıılları da işlədi- 
lirdi. Azorbaycan şəhərlərinin zərbxana- 
larında yerli feodal dövlətlərin (Sacilər, 
Rəvvadilor, Salarilər, Şəddadilər və b.) 
başçıları, o cümlodon, Şirvanşahlar və 
Eldonizlər öz pullarını kəsdirirdilər.

11-12 əsrləriıı vergi sistemi əvvəlki 
dövrbrin qayda-qanunlarınm çoxunu 
mühafizə etmişdi. Mənbəbrdəki məlu- 
mata görə, səlcuq işğalından sonra 
kəntt həyatının artıq sabitləşmiş iqtisadi 
sistemində mühüın dəyişiklik baş vermə- 
di. Vergibr xüsusi “vergi dəftərləri” üzrə 
alınırdı. Əsas vergi növbrindən olan 
torpaq veıgisi xəracəvvəlki kimi natu- 
ra və ya pulla, qeyri-müsəlmanlardan 
alınan can vergisi • - cizyə isə pulla ödəni- 
lirdi. Uşr (onda bir) vergisi xass və iqta 
torpaqlarımn müsəlman sahiblərindən 
alınırdı. Haqq (hüquq) vergisi (haqqi- 
divani) divanuı xeyrinə ödonilirdi. Ot- 
laqlardan istifadə edən köçəribrdən alı- 
nan vergi hiiquqi-mərai adlamrdı. Mal 
əs-silalı və abf (ulula) vergiləri həı bi eh- 
tiyacları ödomək üçüıı nozəıdə tııtulur- 
du. Ikı və başqa (nuzul, moıınət, mənəl, 
qismət, dəraib, təyyarat, nan-parə və s.) 
vergi növlorini ödəməklə yanaşı, əhali 
eyni zamanda, müxtolif ağul nıükəlb- 
fiyyətbri (yollar, körpiilərsalmaq, qoşu- 
ıfa qulluq etmok, tikintibrdə işləmək 
və s.) do yerinə yetirməli idi.

Ardı-arası kəsilməyon müharibolər, 
aclıq. xostolik bahalıq istər şəhər, istər- 
so də kond ohalisiııi əldon salmış, ölko- 
nin ayrı-ayrı yerbriııdə (Beyləqanda, 
Xoyda, Ərdobildə, Marağada və s.) üs- 
yaıı vo çıxışlara sobəb olınuşdu. Müba- 
rizo əhvali-ruhiyyəsi hələ 8 əcrdəıı ya- 
ranrnış, bir osrdən soııra Azərbaycanda

da geniş yayılmış, todricən ortabab və 
yoxsul şəhərliləriıı ideologiyasına çevri- 
lorək, hakim ıdeologiyaya miixalif qüv- 
və şəklini alrnış islamın sufılik cərəya- 
nında özünü daha çox göstərirdi. Sufı- 
liyin fllosof Şihabəddin Sührovordi 
(1154-91) kimı ıctimai borabərlik ideya-

Miııaro. 12 əsr. Şomkir.

sını tobliğ edən nümayəndələri həqiqi 
xoşbəxtliyə “ işıqlar abmində” yetişilə- 
cəyinə üıııid bəsbyərək, “ xalqa layiqli 
adam başçılıq etməlidir, siyasət onun 
olində olarsa zaman işıqlı olar” idcyası- 
nı iroli sürürdübr. Bu kimi fikirbrə görə 
onlar təqibə məruz qalır, hətta Sührovər- 
dinin özü kinıi edam da edilirdilər.

Hənəfi məzhəbinə mənsub siinııi

AZƏRBAYCAN 13-14 ƏSRLƏRDƏ

olan ilk səlcuq sultanlaıı şiəliyin daha 
geniş yayıldığı İraıı və Azərbaycanda 
ənənəvi olaraq şiə müsəlmanlara, xüsu- 
silə, onıın ifrat qollarımn ardıcıllarına 
(ismaililibrə və b.) qarşı cəza tədbirləri 
görürdülər. Lakin artıq Alp Arslanm 
dovründə bu siyasət dəyişdi. Sünni-şiə 
çəkişməsinin uğursuzluğunu, onun siya- 
si mahiyyətini yaxşı başa düşən Alp 
Arslan münaqişəni aradan qaldırmaq 
məqsodilə şiələrin müqəddəs mokanı 
olaıı Məşhədi də ziyarət edərək, qərəz- 
siz mövqedo durduğunu siibut etmoyo 
çalışdı.

Səlcuq yürüşü zamam oğuzların, 12 
osrin 2-ci yarısında isə qıpçaqların Azər- 
baycana axını gücləndi. Bu tayfalar çox 
ı. kmədən Azərbaycan ərazisində yaşa- 
yan və artıq bir-birinə qovuşmuş onlar- 

türk tayfası ib qaynayıb qarışdılar. 
ılcuqibrin hökmranlığı heç də türk di- 
ni Azərbaycan ədəbi dilinə çevirmədi. 
axtilə Sasanibrin tabeliyində olan əra- 
lərdə, o ciimlədən, Azərbaycanın bir 
la bölgələrində də geniş vüsət tapmış 
.uubilik” (“ xalqçılıq” ) meyillərinin tə- 
rilə günü-gündən arıan irançılıq ideya- 
rı (ərəbbrəqədorki “odabtli” cəmiyyə- 
n bərpası) fars dilinə aludəçiliyi də ar- 

iırmışdı. Fars dilinə üstünlük verən Səl- 
c ıqi hökmdarlarmm, eləco də Ataboylə- 
nn, Şirvanşahların saraylarında rəsmi 
ünsiyyət yalnız fars dilində idi, kargüzaı- 
lıq da bu dildə aparılırdı. 12 əsrdə Xaqa- 

. Nizami kimi dahilər məhz buna görə 
l': rs dilində yazırdılar. Bununla birgə 

■ənbələrin məlumatı Azərbaycan türk 
lindo də osərlərin olduğunu təsdiq 
iir. 12 əsrdə intibah dövrünü keçirən 
zorbaycan poetik məktəbi özünün Əf- 
ləddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Əbül 
;a Gəııcəvi, p’əloki Şirvani, Mücirəddiıı 
yləqani. Məhsəti Gəncəvi və b. sənət- 
ları ilə moşhur idi.
11-12 əsrlordə mədəniyyət və incəsə-

ii t sahəsindo yeni üslub vəcəhətlər mey- 
rna çıxmışdı. Şərti olaraq səlcuq inco-

i 'nəti adlandırılan bu “ yeni incəsənət” 
sunralar bülün müsəlman incəsənəli 
üçün xarakterik olmuş bir çox cəhətbri 
doğurdu; Azərbaycanm ən böyük iqtisa- 
di, siyasi və modəni mərkəzlori olan Ba- 
kı, Gəncə, Naxçıvan, Şaıııaxı, Təbriz, 
Maraga, Beybqan, Urmiya və başqa şo- 
hərləıində müxtəlif səciyyəli möhtəşəm 
abidələr inşa cdildi. Orta osrlər Azərbay- 
can memarlığmın sonrakı inkişafını 
müəyyənloşdirən Şirvan Abşeron, Nax- 
çıvan, Təbıiz və Arran memarltq mək- 
təbləri də elo bu illərdo toşəkkiil tapdı.

Belə abidələrdən olan Bakının, Şarnaxı- 
nın, Beyləcıanın, Gəncənin, Təbrizin, 
Marağanm müdafiə divarları, Abşero- 
nun (Bakı, Mərdokan, Nardaran, Rama- 
na və s.) qalaları, məscid, mədrəsə və xa- 
nəgalılar (İçərişəhərdə Sınıqqala minarə- 
si, Pir Hüseyn xanogahı və s.), məqbərə- 
lor (Möminə xatun, Yusif ibn Kuscyir 
və b.), körpübr (Xudafərin, Cuğa vy s.) 
özünəməxsus üslubları ilə fərqbnirdi.

11-12 əsrlərdə Azərbaycan xalqı 
dünya mədəniyyəti xəzinəsinə öz əsərləri 
ib elmin sonrakı inkişafında ıııühüm rol 
oynamış bir sıra görkəmli alim-odobiy- 
yatçı, fılosof, hüquqşünas, təbib, tarixçi, 
riyaziyyatçı, astronom, coğrafıyaçı (Fə- 
ridəddin Şirvani, Kafioddin Ömər ibn 
Osman, Mahmud Xoca, Cəlabddin Tə- 
bib, Mühzəbddin Tobrizi, Fəxrəddin on- 
Naxçıvani, Fəxrəddin ibn Musanna ət- 
Təbrizi, Xətib Təbrizi, Əbülfəzl Hübeyş 
ət-Tiflisi, Mxitar Qoş və b.) vermişdir. 
Mənbələr Azərbaycan alimbrinin Yaxın 
və Orta Şərq müsəlman mədəniyyətinin 
inkişafında əvəzedilməz xidmətlərini 
göstorir.

Əıl.: A ııı y p 6 c ii ji ıı C. B. OıepK ncTopım 
cpeAHCBeKOBoro ISaKy. B., 1964; V ə l i x a n l ı  
N a i I o. IX X II osr orəb coğrafiyaşünas-səyyah- 
ları Azərbaycan haqqında. B., 1974; Ş o r i f l i  
M. X. IX  osrin ikinci yarısı X I osrlordə Azər- 
bayean l'codal dövlətləri. B., 1978; A ı ı ı y p 6 eH- 
jı h C. B. rocyflapci Bo LUııpuaıııuaxoB (V I X V I 
bd.). B„ 1983; B ü n y a d o v  Z i ya .  Azərbaycaıı 
Alabəyləri dövləli (1136-1225). B., 1985; Bün-  
y a d o v  Z i y a .  Azərbaycan V II IX  əsrlərdə. B., 
1989; V ə l i x a n l ı  N a i 1 ə. Ərəb Xilafəti və 
Azərbaycan. B.. 1993; Azərbaycan tarixi. Yeddi 
cilddə. C. 2, B „  1998.
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Azərbaycan 13-14 əsrlərdə

Azərbavcanın tarixi-siyasi coğrafi- 
yası. Azəıbaycan 13-14 əsrlordə geniş 
əıaziləri olıatə etmiş Hülakular (Elxani- 
loıj və Cəlairilor dövbtlərinin tərkibində 
olmuşdur. Hiilakular dövlətinin sərhəd- 
bri İıan körfozindəıı Dərbəndin şimalı- 
na, Misir hüdudlarından Amu-Dərya ça- 
yına kimi uzanırdı. Onun tərkibino Azor- 
baycan, Ərəb İraqı, Əcorn İraqı, Kir- 
maıı, Gürcüstan. Kiçik Asiya (Rum), Er- 
ınənistan (Ərınəıı), Kürdüstan, Fars, 
Xuzistan, Xorasan vo s. vilayotlər daxil 
idi. Hiilakular dövlətinin paytaxtları 
Marağa, Təbriz, Sultaniyyə və yenidən 
Təbriz şəhorlori olmıışdur. Hülakııları 
ovoz edən Cəlairilər dövlətinin orazisi isə 
nisbəton yığcam idi və Azərbaycan.

Əıəb İraqı, Əcəm İraqı, Ermənistan və 
Kürdüstaıı vilayətlərini birləşdirirdi. Bıı 
dövlətin paytaxtı əvvəl Bağdad, sonra 
Təbriz şəhərləri olmuşdur. Azərbaycan 
adı çəkibn dövlətbrin mərkəzi vilayoti, 
onıın Marağa və Təbriz şəhərləri dövlət- 
lərin paytaxt şəhərlori olmuş və hər iki 
dövlotiıı tərkibinə daxil olan vilayətlorin 
idarəsi Azərbaycandan Təbrizdən hə- 
yata keçirilmişdir.

13-14 əsrlərdə bütün Azərbaycan 
torpaqları (vilayət kimi) Dərbəndin şi- 
malından Zəncanm cənubıına, Xəzər vo 
Gilan sərhodlərindən Göyçə gölünün 
qərb sahillərinə kimi olan ərazini əhatə 
edirdi. Bu dövrdə Azərbaycan adı altın- 
da həm müasir Cənubi Azərbaycan, 
həm də Şimali Azorbavcan ərazisi nozər- 
də tutulurdu. Vahid Azərbaycan ərazisi 
ovvolki (Atabəylər) və soıırakı (Səfəvi- 
lər) dövrlərdokinə nisbəton yığcam idi və

Qaıızasur moııastırı. 13 əsr.

təxminən 370-375 min km2 ərazini əha- 
tə ediıdi. Azərbaycan orazisinin azalma- 
sına sobob monqol yürüşbri və bundan 
məharotlə istifadə edən xrislian alomi- 
nin (xüsusilo ermənilərin) ınəkrli siyasə- 
ti olmuşdur. Azorbaycan vilayətiniıı bu 
dövrdəki sərhodbri Xəzər dəııizi - Gilan 
vilayəti - Zəııcan, Savucbulaq, Uşnıı 
şəhorlərinin və Ruindej qalasının cənu- 
buııdan - Urmiya, Səlmas, Xoy, Maku 
şəhərlərinin və Naxçıvan ınahalınm 
qərbindən Dəbil (Dvin) şəhərindən
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AZƏRBAYCAN 13-14 ƏSRLƏRDƏ

Göyçə gölü - Debed (Tebeder) çayın- 
dan Şəki mahalının qərbindon və şi- 
malından - Dərbənd şəhərinin şimalın- 
dan keçirdi.

Azərbaycan vilayəti inzibati-ərazi 
bölgüsü baxımından əyalətlərə, mahal- 
lara, tümənlərə ayrılırdı. Azərbaycan vi- 
layati 4 əyalətə Azərbaycan, Arran, 
Şirvan və Muğan əyalətlərinə bölün- 
müşdü. Azərbaycan həııı bütöv viiayə- 
tin, həm də onun bir əyalətinin - larixi 
Atropatena (Adurbadaqan) ərazisinin 
adı idi. Azərbaycan əyaləti Araz çayın- 
dan cənubdakı ərazilərin, Arran Kür ilə 
Arazırı arasındakı sahələıin, Şirvan 
Kürdən şimaldakı sahələrin, Muğan 
Arazın Kürə töküldüyü yerdən cənub- 
şərqə tərəf olan yerlərin adı idi. Azər- 
baycan əyalətinin tərkibində Qaradağ 
və Talış mahalları, Şirvanın tərkibində 
Səki, Arranın tərkibində Qarabağ, Güş- 

■ sfi, Arasbar mahalları mövcud idi. 
oğrafı baxımdan Arrana daxil olan 
axçıvan tümən stalusu ilə Azərbaycan 

yalətiııin tərkibində idi. Azərbaycan 
aləti (tarixi Atropatena ərazisi) inzi- 
ti baxımdan tümənlərə bölünmüşdü. 

)övrün tarixçisi Həmdullah Mustovfi 
jəzvini Azərbaycan əyalətinin 9 tümənə 
bölündüyünıi xobər versə də, onlardan 
X-nin adını çəkir (Təbriz, Ərdəbil Miş- 
!• in, Xoy, Sərab, Marağa, Mərənd və 
Jaxçıvan). “Tümən” əslində hərbi-inzi- 

bati ərazi vahidi idi. Tümən kiırıi 
müəyyənləşdirilmiş ərazidən eyni za- 
ınanda bir tümən, yəni 10 min əsgər top- 
lanmalı və dövlətə verilməli idi.

Azərbaycan vilayətinə daxil olan 
yalətlər və onların torkibindəki ınahal- 
r və tümənlər siyasi-inzibati, ictimai- 
llisadi, mədəni və mənəvi baxımdan 
hid ərazini tomsil edirdilər. Qarabağ 
rranın tərkibində olmaqla cənubda 
raz çayı, cənub-qərbdə Həkərı çayı, 
ınal-qərbdə Zəqəmçay, şərqdə Güştas- 

ı (Arazın Kürə qovuşduğu ərazi), şimal 
və şimal-şərqdo Kür çayı ilə sərhodlənir- 
di. Qarabağın dağlıq vo düzən əraziləri 
bir-birilə sıx iqtisadi və mədoni əlaqədə 
clmuşdur. Dövrün ilk mənbələrindo 
"Dağlıq Qarabağ” termininə təsadüf 
olunmur. Naxçıvan lümnni də miiasir 
Naxçıvan MR-na nisbotən daha geniş 
ərazilorə malik olmuşdur. Dövrün ilk 
mənbolərinin məlumatından aydın olur 
ki, 13-14 əsrlordə Naxçıvan Araz ça- 
yının şimal və cənub sahillərindoki 
əraziləri özündo birləşdirirdi. Onun əra- 
zisinin əsas hissəsi Arranda olsa da, 
müəyyən qismi indiki Cənubi Azər-

baycanın şimal-qərbində idi. Makudan 
Oafan dağlarına kimi olan ərazilər bu 
diyara daxil idi. Naxçıvan tüınəni Xoy, 
Mərənd, Mişkin tümonləri və Qarabağ- 
la hüdudlanırdı. Makunun və Qafanın 
Naxçıvan tüməninə daxil olması bu 
dövrün ilk mənbələrinin (F.Rəşidəddin, 
H.Qəzvini və s.) məlumatı ilə təsdiq 
olunur.

Monqolların Azərbaycana ikinci yü- 
rüşii. 1231 ildə Cormoğonun başçılığı 
ilə moııqol qoşunları cənub istiqamətin- 
dən yenidən Azərbaycana soxuldular.

Şirli saxsı qab. 13-14 asrlər.
Azorbaycan Turixi Muzeyi.

Marağanı zəbt edərək şəhər əhalisi iizə- 
rinə ağır vergi qoyan monqollar Təbrizi 
mühasirəyə aldılar. Aparılan danışıqlar 
nəticəsində Təbriz əhalisi xərac ödəməli 
oldu. Təbrizin bir çox tanmmış sənət- 
karları Monqol imperiyasının paytaxtı 
Qaraqoruma göndərildi. Monqollar 
Təbrizdən Goncoyo yürüş etdilər. Şəhər 
4 il müdafiə olunmasına baxmayaraq 
1235 ildə düşmən əlinə keçdi. Goııcə da- 
ha 4 il xaraba vəziyyətdə qaldı və yalnız 
1239 ildo onun bərpasına cəhd göstəril- 
di. Şomkir şəhəri də monqollara güclii 
müqavimət göstərdi. Çox çətinliklə şəlıə- 
rə girə bilən monqollar onu yandırdılar, 
əhalini qılmcdan keçirdilər. Daha sonra 
Bakı, Tovuz və s. şəhərləri ələ keçirən 
monqollar 1239 ildə Dərbəndi tutdular 
və beləliklə də bütün Azərbaycan ərazi- 
sini əlo keçirdilər. Onlar, ilk yürüşdən 
fərqli olaraq, bu dəfə ölkəni tərk etmədi- 
lər. Azərbaycanda möhkəmlənən mon-

qollar digər vilayətləri də ələ keçirərək 
Cənııbi Qafqazda məskən saldılar.

1239-56 illordə Azərbaycan və eləcə 
də Cənubi Qafqaz ərazisi Böyük Mon- 
qol xaqanının təyin etdiyi canişinlər tə- 
rəfındən idarə olundu. Arqun ağa zəbt 
olunmuş ərazilərin canişini təyin oluıı- 
du. Azərbaycanın münbit torpaqları 
monqollar arasında bölüşdürüldü. Tək- 
cə Muğan orazisi 110 monqol əmirinə 
verildi. Yerli feodallar monqol canişin- 
lorinin vassalına çevrildilər.

Böyük Monqol xaqanhğının Ön Asi- 
ya, Cənubi Qafqaz və Kiçik Asiyanı ələ 
keçirməsinə baxmayaraq, 13 əsrin orta- 
larında həmin ərazilərdə bəzi feodallar 
hələ də öz müstəqilliyini qoruyub saxla- 
ya bilmişdilər. Monqollara qarşı yerlər- 
do azadlıq mübarizəsi də genişlənməkdə 
idi. 1253 ildə Böyük monqol xaqanı 
Menqu [1251-59] qardaşı Hülaku xaııı 
güclü qoşunla bu ərazilərə göndərdi. 
1256 ildə Şimali İranda ismaililərin Ələ- 
mut hökmdarlığı süquta uğradıldı, hə- 
min ildə Azərbaycan yenidən istila olun- 
du. 1258 ildə Bağdad tutuldu və 500 il- 
dən artıq hökm sürən Abbasilər xilafəti 
süquta uğradı. Hülaku xan zəbt etdiyi 
ərazilərdə beşinci monqol ulusu - Hüla- 
kular dövlətini təsis etdi. 1265 ildə Hüla- 
ku xan [1256-65] “elxan” (elin xam) 
titulunu qəbul etdi vo onun qurduğu 
dövlot "Elxanilər dövloti” kimi də tamn- 
dı. Həmin dövlət Azəıbaycanda 1256- 
1357 illərdə mövcud olnıuşdur. Azər- 
baycan, geniş əraziləri əhatə edən Hüla- 
kular dövloiinin mərkəzi vilayətinə, Ma- 
rağa vəTəbriz şəhərləri dövlətin paytaxt 
şəhərlərinə, Qarabağ isə Hülaku xanla- 
rımn yaylağına çevrildi. Hülaku xan kö- 
çəri monqol-türk feodallarına arxalana- 
raq tezliklə iqtisadi cəhətdən qüvvətli, 
möhkəm dövlət yarada bildi. Azərbay- 
canm əksər hissələrində, xüsusilə ölkə- 
nin şimal vilayətlərində güclü hərbi his- 
sələr yerləşdirildi. Şahzadə Yuşmut Ar- 
ranın hakimi toyin olundu. Oturaq əha- 
linin istismarı və yerli feodalların sıxış- 
dırılması bu işdə əsas rol oynadı. Lakin 
Hıilaku xanın hakimiyyətinin sonlarına 
yaxın ölkədə feodal ara çəkişmələri güc- 
lənməyə başladı, hakimiyyət uğrunda 
mübarizə genişləndi və Abaqa xanın 
[1265-82] dövründə artdı. Hakimiyyətə 
yiyəlonən Əhməd xanın [1282 -84] və 
Arqun xanın [1284-91] zamanında döv- 
lət daha da tənəzzülə ıığradı. Keyxatu 
xan [1291-95] da vəziyyəti nizamlaya 
bilmədi. 1295 ildo dövlətdə 2 hökmdar 
dəvişildi. Baydu xanın [1295] hakimiy-
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yotn yiyabnmosiudon qaznhbnən mon- 
qol şalızadoM Qazan ciddi addım atdı. 
O, ycrli nhalini u/ inrəfina çnkmnk naıııi- 
no islam dinini qnbul etdı Malımud adı- 
nı aldı vn beloliklo do, özüııo böyük da- 
yaq qazandı. Qaz.an xan [1295 1304] 
Qaıabağda Hülakular dövlotinin başçısı 
elaıı olıındu. Köçori leodallar Qazan xa-

Kcyxahı xanın 117.91 951 tiirk v.ı l'ars 
dilloriıul.ı ya/ılınış formanı.

mn siyasotiuo qarşı çıxaraq ona sui- 
qəsdlnr tnşkil etsolor do, eolıtllori somnro- 
siz t)ldu. Qazaıı xaıı müxalil' qiivvələri 
tabe edo bildi. Ölkodo ciddi islahatlar ke- 
çiron Qazan xan tosorrüfatı dircoltdi. 
dövlotiıı iqtisadi vəziyyotini yüksəlldi. 
Hülakıılar dövloti Mohnmmod Xudabon- 
do Ulcaytunun [1304 16] və oğlu Sultan

Əbu Soidin [1316-35] vaxtında ua (1330 
ilo kimi) öz qüdrntini qoruyub saxlaya 
bildi. Lakin 14 əsrin 30-ctı illərində 
Htilakular dövləti ycnidən tənəzziilə uğ- 
radı, daxili feodal ara nıüharibələri güc- 
londi, hakimiyyot uğrunda miibarizo 
şiddəllondi. Nəticodə, dövlətin ərazisi 
müxıolif hissələrə bölündü və ayrı-ayrı 
yerlordo süquta uğramağa başladı.

Hülaktılar dövlətinin zəifloməsi və 
tənozzülo uğramasının səbəblərindən bi- 
ri hülakularla qızılordalılararasında da- 
vam edən müharibolor idi. Bu müharibə- 
lorin əsas sobəbi Hülukular dövlətinin 
toşokkiilü və Azərbaycanm bu dövlətin 
torkibinə daxil edilməsi id> Hülaku xan 
zəbt etdiyi əraziləri, Çingiz xaıım vəsiy- 
yətinəgöro, əslindn onuıı Cuçi nəslindən 
olan övladlarına (Batı xaıı nəslinə) ver- 
məli idi. Hülakunun bu tapşırığa əmol 
etnıəməsi və öz dövlotini təsis etməsi 2 
nıonqol ulusu arasında düşmənçiliyə go- 
tirib çıxardı. Hülakular dövlətinin təsisi 
qızılordalıları Azərbaycanın zəngin təbii 
sərvətlərindən, otlaqlarından, Misir ilə 
olan ticarət əlaqolərindon və s. məhrum 
ediıdi. Hiilakularla qızılordalılar arasın- 
da ilk döyüş hələ Hülaku xanın 
dövründə baş verdi. 1263 ildə Qızıl Orda 
xaııı Borkə [1256 66] sərkərdo Noqayı 
30 miıılik qoşunla Azərbaycana göııdər- 
di. Həmiıı il yanvarın 13-də Terek çayı 
sahilindo baş vermiş döyüşdə Hülaku 
qoşunu ınoğlub oldu. Dərbond qızılor- 
dalılar torəfindən tutuldu. 1265 ildə baş 
vermiş ikiııci döyüşdə isə Hülakular qə- 
ləbə çaldı. Tərəflər arasında üçüncü 
(1288) və dördiiııcü (1290) döyüşlərdə 
də Hülakular qələbə əldə etdilor. Hüla- 
kularhı qızılordalılar arasında gednn 
müharibələr Azərbaycan iqtisadiyyatı- 
na, təsnrrüfat həyalına ciddi təsir göstə- 
rirdi.

14 osriıı 30-cu illərindnn Elxanilər 
dövləti ycnidən böhran keçirirdi. Azyaş- 
lı Sultan Əbu Səidiıı [1316-35] dövlət iş- 
lərini müstnqil idarə edə bilmamosi btı 
pro«eso tnkan verdi. Tənəzzül* təsir 
edon digər səbəblər isə ölkodoki feodal 
ara çəkişməlori, monqollara qarşı gedən 
azadlıq horokatı, ölkoyə edilən xarici 
lıücumlarla bağlı idi. Əbu Səidin haki- 
miyyotiııin ilk dövründə dövlətin idarəsi 
baş əmir Çobanın vo oğlanlarının olində 
cəmlənmişdi və bu hal digər iri feodalla- 
rııı mərkəzi hakimiyyəto qarşı çıxmala- 
rına səbəb olmuşdu. Xorasanda şah/.a- 
do Yasavur ıııərkozi hakimiyyətə qarşı 
çıxdı. Bu zaman ölkə xarici hənılələro də 
məruz qaldı. Şinıaldan Qızıl Orda xan-

ları, Diyarbokir istiqamotindən isə Misir 
və Şam qoşunları hücuma keçdilor. El- 
xanilor öz qiivvolnrini səfərbor edib əsas 
hissəsini qızılordalılara qarşı yönnltdi- 
lər. Əmir Çobanın başçılığı ilə Hülaku 
qoşunu qı/ılordalıları geri oturda bildi. 
Xorasan üsyanı yatırıldı, Misir və Şanı 
qoşuııları ınəğlubiyyəto uğradıldı. 1319 
ildə Gürcüstanda oınir Qurumişinin 
üsyanı qalxdı və Diyarbəkir hakimi 
İrəncin də ona qoşuldu. Onlara qarşı 
döyüşdə Əbu Səid özü şəxsən iştirak et- 
di və göstərdiyi qohromanlığa görə “ Ba- 
hadır” ləqəbiııi aldı. 1320 ildə Gürcü- 
standa əmir Ərqnayın başçılığı ilə qal- 
xan üsyan da yatırıldı. 1322 i)də Ruıııda 
qalxmış üsyan iso öz mahiyyəti etibarilə 
əvvəlkilərdən fərqlənirdi və Hülakular

Mis sikkələr. Şirvanşahlar.
Gorşosb [1204 25].

dövlətiniıı tənnzzülünü dalıa da sürətlən- 
dirdi. Bu zaman Ruın hakimi Teymuı- 
taş Çobaıı oğlu özünü “ padşah” elan et- 
di. Əmir Çoban Ruma yürüş edib oğlu 
Teynıurtaşı tutaraq Əbu Səidin hüzuru- 
na gətirdi, üsyan yatırıldı. Bu dövrdo 
Hülakuların qızılordalılara qarşı yürüş- 
ləri də təşkil olundu. 1319 və 1325 illər- 
də baş vernıiş yürüşlordə Hülakular qə- 
lobə qazanaraq böyük qənimət ələ keçir- 
dilər.

14 əsrin 2-ci rübündo Sultan Əbu
S-nid əmir Çobanın və oğlanlarının nüfu- 
zıından xilas ola bilsə də, digər feodal 
qrupunuıı ■ ■ vəzir xacə Qiyasoddin Roşi- 
dinin başçıhq etdiyi qrtıpun niifuzdairə- 
sinə düşdü. Ölkədə feodal ara çəkişmələ- 
ri dalıa da artdı. 1334 ildo Sultaniyyədə
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hakimiyyəto qarşı baş verən çıxışlar çə- 
tinliklə yatırıldı. Dövlətin xarici vəziyyo- 
ti də gərginləşdi. I335 ildə Qızıl Orda 
xanı Özbək [1312 41] şimaldan Azor- 
baycana hiicum etdi. Əbu Soid ona qar- 
şı güclii qoşun hissələıi göndərdi və özü 
Qarabağa goldi. Lakin o, feodal ara çə- 
kişmələrinin qurbanı oldu və burada zə-

lərlənərək öldürüldü. Onu əvəz edən 
Arpa xan [1335 36] Özbək xan üzərində 
lələbə qazandı və düşnıəni ölkodən qo- 
va bildi. Buna baxmayaraq, ölkonin da- 
xili voziyyoti gərgin olaraq qalmaqda 
idi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə şid- 
dətləndi. 1336-40 illərdə ölkədə bir neçə 
padşah bir-biı ini əvəz etdi. Qoşa və çox- 
padşahlılıq meydana çıxdı. Dövlətin 
ərazisi 40-cı illərin əvvəlləıində 11 his- 
səyo böliindü. Hülakular səltənətini mü- 
dafiə etmək bayrağı altında gedən bu 
miibarizədə Cəlairi, Çobani, Xorasan 
feodalları daha fəal idilər. Hər hansı 
Hülaku şahzadəsini “ padşah" elan edib 
nüfuz dairələrində olan əraziləri onun 
adından idarə edən feodal qrupları əs- 
lində həmin ərazilərdə müstəqilləşmək 
üçüıı zəıniıı yaradırdılar.

Azərbaycanda Hülakuların formal 
nüfuzu bir ıniiddət davam etdi. .Azər- 
baycanda və ətraf ərazilərdə Çobani 
feodalları faktiki hakimiyyətə yiyələn- 
mişdilər. Çobanilor uzun müddət dövlə- 
tin baş əmiri olmuş Əmir Çobanın da- 
vamçıları idilər. Əmir Çobanın mənsub 
olduğıı suldus tayfası hələ Hülaku xanın 
yürüşləri dövründə Azərbaycana gəlıniş 
və burada məskunlaşmışdı. Hal-hazırda 
Cənubi Azərbaycandakı Sulduz mahalı 
onların adını daşıyır. 1338 ildə ınövcud 
vəziyyətdon bəhrnləııən Şeyx Həsən Ço- 
bani (tarixi ədəbiyyatda “ Kiçik Həson” 
kinıi tamnır) Cəlair' Şeyx Həsənə 
(“ Böyiik Həsən” ) qarşı çıxdı. Runıdan 
Təbrizo yürüş edərək şəhəri tutdu və 
şahzadə Satıbəy xatunu [1339-40] “ pad- 
şah” ekın edib ölkəııi onun adından ida- 
rə etməyo başladı. Çobaniləıin Azər-

Sııltan 
H üseyn 

Galairinin 
[1374-82] 

zərb 
eulirdiyi 
giinıOş 

diıhamlor. 
1375-80 ilbr.

lələrinin ciddi narazılığına səbəb oldu. 
Çobanilərin Şirvanşahlaıia da miinasi- 
bətləri gərginləşdi. Çobani əıııiri Məlik 
Əşrəfin zülmündən cana gəlon xalqın 
adından çıxış edən Qazi Məhiəddin Bər- 
dəi Qızıl Orda xanı Canı bəyin [1341- 
57] yanına gedərək onu Azərbaycana 
dəvət etdi. Canı bəy 1357 ildə yürüş 
edib, Təbrizi tutdu. Qəddar Çobani əmi-

ruııda mübarizə şiddətləndi. Son nəticə- 
do hakimiyyətə Sultan Əhməd [1382- 
1410, fasilələrlə] yiyələndi. Onun haki- 
miyyəti dövründə Azərbaycan daxili 
feodal çəkişmələrinin və xarici hücumla- 
rın meydanına çevrildi. Buna əsas səbəb 
Toxtamış və Teymur kinıi fatehlərin 
tarix səhnəsiııə çıxmaları və ətraf orazi- 
lərə yürüşlərə başlaması oldu.

ri Əşrəf öldürüldü. Bununla da Çobani 
feodallarının “ Hülakular səltənətini da- 
vam etdirmək uğrundakı mübarizəsi” 
başa çatdı. Canı bəy oğlu Bərdi bəyi 
Təbrizdə taxta oturdub geri döndü. La- 
kin 2 aydan sonra Bərdi bəy Qızıl Or- 
daya qayıtmalı oldu. Buna səbəb atası 
Canı bəyin qəfıl ölümü idi. Vəziyyətdən 
bəhrələnən çobanilər Əxicuğun [1357- 
59] başçılığı ilə hakimiyyətə yiyələn- 
nıəyə cəhd göstorsələr də buna nail ola 
bilmədilər.

1341 ildə İraq-i Ərəbdə müstəqil 
dövlət qurnıuş Cəlairilər Azərbaycana 
olan iddialarından əl çəkməmişdilər. 
Cəlairi Şeyx Hosən və onu əvəz etmiş 
oğlu Şeyx Üveys [1359-74] dəfələrlə 
Azərbaycanı tutnıağa cəhd etsələr do 
uğıır qazana bilmədilər. Onların 1359 il- 
doki yürüşü isə Azərbaycanm zəbti ılə 
başa çatdı. Həmin ildə Şeyx Üveys giiclii 
qoşuıı hissoləı i ilə Təbrizə yürüş etdi. şə- 
həri tutdu vo onu Calairilər dövlətinin 
paytaxtına çevirdi. Şeyx Üveys həyata 
keçirdiyi ciddi tədbiıiər sayəsində dövlə- 
ti möhkəmlədə bildi, Şirvanşahları da 
vassal asılılığına saldı. Onun ölümündən 
sonra ölkədo feodal çəkişmələri başlan- 
dı, oğlanları arasında hakimiyyət uğ-

baycanda ağalığı 1357 ilə qədər davam 
etdi. Həmin dövrdə Şeyx Hoson Çobani 
və qardaşı Məlik Əşrəf Hülaku şahzadə- 
ləri Süleyman xan [1340-44], Ənuşirə- 
van [1344 55] və Həsən xaııı [1356-57] 
padşah elan edərək ölkoııi onların adın- 
dan idarə etdilor. Lakin Çobani əmirləri 
hülakulardan asılı olmayan müstəqil

I. Mis dirhom. 
Ataboy Özbok 

[1210 25].
2. Gümiiş dirlıom. 
Elxaııi Xııdabondo 

Məhommod 
[1304-16J.

dövlət təsis edə bilmədilər: adlarına 
sikkə kosdirmədilər, xütbə oxııtmadılar, 
qonştı dövlətlər tərəfındən müstəqil döv- 
lət kimi tanınmadılar vo hüquqi baxım- 
dan Azərbaycanda Hiilakular dövloti- 
nin varlığım davam etdirmiş iri feodal 
qruDiı olaraq qaldılar.

Çobani feodallarının zülnıü xalq küt-
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1385 ilin sonıındıt Qızıl Oalj xaııı 
luxlamış ')() 100 minlik qosıınla şiıııal 
■*iıqamotinJon A/orbaycana soxuklıı, 
Daıhondi \o Şirvan aıazisini keyorak 
I obı i/o yaxuılaşdı vo johoı ı miihaMioyo

aldı. Qoşun hissolori 8 gün Tobri/in ol- 
rafında dövro vursalar da, şohoro daxil 
ola bilmodilor. Toxlamış şohor hakimi 
omir Voii ilo danışıqlara başladı vo xorac 
almaqla gcri qayıdacağını bildirdi. Bıına 
inanan tobri/lilor silahı yero qoydular. 
Voziyyoldoıı istifadə cdon Toxtamış hiy- 
loyo ol atdı və 1382 ildo Moskva ətrafın- 
da olduğu kimi, qoşunu şohəro ycrildi. 
Tobriz 8 gün qarotə məruz qaldı, ohali 
nin var-yoxu talandı. Sonra qoşunun 
bir hissosi Maıağaya yollandı və şohəıi 
qarot edib ycııidın i'obrizo qayıtdı. 
Dalıa soııra qoşıın 2 yero bölündii: bir 
hissosi Moıond vo Naxçıvaııa üz tutdu 
vo onları qarot cdib şimala tərəf irəlilodi
o biı i hissosi iso Əhər yolu ilo şimala ço- 
kildi vo hor iki ordu Qarabağda biıioşə- 
ıok 200 miıı osiıio Qı/ıl Orda dövlətino 
qayıtdı. Azofbaycaıı bu yüriişdon çox 
/iyaıı çokdi. CalaLri əmirlərinin bir qisıııi 
Əliııco qalasına getdi, Sultaıı Əhınad isə 
Uağdada çokildi. Huııa sabab Teymurun 
cənııb istiqanıolindon A/orbaycana 
yüriiş cimosi idi.

i'cymıırun Azərbaycaııa ilk yüriişii 
1385 ilin baharında baş verdi. Sulta- 
niyyə şəhoıini tutan Tcymur i'əbrizo to-

rof irəlilodi, şohəıa daxil oldıı və Şənbi- 
Qa/aııda məskon saldı. Şohor əhalisin- 
doıı xəıac alındı, Təbı i/in tanınmış so- 
ııotkarları Somorqəndo göndərildi. Tey- 
ıııur hoınin ilin payı/ında Naxçıvana

goldi. Naxçıvanlılar Şcyx Hosənin başçı- 
lığı ilə ıııübarizəyə qalxdılar. Lakin Tey- 
mur onların müqavimotini qıra bidi və 
Əlinco qalasını miihasirəyə aldı. Bura- 
daı| Oarsa və sonra Tiliisə gələn Teymur 
Şəkiyə tərof irəlilodi, dağlıq ərazilərdə 
yaşayan əhalini itaətə cəlb etdi. Təngüt, 
Aqcəb. Qəbələ, Sorx (Surxab) və s. yer- 
lori tutaıı Teymur Qarabağa gəldi vo bu- 
rada ınəskon saldı. Azərbaycana qarşı 
iddialarından ol çəkmoyən Qı/ıl Orda 
xaııı Toxtamıs 1387 ildo bir daha bu- 
ıaya yüriiş efso də, Teymurun oğlu Mi- 
ranşahııı Küriin şimalına göııdərdiyi qo- 
şununa qarşı dura bilmoyib geri çəkildi. 
Teymur isə Morondə getdi və oradan 
Naxçıvana qayıdaraq Əlincə qalasına 
luicum etdi.

Əliııcə qalası 14 il mühasirodə qaldı. 
Qaladal Colairilorin xo/inəsi saxlanılırdj. 
Qalanın ınüdaliosi Sııltan Əhmodiıı oğlu 
Sultan Tahirə tapşırılmışdı. Oııun sə- 
roncamında 300-o yaxın congavor var 
idi. Qalanın miidafiəsino omir Altun, 
omir Oğıılşayi kiıni əmiıior başçılıq edir- 
di. Qalaııı tuta bılməyən Teymur onun 
mühasirəsini dalıa da mölıkəmləndirdi 
və lıəmin ilin baharında Səmərqondo

qayıtdı. Azorbaycanda və digər yerlərdə 
teymurilorə qarşı miibarizə güclənirdi. 
Tobıizə yiyolonmok uğıunda kəskin ara 
müharibaləri başlandı. Həmin mübari- 
zədə Təbrizin yeıii əmiıiəri, Əlincədəki 
colairi amirləri, Xalxal hakimi Mah- 
mııd, Marağa hakimi Yadigarşah qara- 
qoyunlu omirləri və s. yaxmdan iştirak 
etdilər. Ümumiyyətlə götiirdükdə, 
1385-92 'lbrdə Tohrizə 22 dofə hücum 
edilmiş vo onların 18-ində şohər bir feo- 
daldan başqasınm olinə kcçmişdir. Nə- 
hayət, 1392 ildə Teymurun Azərbayca- 
na ikinci yüıüşü ilo ölkədo nisbi sakitlik 
yarandı, feodal qruplan öz mövqelorinə 
çokilmoyə məcbur oldular. Teymur 
Əlincəyə giiclü qoşun hissoləri göndər- 
di. Onun qoşununa 4 tümən əmiri baş- 
çılıq edirdi. Qala müdafıəçiləri ilə baş 
vermiş döyüşdə onlardan ikisi öldüriil 
dü, hıkin qala təslim olmadı.

1394 ildə Qızıl Orda xanı Toxtamı 
bir daha Azərbaycana qoşun yeritdi 
Teymur Şəki istiqamətindən onun üzər' 
nə horbi qüvvəlor göndordi və onu geı 
oturldu. Teymur 1395 ildo Qızıl Ordayı 
yürüş etdi, böyük qoləbə çaldı və qəııi 
motlə geri qayıtdı. O, Dərbəndin miida 
fiə istehkamlarmı möhkəmlətdi və şitn;> 
sərhədlərinin mühafizəsini Şirvanşah 
Şeyx İbrahimə tapşırdı. Bundan soıır; 
Teymur Səmərqəndə getdi. Onun oğlı

Şirvanşah Kcyqubadın [1317 44) 
zirelıi.

Miranşahın Azərbaycandakı loaliyyəti 
üsvanların baş verməsino. yadelliləıə 
qarşı miibarizonin güclənməsina səbob 
oldu. Təbrizdo, Şəkidə oııa qarşı çıxışlar 
oldu və onlar çotinliklə yatırıldı. Tey- 
mıırilorə qarşı mübarizo əzmi Cəınıbi

Əlinc.'' qalası.
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Qafqaz xalqlarınm birləşməsinə və birgə 
mübarizə aparmalanna gətirib çıxardı. 
Şəki və gürcü qoşun biıioşmələri Əlincə- 
yə hücum etdilər və Sultan Əhmədin oğ- 
lu Tahiri azad edib Bağdada yola saldı- 
lar. Qalanın müdafiəsi Seydi Əli vo Hacı 
Saleho tapşırıldı. Müttəfiqlər Miranşa- 
lıın oğlıı Əbu Bokrin başçıhğı ilə göndə- 
rilmiş qoşun hissələrini də moğlubiyyoto 
uğratdılar. Əlinco qalasmdakı vəziyyət 
Teymuru çox narahat edirdi. O, 1399 il- 
də Hiııdistan səfərindən qayıdarkon yol- 
da Tobrizdən gəlmiş qasiddən vəziyyəti 
öyrəndi vo Səmorqəndo çatandan comi 4 
ay keçməmiş təcili səforbərlik elan edə- 
rok Azorbaycana iiçüncii yürüşə çıxdı. 
Tarixi odobiyyatda “ Yeddiillik mühari- 
bə" adı ilə tanınan bu yiirüş zamanı 
Əlincə cıalası da zəbt olundu. Bunun 
osı s səbəbi qala daxilində baş vermiş 
ar çəkişmələri vo qalanın müdafiaçilər 
tOı ındən tərk olunması idi. Ərəb tarix- 
çi İbn Ərobşahııı yazdığına göro, Tey- 
m boş qaımış qalaya girmiş və qalanın 
əz nəti onu heyran etmişdir. O, bir 
m dotdon sonra Qarabağa, oradan 
B' loqana gəlmiş və burada abadlıq iş- 
lə görmüşdür: Beyləqanda kiçik şəhə- 
ri qala qapıları tikilmiş, Arazdan şəho- 
rr orlas su kanalı çəkilmişdir. Azər- 
b, 'canın bir sıra yerli feodalları Şirvan- 
ş: . İbrahimin vasitəçiliyi ilə Teymuıun 
h: '.uruna gəldilər. Teymıır 1404 il mar- 
tı 27-də Qarabağdan Səmərqəndə qa- 
yı'dı və çox keçmodən (1405) vəfat etdi. 
B ından sonra Azorbaycanda Teymııri-
lo ə qarşı miibarizə ye.ıidən genişləndi.

(iürnüşte bozodilmiş rnis mücrü. 14 ssr.

i  eymurilor 1406 ildə qaraqoyunlu Qara 
Yusif və müttəfıqi Ərdobil hakimi Bəs- 
lam Cakirin tərəfindən məğlubiyyotə 
uğradıldılar. Daha sonra Tobriz Cəlairi 
Sultan Əhməd vo qaraqoyunlu Qara 
Yusif tərəfindən tutuldu. 1410 ildo iso

Qara Yusif müttəliqi Sultan Əhmədi 
öldiirorək Təbrizdo hakimiyyətə yiyələn- 
di və Qaraqoyunlular dövlətinin əsasını 
qoydu. Cəlairilər dövloti Azərbaycanda 
süquta uğradı.

Hülakular dövründəki daxili müstəqil- 
liklori möhkəm deyildi və Hiilaku şahza- 
dəlorindən asılılıq daha qabarıq nəzəro 
çarpırdı. 14 əsrin 20-ci illərində Şirvan, 
Şəki və Cıürcüstan vilayotlorini Hülaku-

Mərdokaıı 
qalası. 
1203 il.

13-14 osıiərdə Şirvanşahlar dövləti 
Htilakular və Colairilor dövlotlorinin 
vassal asılılığında olmuşdur. Bu dövlot 
Kür çayından Dərbəndin şimalma kimi 
oian əraziləri əhatə edirdı. Paytaxtı Şa- 
maxı şəhəri idi. 13 əsrin ovvəllorində Şir- 
vaııda hakimiyyətdo Kəsranilor sülalo- 
sindən Gərşosb idi. İlk yürüşlərində Şa- 
maxını dağıdan monqollar Dərbənddən 
hiylo ilə yan ötdükdən sonra Monqolu- 
stana qayıtdılar. Monqollardan sonra 
Şirvan ərazisi qıpçaq və gürcü dəstələri- 
nin həmləlorinə məruz qaldı. 1225 ildə 
dövlət işləri ilə ciddi məşğul olmayan 
Şirvanşah Gərşəsbin oğlu Fəribürz 
[1225 44] atasına qarşı çıxdı vo onu öl- 
kədən qovdıı. Fəribürz ordu və xalq tə- 
rəfindon müdafıə olundu. O, Xarəzmşah 
Colaləddin ilə şaziş bağladı və xərac 
ödomoklə daxili müstəqilliyini qoruya 
bildi. Lakin 1227 ildə o, xərac vermək- 
don do imtina etdi. Şirvanşahlar mon- 
qolların ikiııci yürüşü və Hülaku xanın 
yüıüşii dövıiərində də danışıqlar apara- 
raq daxili müstəqilliklərini mühafizə edə 
bildilər. Bununla belo, Şirvanşahların

lar dövlətinin baş əmiri Çobanın oğlıı 
Şeyx Mahmııd idaro edirdi.

14 osrin 30-cu illorindo Hiilakular 
dövlətinin tənozzülə uğıadığı dövrdə Şir- 
vanşahların müstoqilliyinin yeni dövrii 
başlandı. Şirvanşahlar Hiilakular dövlə- 
tinin vassalı olsalar da, əslində Hiilaku- 
lar “ soltonətini mühafizə edən” Çobam 
feodal qrupundan asılı deyildilər və on- 
lara qarşı düşmən mövqedə durıırdular. 
Şirvanşah Keyqubad vo oğlu Kavus 
[1345 -72] daim Çobani leodallarına 
qarşı mübarizə apararaq onların tarix 
səhnəsindən silinmələrindo həlledici rol 
oynadılar. Kavus 1345 ildə Qarabağda 
Çobani Məlik Əşrəflə danışıqlar aparsa 
da, nəticə oldo olunmadı, onların qo- 
humluq əlaqələri də baş tutmadı. Məlik 
Əşrəf 1347 ildə Şirvana qoşun yeritdi, 
lakin Kavusun güclü ordu ilə Kürün sa- 
hilinə gəldiyini eşidib onunla danışıqla- 
ra girdi. 1348 ildə Şirvan bir daha Çoba- 
nilərin hücumuna məruz qaldı. Kavus 
və atası qalalarda möhkəmlənmoli oldu- 
lar. Nəhayət, onlar Çobanilorin niifuzu- 
nu tanımalı oldıılar və təxminən 10 il bu
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vəziyyotdo qaJdılar. 1357 ıldə Şiıvanda 
Çobaııi feodallarına qarşı mübarizə ye- 
nidon gücbndi. Şirvanşalı Kavusun ra- 
zılığı ilə Qızıl Oıda dövlolino gedon Qa- 
zi Mohioddin Bsrdoi yerli hakim Canı 
hoyi Azoıbaycana dovot etdi vo Canı boy 
Şirvan orazisini maneosiz kcçorok Şir- 
vanşah Kavusun müşayiəti ilo Tobrizo 
daxil oldu. Canı boy Molik Əşrofi tuta- 
raq cdam etdi. Buııunla da. Çobanilorin 
Azorbaycandakı ağalığına vo zülmüno 
son qoyuldu. Daha sonra Kavus digor 
çobani omiri Əxicuqla üzbşmoli oldu, 
oğlu Novdori qoşunht onun iizorinə 
göndordi və Yeniçay yaxınhğında Əxi- 
cuğun üzorində qoləbə çalındı. Kavus 
Qarabağa golərok qısa müddət burada 
qaldı. Lakin Əxicuq yenidən Qarabağı 
tutmağa nail oldu.

Şirvanşahlar Colairilər dövründə do 
öz müstəqi 11ikləri uğıunda mübarizə 
aparmışlar və bir müddət tam miistəqil 
ləaliyyət göstərmişlor. Şirvanşah Kavus 
1364-67 illordə Cəlairiləro qarşı üsyan 
qaldırmış və bu dövr orzində, cəlairi sul- 
tanı Şeyx Üveysin Bağdadda olmasından 
bəhrolənorək, iki dəfə Tobrizə yürüş edib 
Azərbaycam onların niifuzundan xilas 
etməyə eəhd göstərmişdir. Şeyx Üveys 
Bağdaddan qayıtdıqdan sonra Şirvana 
qoşun yeritdi vo 3 aya yaxın Şirvanda qa- 
lıb əhalini qarot etdi. Kavus Colairilərin 
hakimiyyotmi tanımalı oldıı və cəlairi 
Şeyx Üveys torofmdən yenidon Şirvana 
lıakim toyiıı olundu. Kavusu ovoz edon 
oğlu Huşəng [1372-82] Colairibr dövlə- 
tində görkomli mövqe tutdu və haki- 
miyyət ıığrunda mübarizə aparan cəlairi 
şahzadəlori arasında münasibətlərin ni- 
zama salınmasında fəal rol oynadı.

13X2 ilüo Şirvanda hakim\y$Kt doyi-

şikliyi baş verdi. Huşəng öldürüldü və 
yerino 1 Şeyx İbrahim [1382-1417] haki- 
miyyətə gətirildi. İbrahimin ata-babala- 
rı bir ınüddot Dərbəndin hakimi olduq- 
larından o və xələfləri Dərbəndilər ad- 
lanmağa başladılar. Əslində isə onlar 
Kəsranibrb qan qohuınluğuna malik 
idilor, belo ki, İbrahim Huşəngin əmisi 
oğlu idi. Şeyx İbıahimin dövründə Şir- 
vanda voziyyət, Teymur və Toxtaınışın 
yürüşləıi ilə əlaqədar, kəskin surətdə 
dəvişdi. Şirvan şimal vo coııub istiqamo- 
tindən kəskin hücumlara məruz qaldı. 
İki tərəfdən təhlükə qarşısında qalan İb- 
rahim uzaqgörən siyasət yeritdi və 
düşmənin birindən istifadə edərək digə- 
rinə qarşı mübarizə aparmaq taktikasını 
tutdu. O, Qarabağda olan Teymurun 
hü'/uruna gedorək ona qiymətli hədiyyə- 
lər apardı və onunla müttəfiq olaraq, 
Şirvan hakimi kimi tanındı. Şimal sər- 
hodlərinin mühafizəsi də ona tapşırıldı. 
İbrahim Teymurun Qızıl Ordaya qarşı 
yüriişlorində, Teymura qarşı çıxan yerli 
feodallarla, o cümlədən, Şəki hakimi 
Seydi (Sidi) Əhmədlə Teymur arasında 
münasibətlərin nizamlanmasında ya- 
xından iştirak etdi. Toxtamış ilə Tey- 
murun arasında gedən müharibobr Şir- 
vanııı təsərrüfadna ciddi ziyan vursa 
da, İbrahim ölkəni diıçəldə bildi, Dər- 
bəndin müdafiə istehkamlarını möh- 
komləndirdi və s.

Teymurıın ölümiindən sonra I Şeyx 
İbıahim Teymuriləro qarşı yeni siyasi 
xəlt tutdu. Teymuri imperiyası daxilin- 
də hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə- 
dən istifadə edən İbrahim Gəncəni və 
Qarabağın xeyli hissəsini əb keçirə bil- 
di, Şəki. Ərdəbil hakimi, Qaraman tay- 
fa başçısı, gürcü çarı ilə ittifaq bağladı. 
Müttəfiqlər 1405 ilin yayında Kiir çayı- 
nın sahilində teymuri Ömərin qoşunu- 
nu moğlubiyyətə uğratdılar. Bu zaman 
Öməro qarşı üsyan qaldırmış təbrizlilər 
İbrahimi Təbrizə dovət etdilər. 1406 ilin 
mayında İbrahim Təbrizo daxil oldu və 
qısa miiddətə olsa da, Azərbaycanı öz 
hakimiyyəti altında birləşdiıdı. Lakin 
sonrakı hadisolər İbrahimin Təbrizdən 
geı i qayıtmasına səbob oldu.

13-14 əsrlordə Azorbaycanda Şəki 
hakimliyi do mühüm rola malik idi. O, 
30-cu ilbrdon başlayaraq Şiı vanın torki- 
biııo daxil oldu. 14 əsrin 30-cu illərində 
Hiilakular dövbtinin zoifioınosindən və 
parçalanmasından istifadə edon Şəki 
feodalları daxili miistəqillik əldə etdilər. 
Hakımiyyəto oyrat tavfası gəld’. Onla- 
nn foaliyyəti Teymurun dövrıindo daha

da genişləndi. Şəki bu dövrdo dəfələrlə 
Teymurun hücumlarına məruz qaldı. 
Teymurun ikinci yürüşü zaınanı Şəki 
dağıdıldı, Şoki hakimi Seydi Əli haki- 
miyyətdən getdi. Lakin Teymurun 
Azərbaycanda olmadığı dövrdə Seydi 
Əli teymurilərə qarşı miibarizə aparııdı.
1395 ildo Teymurun oğlu Miranşah 
Seydi Əlinin müxalif çıxdığını güman 
edib Şəkiyə qoşun çəkdi və bolgəni talan 
etdi. Bundan hiddotlənən Seydi ƏIi 
gürcü qoşunu ilə birlikdo Əlincəyə 
hiicum etdi vo Sultan Tahiri mühasirə- 
dən azad etdi. Daha sonıa Ş.,kivə qoşun 
çəkən Əbu Bəkrlə döyüşdə Seydi Əli 
öldiirüldü. Lakin, Teyınurun qoşunu da 
məğlubiyyətə uğradı. Atasınm yeıini tu- 
tan Şəki hakimi Seydi Əhmod I Şeyx İb- 
rahimin vasitəçiliyi ilə Teymurla müna-

Şirli saxsı miz. 13-14 əsrlər.

sibətləri tənzimbyə bildi, Şəki hakimi 
kimi tanındı. Teymurun ölümünə qodər 
Seydi Əhmod onun müttofiqi kimi fəa- 
liyyət göstərdi, yürüşlərində iştirak etdi 
və bununla da Şəkinin daxili miistəqil- 
liyini qoruyub saxlaya bildi.

13-14 əsrlordə Azərbaycanda əhali- 
nin etnik torkibində və dini görüşlərindo 
ımiəyyən dəyişiklik baş verdi. Bu ilk 
növbədə monqol yürüşləri dövründə 
Azərbaycana bir sıra monqol-tiirk tay- 
falarının gəlməsi ilə bağlı idi. İlk mənbə- 
lər və toponimik materiallar həmin 
dövrdə 20-dən artıq tayfanm Azərbay- 
cana gələrək ölkənin müxtəlif yerbrində 
məskunlaşdığı haqda məlııınat verir. 
Suldus-çobani, cəlairi, qurqan, soqait, 
kiııgil, curiat, sunit, tənkqut, ildurkin, 
uryankqat, onqut, tatar, hərtəkan, oy- 
rat, həmçinin cirkin. tamqalıq, dolan,
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alar, ələt, uran və s. belə tayfalardan idi- 
lər. Bu tayfalann adları Azorbaycan to- 
ponimikasında qorunub saxlanmışdı. 
Gəlmo monqol-türk tayfaları zaman 
keçdikco yerli əhali ilo qaynayıb-qarış- 
mış, assimilyasiyaya uğramış və eyııi za- 
manda Azərbaycanda əlıalinin sayının 
artmasına səbəb olmuşlar. Monqol 
yüıüşləri dövriində gəbn tayfalardan 
suldıısibr (sonradan “çobanilor” adlan- 
dılar) və cəlairibr Azərbaycanda daha 
fəal oldular və ölkənin idarəsində iştiıak 
etdibr.

Azərbaycana gəlon monqol-türk 
tayfaları ilo yerli ohali arasında mövcud 
olmuş lərqli cəhətlərdən biri onların di- 
ni göıüşbrindəki müxtəlifiik idi. Əsasən 
büı pərəstlərdon ibarət olan monqol 
tayl ları ilk vaxthırda Azərbaycanda və

Saxsı qab. !3-l4osrbr.

zəl ı etdikləri ərazilərdə öz dinlorini, 
ad ıt-ononolorini qoruyub saxlamağa 
co I göstərdibr. Xoy, Marağa və s. şə-
h. ərdo bütporəstlik dini abidələri 
bi xanalar tikildi, bütporost dm> xadim- 
k lin • - boxşilorin hazırlanması üçün ge- 
n imkanlar yaradıldı. Monqollar ilk 
v ılarda başqa dinləro, xüsusilə xristian 
v əhudi dinlərinə do meyil saldılar. Bü- 
ti bunlar islamın dövlət dini statusunu
il nosinə gətirib çıxardı və yerli müsəl- 
n ı əhalisi ilə golmo monqollar arasında 
q. jıdurmapı səbəb oldu. Monqol şah- 
z ‘osi Qazan hakimiyyotdə möhkəmbn- 
n k naminə bütpərəstlikdən üz döndərdi,
i m dinini qəbul etdi və bütün monqol 
tayfalarını bu dinə sitayiş etməyo vadar 
etdi. İslam yenıdən dövlət dini statusu 
kosb etdi. Oazan xanın bu todbiri büt- 
porəslliyin aradan çıxmasına, xristian vo 
yohudi dinlərinin mövqeyinin xeyli zəiflə- 
mosinə gətirib çıxartdı. Kəskin mübarizo 
şoraitindo qazanılan bu qoləbo islamın 
soıırakı inkişafına təsir etdi və ölkənin ida-

rosinin bir çox sahəlori yenidon islam din 
xadimbrinin sərəncamına verildi.

Azorbaycanda iqtisadi voziyyət. 
Monqol istilaları Azərbaycan iqtisa- 
diyyatına ağır zərbə endirdi. Ölkədə işçi 
qüvvəsi kəskin surətdə azaldı, bir sıra 
şohərlər, xüsusilo Beyləqan, Goncə, Ər- 
dəbil dağıdıldı, bəzibri (Bərzənd, Bacrə- 
van, Xalxal, Miyanə və s.) adi yaşayış 
məntəqələrinə çevrildilər. Kənd tə- 
sərrüfatı, suvarma sistemi dalıa güclü 
dağıntıya moruz qaldı. Buna səbəb olan 
amillordon biri köçəri monqol tayfaları- 
mn yerli oturaq əhalini sıxışdırması, öz- 
lərinə moxsus köçorilik ənənələrini da- 
vam etdirorok kənd təsərrüfatı iiçün məh- 
suldar torpaqları otlaqlara çevirməbri 
idi. Noticədo, ilk monqol yürüşləri döv- 
ründə Azərbaycanda əkin sahəbrinin 
yalnız 1/10-i kəııd təsərrüfatı üçün yararfı 
vəziyyoidə qaldı.

\3 əsvm ovVdlavmd'A Hülakulav döv- 
lotinin təsisi və morkəzi hakimiyyətin 
güclənməsi təsorrüfatda müəyyən can- 
larumtya sobob oldu. Bu dövrdə monqo) 
xanlarının həyata keçirdiklori iqtisadi 
siyasətin əsasını yerli feodalların toıpaq 
sahələrini zəbt etmək və əhalinin istis- 
marı nəticəsində var-dövlotə yiyələnmək 
toşkil edirdi. Hülaku və oğlu Abaqa xa- 
mn hakimiyyəti dövründə ölkə iqtisa- 
diyyatı miioyyən dərocodo inkişaf etsə 
do, sonradan iqtisadiyyatda tənəzzül 
prosesi başlandı və geıdikcə dərinbşdi.
13 əsrin sonlarına yaxın Hiilakular döv- 
lotindo siyasi və iqtisadi böhran baş ver- 
di. İqtisadiyyatdakı tənəzziil dövbt xəzi- 
nəsinin boşalmasına səbob oldu. Keyxa- 
tu xan [1291 -95] bu pıosesin qarşısını 
almaq moqsədib todbirlər görsə do (tə- 
davüb çao adlı kağız pullar buraxıldı), 
bunun somərəsi olmadı.

Hülakular dövlətini iqtisadi və siyasi 
böhrandan xilas etmək məqsodilə Qazan 
xan [1295-1304] ciddi addımlar atdı və 
islahatlar keçirdi. Onun torpaq, vergi, 
məhkomo, rabitə, ticarot saholorindəki 
islahatları ölkə iqtisadiyyatının yüksəl- 
məsinə, dövlotin tənəzzül prosesiniıı 
qarşısımn alınmasına və qüvvotbnməsi- 
nə səbəb oldu. Qazan xan hərbçilərə iq- 
ta torpaqları paylanmasını rəsmibşdirdi 
və bununla da hoı bi xorclərin azaldılma- 
sına, hərbçilərin xidməti məsuliyyətləri- 
nin artırılmasına nail oldu. Torpaq isla- 
hatının mühüm torkib hissolərindən biri 
boş qalmış torpaqların (bayrat) istifadə- 
si üzrə hoyata keçirilən tədbirlor idi. 
Bayrat torpaqlart qeydiyyata alınır və 
sahibi onu becərmodikdə. başqalarına

paylanır və becorilməsi üçün imkanlar 
yaradılırdı. Qazan xanın vergi sahəsin- 
dəki tədbirlori də səmoroli oldu. Bütün 
vergilor və onların hocmi dəqiqbşdirildi, 
onların toplanılmasında ciddi qayda- 
qanıın qoyuldu, vergibrdən əldə olıınan 
gəlirlorin xərcbnməsi üzərindo nəzarət 
gücbndirildi. Qazan xanın göstərişi ilə 
məhkəmə sistemindəki özbaşınalıq. qis- 
mon də olsa aradan qaldırıldı, rüşvot- 
xoıluq halları azaldı, 30 ildən artıq vax- 
tı keçmiş iddialar qanunsuz hesab olun- 
du, qazı vəzifəsinə təyinatlara xüsusi fı- 
kir verildi və s. Rabitə sahosində do cid- 
di todbirlər həyala keçirildi. Əsas ticarət 
yollarında hor 3 fərsəngdən (20-21 km- 
dən) bir rabito dayanacaqları - yaınlar 
yaradıldı. Onlara yam əmirbri təyin 
olundu. Rabitədə istifadə olunan yarlıq

Polixrom ornaıneııtii qablar. 
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və “ paydza” lar (lövhəciklər) dəyişdiril- 
di. onlardan islifadə üzərində nəzarət 
qoyuldu. Bcləliklə, ölkədo rosmi rabitə- 
yam sistemi yaradıldı. Ticarotdo işlodi- 
lon pul, çoki, ölçü vahidləri sabitləşdiril- 
di, ticarət yollarının, bazarların ıxıühafı- 
zəsi gücləndirildi. Qazan xamn islahat- 
ları noticəsindo ölkənin iqtisadi vəziyyə- 
ti tonzimlondi, xozino gəlirlori artaraq 
1700 tüməndən 2100 tümənə çatdı. Tə- 
sərrüfatm inkişafı 14 əsrin 20-ci illərinin 
sonuna kiıni davam etdi. Qazan xan 
islahatlarının həyata keçirilməsindo 
dövbtin baş vəziri, hokim, tarixçi Foz- 
lullah Rəşidəddinin böyük xidmətləri 
olmuşdur.

14 əsrin 30-cu ilbrində Azorbaycan- 
da iqlisadi vəziyyət yenidən ağırlaşdı və
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hu hal əsrin ortalarına - Colairi Şeyx 
Üveysin dövrüno kimi ılavam etdi. Buna 
səbob Hülakular dövriində mərkozi ha- 
kimiyyatin zəillomosi, feodai ara çokiş- 
mələrinin artması, dövlotin ərazisinin 
müxtolif hissoloro parçalamnası, Azor- 
baycanda Çobani feodal qrupunun ziil-

mii, eloco do ölkoyə olan aramsız xarici 
hücumlar, müharibələr oldu. Dövriin ta- 
rixçisi Həmdullah Oəzvini 40-cı illərin 
əvvəllorindo ölkonin “qurda, tülküyə 
məskon, bayquşa, kərkəsə vətən” oldu- 
ğunıı, Əbu Bəkr əl-Qiitbi əl-Əhəri isə 
Azərbaycanda “zülm, bahalıq vo vəba” 
kimi üç şeyin bol olduğunu xəbər verir- 
lər. Colairi Şeyx Üveysin dövriində ölko 
iqtisadiyyatında nıüəyyən canlanma 
müşahidə olunsa da, Azərbaycan ərazi- 
sinin Teymıırun vo Toxtamışın hücum- 
ları dövründo döyüş meydanına çevril- 
məsi təsərrüfat həyatına ciddi təsir gös- 
tordi və iqtisadi voziyyotin yeıııdon to- 
nozzüliino sobob oldu.

Monffolların Azorbaycana yürüşlori 
vo monqol hökmraıılığı ölkonin aqrar 
quruluşuna böyiik təsir göstəıdi. Ölkədo 
ovvollor mövcud olmuş ənonovi torpaq 
miilkiyyoti formalan ilo yaııaşı (xassə, 
voqf, mülk, camaat vo s.) iııcu, divan. ıq- 
la torpaq miilkiyyəti formalaı ı da geniş 
yayıklı. Monqolların gəlişi ilo ölkodoki 
vergi vo mükolləfiyyətlər h»n sayca, 
hom də verginin miqdarına göro artdı. 
I3övrün monbəlorindon aydııı olur ki, 
monc|ol ağalığı dövriindo əhali 40-a ya-

xııı vergi ödəmiş, mükəlləfiyyətlər yerinə 
yetirmişdir. Əhalidən toplanan vergilər 
içəıisində qupçur, xorac, tamğa, tağar,
bac, üləfa (əlofə), kalan, tərh, cizyə, nə- 
maıi, təbğur, bağbaşı (bağ-şumar), xa- 
ne-şuınar, uşr və s. vergi növləıi daha 
ağır idi və xalq kütlosinin müfiisləşməsi-

nə səbob olurdu (akad. Ə.Əlizadənin 
araşdırmalarına görə).

Azərbaycan tarixən münbit, məhsul- 
dar torpaqlara, zongin bitki örtüyünə 
malik ölko idi. Azərbaycanda hər cür 
dənli bitkilər buğda, arpa, çəltik. qar- 
ğıdalı, bostan və bağ bitkiləri, texnıkı 
bitkibr, xüsusilə pambıq becərilirdi. Öl- 
kənin ayn-ayrı bölgəlori miixtəlif bitki 
növü ilə məşhurlaşmışdı. Kənd tə- 
səırüfatında süni suvarma şəbəkəsi 
mövcud idi. Bu sahədə əsasən çay sula- 
rından və kəhriz sistemindən istifadə 
olunurdu. Teymurun dövriindo Araz- 
dan Beyləqana Burlas su arxı çokildi vo 
kənd təsərriifatınm inkişafmda mühüm 
rol oynadı. Kənd tosorriifatı bitkibrinin 
becərilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 
İstixanalardan, süni suvarmadan, kotan 
ılo şumlamadan, şoran torpaqların yu- 
yularaq ınünbilləşdirilməsincbn geniş is- 
tifado ediliıdi. 1 2 ciit öküzlə dartılan 
xırda kotanlarla yaııaşı, 8-10 cüt öküzlə 
dartılan kotanlar mövcud idi. Kond tə- 
sorriifatı bitkibrini xəstoliklordon və zi- 
yanvcricibrdən qoruınaq üçün müxtəlif 
todbirlor görülürdü. Koııd tosorrüfatmm 
ıniihüm sahosini heyvaııdarlıq təşkil

ediıdi. Azəıbaycanın biitün bölgəbrində 
qaramal və davar saxlamlırdı. Azərbay- 
can atları dünya şöhrəti qazanmışdı. 
Marko Polo Azərbaycanda çoxlu yaxşı 
atın olduğunu və Hindistana aparılıb 
baha qiymətə satıldığını bildirirdi.

13 əsrin əvvəlbrində Azərbaycanda 
şəhərlər yiiksək inkisaf səviyyosində idi. 
Şəhər iqtisadiyyatında sənotkarlıq və 
ticarət mühüm ycr tuturdu. Əsrin əvvəl- 
lərində Azorbaycaııda irili-xırdalı 60- 
dan çox şəhər və qalalar var idi. Gənco, 
Təbriz, Naxçıvan, Marağa, Ərdəbil, 
Dərbənd və s. Azərbaycanın əsas şəhər- 
brindən idi. Onların bozilərindo 100 
mindoıı artıq ohali yaşayırdı. Monqol 
yüriişlərinin dağıdıcı nəticolərino bax- 
mayaraq, şohərlərin inkişafı davam etdi. 
yeni şohorlər salındı.

14 əsrin I-ci yarısında və sonralar 
Marağa, Naxçıvan və Ucan şəhorləri 
daha da inkişaf etdi. Urmiya, Xoy, Sol- 
mas, Səıab və Uşnu ölkənin iri şohorbri 
sırasına daxil oldular. Təbıiz Hülaku 
dövlotinin paytaxtı olaraq daha sürətlə 
inkisaf edirdi. Onun ərazisi genişbııərək 
4000 hcktara çatdı. Şəhər 25 min addım 
(təqr. 24 knı) uzunluğunda divar ilə əha- 
tə olunmuşdu. Şohərdə 1 milyona yaxın 
adam yaşayırdı. Təbriz şəhorinin otra- 
fında salınmış Rəşidiyyədə 30 min ev

Nosiıoddiıı Tusiııin nıozarı. Bagdad.

vardı. Bu dövrdə Azərbaycanda Mah- 
mudabad şəhəri salındı. Azorbaycanın 
bir çox yerbrindo Təbrizdə (Ərk qala- 
sı), Abşeronda ölkəniıı müdafiə qiidrəti- 
nin möhkombnməsinə xidmət ecbn qa- 
lalar tikildi. Mordəkandakı 2qala, Nar- 
daraıı qalası, Ramana qalası bu dövrün 
tikilibrindəndir.
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Azorbaycan şəhərlori yarımaqrar xü- 
susiyyətbrə malik olsalar da, onların iq- 
tisadiyyatında sonətkarlıq vo ticaıət mü- 
hiim yer tuturdu. Şəhər əlıalisinin sənot- 
karlıq və ticarətb məşğul olan zümrosi 
çoxluq təşkil edirdi. Bir çox Azərbaycan 
şəhərləri, xiisusib Təbriz Şorqin mühüm 
sənəlkarlıq və ticarət mərkozinə çevril- 
mişdi. Şohərdə hər bir sonət növii üzro 
sənotkarlıq rastası - corgəsi mövcud idi. 
Bazarlarda əsnaf və sənotkarların xiisusi 
yerbri vardı. Bu dövrdə Azərbycan şo- 
hərbıində, osasən, əvvəlki ənənəvi sənət 
növləri davam etdirilirdi. Toxuculuq, 
xalçaçılıq, metalişləmə, keramika, du- 
lusçuluq, dəri istchsalı, ağac emalı, şüşə 
istei'-.alı, tıkint'ı işi, şirn'ıyyat hazır)an- 
ma , bədii işləməbr və s. osas sonətkar- 
lıq -hələrini təşkil edirdi. Şirvan öz 
ipo' Gəncə soyuq silahı, Xoy mis mə- 
mi: Şomkir bıçaqları, Şiz qızıl və
quı şun emalı ilə Lanınırdı. Elxanibr
dö ıdə silah hazırlanması sahosindo
kı yət dəyişikliyi də baş verdi. Bir
ço notkarlar monqollardan oxz et-
d "tona” adlanan iiçtiyəli ox uc-
luq ı hazırlayırdılar. Tobriz, Beylo-
q« ,>əbələ, Gəncə keramika ustaları-

M dullah Qəzvini. Nüzhətül- 
Q' ıb. III bölüm. Azərbaycan 
cl sinin təsviri
A; baycanın tərkibində 9 tümən və
2 ’ ' ihər vardır. Ölkənin çox yerində 
iuı r> soyuq, az yerində mülayimdir.
1 • sərhədləri İraqi-Əcəm, Mu-
n- . Gürcüstan, Ərmən və Kürdüs-
t əyalətlərinədək çatır. Uzunluğu 
ı ian Xalxala kimi 95 fərsəx, eni
ic səcərvandan Sipana kimi 55
f. x edir.
k ;işdə Azərbaycanm paytaxtı
iv ığa şəhəri olmuşdur, indi isə 

zdir. Bu, bütün Azərbaycan 
: rləri içərisində ən gözəl və
rr ’əşəm şəhərdir. Səlcuqlar və
A -əylər hakimiyyəti zamanında
A. oaycanın dövlət gəliri 20 milyon 
ö i ! ra  yaxın olmuşdur.

nın. Təbriz, Kağızkonan (Xunoc) şəhor- 
brinin ağac emalı üzrə sənətkarlarmm 
mohsulları yüksək qiymotlondirilirdi. 
Sonotkarlar “oxi” adlanan dini-ictimai- 
siyasi və peşə birliklori yaratmışdılar. 
Beb birliklor çox vaxt “ əsnaf’ və ya 
“möhtorifo” , monqollar dövründo isə 
“ozan” adlanırdı. “ Əxi” biıiikləri xüsusi

nizamnamələr “ Fütüvvotnamo” lor 
əsasında fəaliyyət göstorirdilor.

Azərbaycan Hülakular və Cəlairilər 
dövlotlərinin mərkəzi vilayoti kimi xarici 
və daxili ticarotdə aparıcı rol oynayırdı. 
Bu dövlətlərin ərazisindən keçən 5 əsas 
karvan yolunun əksəriyyətinin Azər-

baycanla əlaqəsi vardı. Təbriz dünya 
əhəmiyyətli ticarət yollarınm kəsişdiyi 
məkan idi. Şimal, cənııb vo cənub-şorq 
yolları Tobrizi dünyanın bir çox ticaıət 
mərkəzbri ib birləşdirirdi. Azərbaycan 
ərazisində üınıımi uzunluğu toxm. 2000 
/i/»-dən arlıq olan ticarət yolları şəboko- 
si mövcud idi.

Azərbaycan sənətkarlarınm məhsul- 
ları Şərq vo Qərb ölkəlorinə ixrac olunur 
və yüksok qiymotlondirilirdi. Venesiya, 
Genuya, Qızıl Orda və s. dövlətlorb ti- 
carot əlaqələri daha geniş idi. Azərbay- 
candan ixrac olunan əmtəəlor arasında 
kənd tosərriifatı məhsulları xüsusi yer 
tuturdu. Ölkəyə çoxlu xaıici mallar id- 
xal olıınurdu. Təbriz bazarında Seylon, 
Kəşmir, Mərv, Tus, Şiraz, Şam, Çin, 
rus knyazlıqları, Almaniya və s. ölkə- 
lərdon gətiribn müxtəlif çeşidli mallar 
satılırdı. Qazan xaııın keçirdiyi islahat- 
lar ölkodə ticarətin daha da inkişafına 
tokan verdi.

Ticarətin inkişafı vo geniş vüsət al- 
rnası ölkodo pul todavülünün tənzimlən- 
məsini tolob edirdi. Azərbaycanın müx- 
tolif şohərbrində - Təbriz, Goncə, Ma- 
rağa, Naxçıvan, Bərdə, Ərdəbil, Ur- 
miya, Bakı, Şamaxı, Şabran, Beyloqan, 
Dorbənd, Xoy. Bibsuvar, Şərur, Sərab, 
Astara, Səlmas, Mahmudabad, Qəbolə, 
Ərciş, Şirvan Qaraağac, Əlinco, Güş- 
tasfi və s. şəhər və qalalarında zorbxana- 
lar mövcud idi və onlarda miixtolif 
ölçüdə və vəzndə qızıl, giimiiş və ıııis sik-

kolər kəsilirdi. Zorbxanalarda xüsusi iş 
prinsipi mövcud idi. Tədavilldə tümən, 
balış, dinar, dirhəm, eləcə də ağca, miri, 
tingo, daııq, bir müddət isə “ çao” adlı 
kağız pullar istifado olunmuşdur.

İdarəçılik sistemi. Monqolların 
Azərbaycanda dövlət qurmaları ölkonin

idaro sjistemino müəyyən tosir göstoıclı. 
Azərbaycanda iki ənənəvi dövlət quru- 
luşunun - oturaq əlıaliyə və köçorilərə 
moxsus idarə sistemlərinin bir-birilə 
çulğaşması noticəsində daha tokmil, öz 
dövrü üçün mütəroqqi olaıı vahid idarə 
sisteıni yarandı. Yeni idarə sistcmində 
hər iki tərofo aid miitərəqqi cəhətlor 
öziinə yer tapdı. Bu sistemdə köçərilərə 
məxsus hərbi idarəçilik öz ınövqeyini 
qoruyub saxlasa da, ləsərri'ıfatın idarə- 
sində yerli idarəçilik ənənəlori üstünlük 
qazandı.

Hi'ılakular və Cəlaiı ilər dövbtlərində 
ali hakimiyyət orqanı qurultay idi. Səl- 
tənət sahibi olan sultan da quıultayda 
seçildikdən sonra hüquqi baxımdan təs- 
diqlənirdi. Sultanm səlahiyyətləri qeyri- 
məhdud idi. Naib əs-soltonət sultanm 
naibi idi və onun olmadığı vaxtlarda öl- 
kəni idarə edirdi. Dövlotdə hərbi idarə- 
çiliyə daha çox üstünliik verilirdi. Hərbi 
idarəçilik baş əmiıin əlində comlənmiş- 
di. Horbi idarəçilik “əmarət” (omirlik) 
adlanan təşkilatda cəınbşmişdi və onıın 
aşağı hərbi bölmələrdə özəkləri mövcud 
idi. Bu sistemdə ulus əmiri, vilayət (öl- 
ko) əmiri, tümən, minlik, yüzlük əmirlə- 
ri fəaliyyət göstorirdi. Hərbi hissəbrdə 
inaqlar (horbi məsləhətçilər), bukavııl 
(təminatçı), yasavul, bəxşi, yurtçi, bəlar- 
quçi və s. vəzifə sahibləri çalışırdılar. 
Oıdu hissələrində ciddi nizam-intizam 
Çingiz xanın yasası (qanıınu) ib tonzim- 
bnirdi.

rəzlullah Rosid.->ddiniıı “Cami at-Tovarix”  əsarino çokilmiş miniatiir. 
1314 il. Tabriz.
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Dövbtin miilkü idarəsi "d ivan”  siste- 
ıni ilo həyata keçirilirdi. Morkəzi dövlət 
aparatında 20-don artıq divan ınövcud 
idi. Onlar mərkəzi və sahələr üzrə divan- 
lara ayrılırdı. Mərkəzi divanlar “ Di- 
van-i səltənət”  və “ Divan-i məmalik”  ol-

maqla 2 qismə böliiniirdü və müvafiq 
olaraq səltənət sahibinə və dövlətə aid 
təsərıüfalın idarəsi ilə məşğul olıırdu. 
Divanlarda ciddi maliyyə haqq-hesabı 
aparılır və bıı məqsədlo 7 növ dəftərlər- 
dən mühasibat kitablarından istifadə

olunurdu. M iilk i idarəyə baş vəzirlər və 
divan başçıları cavabdeh idilər. Bundan 
olavə, m iilki idarə sistemində ulııq b itik- 
çi (əmlak rəisi), münşi əl-momalik, isfəh- 
salar, həkəm əl-məmalik və s. vozifə sa- 
hibləri çalışırdılar. Boş qalmış bayrat 
torpaqların istifadəsi, tik in ti, sənətkar- 
lıq, ticarət və digər sahələr üzro divanlar 
fəaliyyət göstərirdi. Onlar, vilayoflər, şə- 
hoıior üzrə şaxəbnmişdilər. D ini müəssi- 
sələrin, əmlakın, xüsusilə, vəqf əınlakı- 
nın idarəsi qazı ol-qiizzatın (qazıkır qa- 
zısının) olindo coınloşınişdi. Voqf əmlakı 
“ dövlət vəqfı”  vo “ seyidlər vəqfi”  ol- 
maqla 2 yerə bölünmüşdii. Dövlətin 
məhkoma sistcmi do m iix tə lif hissəlorə 
dövlət və dini məhkəmələro ayrılmışdı. 
Dövlət məhkəmələri Çıtıjgiz xanın 
yasasına, dini mohkəmolər şəriət qa- 
nunlarına əsason ləaliyyot göstərirdi. 
Şoriət məhkomələrinin işinə dövlət ıııəh- 
kəmələıinin müdaxiləsi qanun ilo qa- 
dağan olunmuşdu.

Monqol yürüşləri dövründə köçəri 
monqol-tüık tayfalarımn Azərbaycana 
gəlməsi və burada məskunlaşması Azər- 
baycan elmino vo incəsənətinə, o cüınlə- 
dən, uyğur rəssamlannın gətird ikləri 
Şərqi Türküstan sənətinin Təbriz minia- 
tür məktəbinin inkişafına əhəmiyyətli 
təsiri olmuşdur. Eyni zamanda uyğur 
əlifbası ölkənin türk əhalisi arasında 
yazı vasitəsinə çevrildi. Rəsmi sənədlər 
ohaliyo bu əlifba ilə çatdırılırdı.

Beləliklə, monqol yürüşlərinin dağı- 
dıcı təsirinə baxmayaraq, 13-14 əsrlərdə 
Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin in- 
kişafında mühüm nailiyyətlər əldo edil- 
mişdir.

Əd.: A n ı ı j a j ı e  A. A. C0HHajrbii0-3i<0H0- 
MHlıecı<ajı ıı ııonHTHlıecı<ajı HCTopHJi A'jepöafi- 
A)Kana 13-14 bckob. B., 1956; P i r i y c v  V. Z. 
Azərbaycıın llülakular dövlətinin toııəzzülü 
dövriində. B „ 1978; Azərbaycaıı taıixi. Ycddi 
cilddə. C. 3. B., 1999; P i r i y c v  V a q i r .  Azəı- 
bayeaıı 13 14 əsrlordo. B., 2003; P i r i y c v  
V a q i f. Naxçıvan tarixindon səhifolor. 13-14 
əsrlər. H., 2004; Ş i r i ı ı  Bəya ı ı i .  Tarix-c ale 
Cəlair. Telıran, 1345 (lıicri).

Vcnjif Piriyer

Azərbaycan 15 əsrdə

15 əsrin başlanğıcında Şirvan və Şo- 
ki istisna olmaqla Azorbaycanın demok 
olar ki, biitün əra/isi Teymurilər dövləti- 
nın tərkihinə daxil idi. Şirvartşah İbra- 
him Qızıl Orda xanı Toxtamışa (1395) 
və Osmanlı sııltanı İldırım  Bayazidə

Sııllan Məhoırımod Xudabondənin (Ulcaytunun) moqborosi. 
14 əsrin nvvəli. Sııllaniyyo ş.
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(I402) qarşı vuruşmalarda Tcymtııa kö- 
mok etıniş, bununla da Şirvanın işğal 
olunmasımn qarşısını almış, Şirvanşah- 
lar dövlətinin daxili ınüstəqilliyini qoru- 
yııb saxlaya bilmişdi.

Teym urilorin hakim iyyəti və M iran- 
şahın yüriitd iiyü  uğursuz siyasət xalqın 
vəziyyətini dahada ağırlaşdırdı. Yadel-
li ağalığına, yerli feodalların zülmünə 
qarşı narazılıq artdı. Btı zaman Azər- 
baycanda h ü ru filik  horəkatı geniş 
yayıldı. H ü ru filik  hərəkatı mahiyyətcə 
islam din i ehkamlarına, Teymurilorin 
ağalığına və yeıii hakim lərin zülmünə 
qaışı çevrilm işdi. Teym urilər hürufilər 
əleyhmo ağır cəza tədbirlərı göriirdülor. 
140' ildo h ü ru filiy in  banisi, böyük 
Az,ı baycan m ütəfəkkiri Fəzlullah Noi- 
mi Hiriildü.

. ynnırtın ölümündən (1405) sonra 
Az aycaııda azadlıq hərəkatı daha
da ■ nişləndi. Yarannnş əlverişli şəıait- 
dər tifadə edən I İbrahim  Şirvamn
taı n iistəqilliy ino nail o ldu, biitün
A, [ycanı öz hakimiyyətində birləş- 
dir yə cəhd göstərdi. Bu məqsədlə
Q nığııı çox hissosini vo Gonconi 
Şiı ışalılar dövlətino tdbe etdi. 1 İbra- 
hiı ür sahilində şəkili Seydi Əhmod 
vc ^zəıbaycan hakim ləri ilə b irlikdə
Te uri Ömər M irzəni məğlubiyyətə
tıgı dı.

zərbaycanın contıb torpaqları isə 
Te iurun oğlu Miranşahın tabeliyində 
qa qda idi. Teymurilərin soyğtınçu
v\ : siyasəti vo qarotçiliyindən təngə
go' Təbriz ohalisi Şeyx Ə li Qəssab və 
Q İmamoddinin başçıhğı ilə üsyana
q. vo kömək üçün I İbrahimə 
mi iət eıdi. 1406 iliıı mayında Şirvaıı
qt ları heç b ir müqaviməto rast gol-

ı Təbrizə daxil oldular. Beləliklə, 
A. aycanın xeyli hissəsi vahid dövlət
h ia birloşdirildi.

vanşah I İbrahim in uğurtı uzun 
ço di. Cəlairi Sultan Əhməd (1382-
1 Azərbaycan qaraqoyunlular tayfa
b nin başçısı Qara Yusiflə (1410-20)
b. iə 1406 ilin  yayında Təbrizi əlo ke-
çiı >. üçün hücuma keçdi. Bunu eşidən
I i ılıim  Təbrizi tərk edərək geri çəkil- 
m. o ınocbur oldu. Stıltan Əhməd və
Qara Y ııs if Təbrizı tutdular. 1408 ilin 
yazında Qara Y us if Teymurilorin qo- 
şunlannı moğlub edərok Azwbaycan- 
dan çıxartdı. Bu dəfo Azərbaycanda ha- 
kimiyyəti tokbaşına ələ keçirmək üstün- 
də Qara Y ııfe lə  Sultan Əhməd arasında 
mübarizə başlandı. I İbrahim nisbətən 
qiivvotli düşmən hesab etdiyi Qara Yu-

sifə qarşı Sultan Əhmodlə ıtııfaqa g iıdi. 
O, oğltı Kəyumorsi Sultan Əhmədə kö- 
məyo göndordi. Lakin Qara Y ıts if 1410 
ilin  avqustunda Tobriz yaxınlığında Sul- 
tan Əhmodo qalib gəldi və onu edam et- 
d irdi. Kürdon cənubdakı Azərbaycan 
torpaqlarında yeni Azərbaycan dövloti
-  Qaraqoyunlu dövloti (1410 68) mey- 
dana gəldi.

Həlo 6-7 əsıiərdə Azorbaycan xalqı- 
nın təşəkkülündo iştirak etmiş oğuz 
tayfalarından olan qaraqovunlular bu 
dövlətin hərbi-siyasi həyatında fəal işti- 
rak edirdilər. Qaraqoyunlıı dövlotinin 
paytaxlı Tobriz  şohori idi. M ü x ıə lif 
vaxtlarda Azərbaycanın conııbu ilə ya- 
naşı Gürcüstanm b ir hissəsi, Ermənis- 
tan, Kürdüstan, İraq və Qorbi İran 
Qaraqoyunlu d övb tin in  tərkibində ol- 
muşdıır.

Qara Y us if biitiin Azoıbaycan tor- 
paqlarım öz hakimiyyətı altında birləş-

Giimüş təngo. Qara Yusif 11410-20].

dirmək üçiin Şirvam da Qaraqoyunlu 
dövlotinə qatmağa çalışırdı. 1412 ilin  
axırlarında Qaraqoyunlu qoşunları Kür 
qırağında Şirvanşah I İbrahim, şəkili 
Seydi Əhməd və gürcii çarı II Konstan- 
tin in biıiəşmiş qiivvələrini darmadağın 
etdilər. I İbrahim , oğulları, Şirvan zadə- 
ganları və II Konstantin əsir alındı. II 
Konstantin döyüşdə iştirak edən 300 
gürcii zadəganı ilə b iıiikdə öldürüldü. 
Lakin b ir qədər sonra Təbriz tacir və sə- 
notkarları Qara Yusifin tələb etdiyi 1200 
tümən məbləğindo ödonc müqabilində 
m iixtə lif m allar verib (sonra Şirvanşah- 
lar xəzinəsindon almaq şərti ilə) I İbra- 
himi azad etdilər. Şirvanşah qaraqoyun- 
lulardan asılılığı qəbul etdi. Sonralar 
Qara Yusifin oğlu İsgondərin başçılıq 
etdiyi qaraqoyunlu qoşıınlarınm Şirva- 
na hücumlarma baxmayaraq, I Xəlilu l- 
lahın dövründə (1417-62) Şirvanşahlar 
dövləti xeyli qüvvotlondi və müstəqilləş-

di. Bu dövrdə Şirvanşahlar dövbti ilə 
xarici ölkələr arasında, o cümbdən, 
Böyük Moskva knyazlığı arasında qar- 
şılıqlı olaqəbr genişləndi. 1465 ildə Şir- 
vanşahların elçisi Hosən bəy Moskvaya 
gedib I I I  İvanla danışıqlar apardı; b ir il 
sonra Vasili Papinin başçılıq etdiyi rus 
elçiləri Şiı vana gəldilər. 1499 ildo növbə- 
ti Şirvan elçisi Şəhabəddin Moskvaya 
getdi. İk i ölkə arasında ticarət əlaqoləri 
daha da genişbndi.

Qaraqoyunlu dövləti tədricən tə- 
nəzzülə uğradı. Feodal zülmü, aramsız 
ınühariholər xalqın vəziyyətinin pisləş- 
məsinə səbəb oldu. İctimai-siyasi zid- 
d iyyətlor kəskinləşdi. Q araqoyunlu  
dövlətinin tənəzzüliinün mühüm səbob- 
lorindon b iri də ir i torpaq (xüsusilə so- 
yurqal) m ülkiyyotin in  geniş yayılması 
idi. Bu dövlotdə, əsason, m onqol işğal- 
ları dövriindəki feodal torpaq m iilk iy - 
yəti formaları qalsa da, onlar bəzi dəyi- 
ş ik likb rə  uğradı. Soyurqal torpaqları 
geniş yayıldı. Bu to rpaq la r Qara- 
qoyunlu əmirlərinə horbi və ya mülki 
xidmət ınüqabilində paylanırdı. Soyur- 
qal sahibləri həmin torpaqlarda vergi 
toplamaq, inzibati və məhkəmo hüquq- 
larına m alik id ilo r. H ərb i əyanlara 
bəzən bütöv mahallar, yüzbrlə kənd 
soyurqal verilird i. Bu da soyurqal sahi- 
bi olan iri feodalları -  yerli hak im bri 
g iicləndirir, mərkəzi hakiın iyyəti zəifiə- 
d ir, l’eodal pərakəndoliyini dorinləşdi 
r ird i. Yaranmış voziyyətdən çıxış yolu 
axtaran Cahanşah [1435-67] oturaq 
feodallara və şəhər əhalisino arxalana- 
raq köçəri-hərbi əyanların müqaviməti- 
ni qırmağa və Qaraqoyunlu dövbtin i 
qüvvotləndirmoyo cəhd göstərdi; Tey- 
m urilənn zəifləmosindən istifadə edə- 
rok Qərbi və Şərqi İranın xeyli hissəsini 
hakim iyyəti altına aldı. Teym urilərin 
paytaxtı Heratı ələ keçirdi. O, eyni za- 
manda paytaxtı D iyarbək ir olan və 
mürokkəb ta rix i şəraitdə öz m iistəqilli- 
y in i saxlaya bilın iş Azərbaycan Ağ- 
qoyunlu hak im liy in i də aradan qaldır- 
mağa çalışırdı. Lak in  Q araqoyunlu  
dövb tin in  süqutunun qarşısmı almaq 
üçün göstoribn biitün bu soylor istəni- 
lən nəticoni vermədi.

Qaraqoyunlu d övb tin in  zəifiədiyi 
dövrdə ölkənin siyasi həyatında ağqo- 
yunlu tayfa ittifaqım n ro 'u  gücbndi. 
Qaraqoyunlularla b ir kökdən olan ağ- 
qoyunlular da Azərbaycan xalqının to- 
şəkkülündo iştirak etmiş oğuz tayfala- 
rından idilər. Ağqoyunltı Llzun Hosənin 
saray tarixçisi, “ K itab i Diyarbəkriyyo”
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I I  M İ S T A  N  * <1. •

* ı  Uzun H əsən  dövrıində Ağqoyunlu
dövlətinin təqribi sərııəai

İ-Ş İR V A N Ş A H L A R  DÖVLƏTİ.

Tərtib edani 
İ.S.Süleymanov-2005

əsərinin müəllifi Əbu Bəkr T ihraninin 
məlumatına görə ağqoyunlular 6 əsıin 
sonu -  7 əsrin ovvəllərintlə Baş Qafqaz 
dağları ilə Araz çayı arasındakı ərazidə 
yaşayııdılar. Əsas qışlaqları Qarabağ, 
yaylaqları isə Göyçə gölü ətrafındakı 
Azərbaycan torpaqları idi. Bu tayfala- 
rın bir qismi sonralar K iç ik Asiyanın 
şərqində (Şərqi Anadoluda), Diyarbə- 
kirdə və İraqda da ınəskunlaşdılar.

Döyüşkən ağqoyunlu a tlıla rı o 
dövrün hərbi-siyasi hadisələrində yaxın- 
dan iştirak edirdilər. Onlar Osmanlı sul- 
tanı İldırım  Bayazidin məğlub edilmə- 
sində (1402) Teymura fəal kömək gös- 
tərnıısdilər. Bunun müqabilində Tey- 
mur D iyarbəkiri irsi olaraq Ağqoyunlu- 
lara jrm işdi.

man keçdikeə paytaxtı Diyarbə- 
kii ın Ağqoyunlu tayfa b irliy i daha
da /vətləndi və müstəqil dövlətə çev-
ıil< 453 ildə cəsur sərkərdə və müdrik
dö' xadimi Uzun Həsənin hakimiyyə-
tə nəsi ilə Ağqoyunlu dövləti daha
da ləndi. Uzun Hosən ona qarşı itti-
iaı ğlarnış Qaraqoyunlu və Osmanlı
dö lərinə qarşı çətin mübarizədə Ağ-
qov ılu dövlətinin müstəqilliyini qo-
ru j saxlaya bild i. 1467 ildə Muş vu- 
rıı sında ona qarşı hücııma keçmiş
qr loyunlu Cahanşalıın hərbi qüvvələ- 
riıı larmadağın edorək Oaraqoyunlu
dö' lin in  vaıiığına son qoydu. 1468 il- 
də ■ araqoyunlu dövlətinin bütün ərazi- 
sinı ələ keçirdi və paytaxtı Diyarbəkir- 
dəı Təbrizə köçürdü.

izun Həsənin Təbrizi ələ keçirmə- 
sirn >n dərhal sonra ölkənin başının 
iist’ i yeni təhlükə aldı. 1468 ildə Tey-
m Əbu Səid özünıin bütün hərbi
qm lərini Azərbaycana yeritdi. Gör-
kəı d ip lom at Sara xatunun Tey-
ııv Ağqoyunlu münasibətlərini dinc
yı nizamlamaq üçün Əbu Səidlo
a| ığı danışıqlar noticə vermodi. Be-
lə qda Uzun Həsən Əbu Səidə qar-
şı ün ən ağır məqamlarda tətbiq et-
di yüş taktikasını seçdi: ıəqibi öl-
k; içərilərinə buıaxdı və tədricən
X. sahilino doğru sıxışdırıb Mah-
nı ı ıbad yaxınlığında miihasirəyə aldı. 
Uz :i Həsən Şirvanşah Forrux Yasarla 
[1 . 1501] ittifaq  bağlayaraq 1468 il-
də ' lahmudabad yaxınlığında Əbıı 
Soidin qoşunlarını da darmadağın etdi. 
Bıı vuruşmada onlara Ərbobil hakimi 
Şeyx Heydər Səfovinin (Uzun Həsənin 
bacısı oğhı və kürəkəni) qızılbaş dəstə- 
ləri do kömək edirdi. Beləliklə, Ağ- 
qoyunlu hökmdarı qısa müddəı ərzində

əldə etdiyi parlaq qolobolor nəticəsində 
Kürdən conubdakı Azərbaycan to r- 
paqları və D iyarbokirdon əlavə Qərbi 
Azərbaycanı (ind ik i Ermənistan Res- 
publikasının orazisi), Kürdüstanı, T illis  
do daxil olmaqla Gürcüstanın b ir hissə- 
sini, İranın boyük lıissəsini və İraqı da 
Ağqoyunlu dövlətiııo birləşdirdi. Uzun 
Həsən Xorasandan Ara lıq  dənizi sahi- 
lində yeıiəşən Qaraman bəylivinə qodər 
orazilori əhato edən böyük b ir imperiya 
yaratdı.

Ağqoyunlu dövlətinin iqtisadi ho- 
yatında oturaq feodallar, şəhər əhalisi, 
hərbi-siyasi işlorində iso köçori əyanlar 
əsas rol oynayırdı. Ağqoyunlu dövlə- 
tin i iqtisadi və siyasi cəhəıdən möh- 
kəmləndirməyo çalışan Uzun Həsən 
xiisıısi “ Qanunnamə”  ( “ Həsən padşa- 
hın qanunları” ) hazırlatdı. Həmin qa- 
nunnaməyə görə kəndlilordən alınan 
vergilərin m iqdarı dəqiqləşdirildi, vergi 
sistemində qayda-qanun yaradıldı, feo- 
dal özbaşınalığı nisbətən azaldı. Bu, 
obyektiv olaraq, kəndlilorin vəziyyəti- 
nin müəyyən qədər yüngülləşməsino

səbəb oldu, dövlətin iqtisadi qüdrətini 
artırdı.

M ərkəzləşdirilm iş qüdıo tli feodal 
dövləti yaratmaq siyasəti yeridən Uzun 
Həsən ir i köçəri-hərbi əyanların nüfuzu- 
nu aradan qaldırmağa çalışırdı. Bu 
məqsədlə o, daimi nizami ınuzdlu ordu 
yaratmağa çalışır, oturaq əhali içərisin- 
dən toplanmış muzdlu hərbi dəstələrin 
sayını artırırdı. Uzun Həson öz ordusu- 
nu odlu silahlarla tomin etmək üçiin Av- 
ropa ölkələrindən artilleriya mütəxossis- 
ləri və toptökən ustalar dəvət etmişdi. 
Bundan başqa, Uzun Həsən qısa miid- 
dət ərzində b ir sıra iri feodalların qalala- 
rını alıb dağıtdı, onları mərkəzi haki- 
miyyətə tabe etdi.

Uzun Həsoııin dini siyasəti də dövlo- 
tin möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdi. 
Sünnilik məzhəbi ölkədə rəsmi din olsa 
da, şiə məzhəbindən olanlar təqib edil- 
m irdi. O, şiəliyi təbliğ edən Səfəvi şeyx- 
ləri ilə qohumluq əlaqəsi yaratmışdı. 
Bacısını Şeyx Ciineyd Səfəviyə, qızı 
Aləmşah bəyimi (I Şah İsmayıl Səfəvi- 
nin anası) isə Şeyx Heydər Səfəviyə
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(bacısı oğlutıa) vermişdi.
Uzun Həsanin hakimiyyəti illərində 

Ağqoyunlu dövləti Yaxın vd Orta Şər- 
qin ən qüdrətli dövlotlnrindən biıiııo 
çevrildi. Ağqoyunlu dövloti Avropa və 
Asiyanın beynolxalq miinasibətlərində 
mühüm rol oynayırdı. Venesiya Respub- 
likası, Böyiik Moskva knyazlığı. Polşa, 
Avstriya, Macarıstan, Çexiya, Almaniya,

və s. yerlərdo Ağqoyunlu döviotinin xa- 
rici ticaroti və siyasəti ilo əlaqədar danı- 
şıqlar aparmışdılar.

Uzun Həsən Azərbaycanın beynol- 
xalq ticarət əlaqələrini nizama salmaq 
iiçiin fəal xarici siyasət yeridirdi. O, Qa- 
raqoyunlu və Teynıuri dövlotləri üzərin- 
də parlaq qələbələrdon sonra Osmanlı 
imperiyasını da məğlub etnıəyə çalışırdı.

idi. 15 əsrin 60-70-ci illərində Osmanlı 
impeıiyası Ağqoyunlu dövlətinin Avro- 
pa ölkələıi ilə ticarət əlaqolori yolunda 
osas maneə idi. Sultan II Mehmedin 
gömriik siyasoti Azorbaycanın Qorb öl- 
kəlori ilə ipək ticarətino ağır zərbo vu- 
rurdu. Azərbaycanın Avropa ilə ticarot 
olaqolərində Bursa şəhəri miilıüm rol 
oynayırdı. Venesiya, Florensiya və b. 
Qərb dövlətlərinin Bursada ipək ticarati 
ilə məşğul olan çoxlu toşkilatları var idi. 
Azərbaycan Bursa və İstanbulda inkişaf 
etmokdə olan toxuculuq müəssisələrini 
do xam ipəklo təmin edirdi. Təkcə Tob- 
rizdən gedən hər karvan Bıırsaya orta 
hesabla 200 tay xam ipək a arırdı. Şa- 
maxı, Gəncə və b. şəhərlə do Bur-
saya çoxlu ipək ixrac olunuı Sultan II
Mehmed Azərbaycan vo b. Ikələrdən 
gotirilən xaııı ipoyi ölko dax' ıə toxut-
duraraq Osmanlı dövlotini A ıaya ha-
zır məhsul ixrac edən ölkəyc rmok is-
təyirdi. Bııııa göro də o, Tüı orazisin-
dən Avropaya aparılan xan üzərinə
ağır gömriik rüsumu qoyn Azər-
baycan tacirləri öz mallarn k taciı-
lorinə ucuz qiymətə satm, mocbur
olurdular. Bu da ölkəııin iq i məna-
feyino ağır zərbə vururdu.

Ağqoyunlularla Avropa ivlotləri
arasında ticarət olaqələri və omatik
münasibətlər Trabzon yunan vləti va-

Ağqoyıınhı 
lıökmdarı 

Uzun Hason 
[1468-78].

Papalıq. Bıırqundiya hersoqluğıı, Nea- 
pol krallığı, Rodos, Kipr, Balkan knyaz- 
lıqları, Qaraman amirliyi, Misir, Hindis- 
tan, Böyuk Orda vo bir sıra başqa ölko- 
lərlə Ağqoyunlıı dövloti arasında diplo- 
malik olaqolor yaranmışdı. Tobrizdo Ve- 
nesiya Respublikasının daimi sofirliyi fə- 
alivyot göstərirdi.

Ağqoyunlu dövlotiniıı xarici siyasi 
əlaqoloriniu ııizama salınmasında Uzun 
Hosənin aııası Sara xalunun böyük rolu 
olmusdur. Görkəmli dövlət xadimi və 
diploıııal kinıi bütıin Şərqdo moşhur 
olan vo Avropada da yaxşı tanınan Saıa 
xatun Uzun Hosaııin tapşırığı ilə Tey- 
mııri lıökmdarı Əbıı Soid vo Osmanlı 
sultanı II Mehmcdlə [1451 81], habelə 
Trabzon imperatoru ılo danışıqlar apar- 
mışdı. Ağqovunlu sarayına golon Avıo- 
pa dıplomatları öz hokmdarlarının tap- 
şırığına əsason mutloq Sara xatunla 
görüşməyo çalışırdılar. Azorbaycan elçi- 
ləri Ncapol, Roma, Venesiya, İstanbul

Ağqoyunlu dövləti ilo Osnıanlı imperi- 
yası arasında koskin ticari ziddiyyətlər 
var idi. Asiya ilə Avropa ölkələrini əla- 
qəlondiron mühiim beynolxalq ticarət- 
karvan yolları Ağqoyunlu dövlotinin 
ərazisindən keçirdi. Karvan yolları qov- 
şağında yerləşən Tobriz Asiya və Avro- 
pa ölkələri arasında beynəlxalq ticarot 
olaqəlorini tənzimləyən mühüm iqtisadi 
mərkoz idi. Təbriz vasitəsilə Osmanlı 
imperiyasının ticarot mərkozlorinə xam 
ipok və ipək parçalar, ədviyyat, müxtəlif 
toxuculuq, zərgəıiik ınəmulatı və s. apa- 
rılırdı. Ağqoyunlu dövlətinin orazisin- 
don keçon ticarət karvanlarından çoxlu 
gömıük rüsumları alınırdı. Xarici tica- 
rətdon (xüsusilə Avropa ölkəlori ilə ipək 
ticarotindoıı) böyiik golir götürülürdü. 
Azərbaycan tacirləri Trabzon, Bursa, 
tUləb, Doməşq Bt-vrut. Trablis, Konya 
vo s. şohəıiordə ıntensiv ticarot aparır- 
dılar. Xarici ticarotdon alınan gəlir Ağ- 
qoyunlu dövlətinin əsas gəlir mənbəyi

Ambroco Kontarini.
“Yol gündəliyi”. 5-ci fəsi 
1475 il oktyabrın 24-də biz rılmaq 
üçün nəzərdə tutulan m <qəyə 
gəlib çatdıq; çünki mən S sanın 
(Şirvanşahlar) vilayətlərind keçib 
Şamaxı şəhərinə gəlmək rində 
idim. Uzun Həsənin elçisi c okm- 
darının hüzuruna getmə idi. 
Onun köməyilə bizi Şamax özü- 
nə aparıb çıxarmağı boyrı ı gö- 
türən bir bələdçi türk ta, qdan 
sonra, mən yoldaşımla v aşa- 
raq, adı çəkilən Sivansanın diya 
adlanan torpağına ayaq q1 Jum. 
Bu ölkə başlıca olaraq çox gt :əl və 
bərəkətli düzənlik görünüşünə 
malikdir və Uzun Həsənin viiayət- 
lərinə nisbətən daha yaxşı, daha 
varlıdır.

sitəsilə də saxlanılırdı. A ğqoyun lu - 
Trabzon əlaqələrini daha da möhkəm- 
ləndirmək üçün Uzuıı Həsən öz səloflori 
(Qutlu bəy, Qara Yuluq Osman bəy, 
Tur A lı bəy və b.) k im i Trabzon sarayı
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ilo qohum olmuşdu. O, imperator IV 
İoannın [1429-58] qızı Feodora (Teo- 
dora, Dəspinə xatun) ilə evlənmişdi. Bu- 
nunla, Trabzon imperiyası əslindo ağ- 
qoyunlulardan asılı hala düşmüşdü. Li- 
man şəhori olan Trabzon ağqoyunlular 
üçün Qara dənizə mühüm çıxış məntoqo- 
si idi. Lakin II Mehmed 1461 il oktyab- 
nn 26-da Trabzon imperiyasını Osman-

Əbd ür-Rəşid əl-Bakuvi.
"Kitab təlxis əl-əsər və əcaib 
əl-malik əl-qəhhar"
5-ci iqlim. BAKUYƏ... Əl-Xəzər də- 
nizi üstündə, Dərbənd vilayətlərinin 
birində, Şirvan yaxınlığında daşdan 
tikilmi' əhər. Dəniz onun divarlarını 
yalay jəniz bir çox qala bürclərini 
basıb rtmüş, məscidə yaxınlaş- 
mışdır Oranın yeri qayalıqdır, evlə- 
rinin ç u qaya üzərində tikilmişdir. 
Hav, /axşı, suyu şirin, qayalardan 
qayr, n bulaq suyu isə çox dad- 
lıdır. da yığılan taxıl məhsulu az- 
dn, b1 ä görə də taxılın çoxunu bu- 
raya andan gətirirlər. Əncir, nar 
və ü m burada boldur. Bağlar
şəhəı ı uzaqdır, buna görə şəhər 
əhali ın çoxu yay vaxtı oraya
köçü bir müddət orada yaşayır,
sonra >ə geri qayıdırlar. Və onlar 
hər il belə edirlər.
Şəhərı son dərəcə möhkəmləndi- 
rilmiş r ı alınmaz daş qalası var, on- 
lardan iri, böyüyü dəniz yaxınlığın- 
dadır. Bu tatarların ala bilmədiyi
qaladn O biri qala birincidən yuxa-
rıda c' anır, onun yuxarı hissəsinin
bir ys ourğulardan atılan daşlarla
dağır. 'işdır.
Bura qətran və neft yataqları
bəllic ıər gün 200 dəvə yükündən
çox çıxarılır...

lı dö' ı > qatdı. Bununla Ağqoyunlu
dövlə a dənizə yeganə çıxış yolun-
dan m ■am oldu.

Tı ■ ııun işğalından sonra Aralıq
dənizi ■ilində olan Qaraman əmirliyi-
nin Az ■aycan tacirləri üçün əhəmiyyo-
ti daha ı artdı. Qaraman əm irliyi. həm
də Osnıanlı dövlətinə qarşı Ağqoyunlu 
dövləti və Venesiya ilə ittifaqda idi. 
Uzun Həsən Venesiyadan və b. qərb öl- 
kələrindon odlu silahları ancaq Qara- 
man əm iıiiy i vasitəsilə ala bilərdi. Məhz 
buna görə də II Mehmed Ağqoyunlu 
dövlətinin Qərblə əlaqələıini kəsmək 
üçün Trabzondan sonra Qaraman ərazi-

sini ələ keçirınəyə çalışırdı. Bu, Ağqo- 
yunlu -Osmanlı münasibətlərini dalıa da 
kəskinləşdirdi. Ağqoyunlu dövləti Os- 
manlı imperiyası ilə müharibəyə çoxdan 
hazırlaşırdı. Holo 1458 ildə Uzun Həso- 
nin başçılığı ilə osmanhlara qarşı Ağqo- 
yun lu -T ra b zon -G ü rcüs ta n -P ap a lıq - 
Qaraınan itııfaqı yaranmışdı. 1463 il de- 
kabrın 2-də Venesiya senatı osmanlılara 
qarşı ağqoyunlularla ittifaqa  girmok 
haqqında qərar qəbul etdi. Venesiya 
diplomatı Lazaro K virino  Uzun Həsə- 
nin sarayına göndərildi. 1464 il martın 
13-də isə Məhəmmədin başçılıq etdiyi 
Ağqoyunlu elçiləri Venesiyaya getdilər. 
Əldə olunmuş razılığa əsasən, 1465 ilin 
martında Uzun Həsən 60 min atlı ilə

Dardanel sahilinə çıxmah və Venesiya 
donanmasının İstanbula hücumuna şə- 
rait yaratmalı idi. 1465 ildo Həsən adlı 
digər Ağqoyunlu elçisi Venesiyaya gön- 
dərildi. Damşıqlara əsasən Vcnesiya və 
onun Avropadakı m iittəfiq ləri qərbdən, 
Uzun Həsən isə şərqdən hücuma keçib
II Mehmedin qüvvələrini ik i cəbhəyə 
parçalamalı idilər. Lakin müttəfiqlərin 
planı baş tutmadı. 15 əsrin 60-cı illərin in 
əvvəliııdə ağqoyunluların əsas məqsədi 
Şərqdoki roqiblərini • Qaraqoyunluları 
və Teymuriləri məğlub etmək idi. Bu 
məqsədə nail olmaq üçün Uzun Həsən 
diplomatik manevr edərək Osınanlı sul- 
tamnın diqqətini Venesiya ilə mühari- 
bəyə yönəitməyə çalışırdı. Uzun Həsən 
istəyinə nail olub Qaraqoyunlu Cahan- 
şahı və Teymuri Əbu Səidi məğlub et- 
dikdən sonıa əsas diqqəti Osmanlı sul- 
tanına qarşı yönəltdi.

Aparılan danışıqlar nəticosində 15 
əsrin 70-ci illərin in əvvəllərində Osman- 
lılar əleyhinə Ağqoyunlu dövləti, Vene- 
siya, Papalıq, Neapol, Macarıstan, A l- 
maniya, Rodos, K ip r, Burqundiya və

Qaraman əmiıiiyindən ibarət ittifaq  ya- 
radıldı. Uzun Həsəııin hərbi planına 
əsasən müUəfiqlər qərbdən vo sərqdən 
eyni zamanda hiicuma keçməklə II 
Mehmedin qüvvələrini ik i cobhəyə par- 
çalamalı idilər. Ağqoyunlu qoşunları 
Aralıq dənizinin Qaraman sahiliııə çıx- 
malı, burada Venesiya Ağqoyıınluları 
odlu silahla təchiz etməli idi. Uzun Hə- 
sən həmin planı həyata keçiımək məq- 
sədilə öz elçisi M uradı Venesiyaya gön- 
dərdi. 1471 ilin  fevralında Azərbaycan 
diplomatı Uzun Həsənin məktubunu 
Venesiya senatına təqdim etdi. Mək- 
tubda II Mehmedi məğlub etmək üçiin 
Venesiya və b. Qorb dövlətlərinin Ara- 
lıq dənizindon, Ağqoyunlu athlarınm

isə qurudan eyni zamanda hücuma keç- 
məsi təküf olunurdu. Damşıqları başa 
çatdırdıqdan sonra 1471 ilin  sentya- 
brında Murad Venesiya elçisi Katerino 
Zeno (o, Uzun Həsənin arvadı Dospinə 
xatunun bacısı qızı V iolantaya evlən- 
mişdi) ilə birlikdə İta liyanı tərk etdi. 
Katerino Zeno Uzun Həsənə bild ird i 
k i, Venesiya onun plamna uyğun həro- 
kət edəcək, İtaliyadan odlu silah və lop- 
çuları gətirən donanma Ağqoyunlu hər- 
bi qüvvələrini A ra lıq  dənizi sahilində 
gözləyəcəkdir.

1472 ilin  yazında Ağqoyıın lu  dövləti 
Osmanlı imperiyasına qarşı ınüharibəyə 
başladı. Avqust ayında ağqoyunlular 
Toqat şəhərini tu tdular. Hərbi omə- 
liyyatı uğurla davam etdirən Ağqoyun- 
lu atlıları Qaramana daxil olub Osman- 
lı qüvvələrini Bursayadək təqib etdilər. 
Qaraman ağqoyunluların əlinə keçdi. 
Lakin müttəfiqlərin ə lb ir hərəkət planı 
yenə baş tııtmadı. Bu dəfə planı venesi- 
yalıhır pozdular: Ağqoyunlu dövlotinin 
horbi uğurundan istifadə edorək II 
Mehmeddən müəyyən ticarət imtiyazları
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qazannicıq moqsodüo Venesiya Respuhli- 
kası osmanlılaıia gizli danısıqlara girdi, 
Ağqoyıınlularla eyni zamanda hücuma 
başlamadı və vəd etdiyi odlu silahları 
da vaxtında göııaərmodi. Buııdan isti- 
fadə edən osmanlılar əks-hücuma ke- 
çih Qaramam geıi qaylardılar. Ağqo- 
yunlu və Venesiya lınrhi qüvvəloıinin 
Aıalıq dənizi sahilində birləşmak imka- 
ııı aradaıı qaldırıldı. Müharibonin gedi- 
şiııdə üstünliik Osmanlı imperiyasının 
əliııə keçdi.

Müttəfiqlərin Aralıq dəııizi sahilin- 
də birləşmək pJaııını pozmağcl miivəffəq 
olan Sultan 11 Mehmed Türkiyənin 
bülün hərbi qüvvəlorini Ağqoyıın lu 
dövləti üzərins yönəltmək qaranna gəl- 
di. Ağqoyunlu dövləli ağır vəziyyət qar-

Şirvaıışah 
I'orrux 
Yasarııı 

[ 1462 1501] 
dobilqəsi.

şısıııda qaldı. Uzun Həsən Qərb dövlət- 
lərini Avropadan Osmanlı dövlətinə 
qarşı coblıə açıııağa təhrik etmək üçün 
dip lom atik fəallığı daha da artırdı. 
Aparüan danışıqlar nəticosində Vene- 
siyaya göndərilmiş Agqoyunlu diplo- 
matları Hacı Məlıəmmod və İshaqın tə- 
kidi ilə 1473 il yanvann 2-də Venesiya 
senatı, nəhayət, Ağqoyunlu dövlətinə 
müxtəlif odlu silalı və hərbi ləvazimat, 
topçular və toptökən ustalar vo s. gön- 
dərməyi qoıara aldı. Razılığa əsasən, 
Venesiya hərbi-dəniz qüvvolərinin ko- 
ıııandam Uzun Həsənin sorəncamı ilə 
hərokot elməli idi. 1473 il maıtm 29-da 
Ağqoyunlıılar iiçün silalı gətirən dörd 
Venesiya gənıisi Kiprə çatdı. Lakin bu 
zaman Qaraman artıq osmanlılar təro- 
findan alınmışdı. Veııesiya dnnanması 
Qaraman sahillorini atoşə tutdu. Vene- 
siya səfiri İosafat Barbaro və Veııesiya 
horbi-dəniz qüvvəlorinin komandanı 
admiıal Pyetro Moçeniqo Uzun lləsənə 
güclü donanma ilo Qaraman sahilloı ino 
goldiklərini b iklirdilər. I’yetrO Moçeni-

qo birgə omoliyyat üçün Ağqoyunluları 
Aralıq dənizi sahilinə dəvət euir və gös- 
toı irdi ki, Venesiya hökuməti ona Uzun 
Həsənin əmri ilo horokot etmək barodə 
göstoriş vermişdir. Müıtofiqlorin plan- 
larından yaxşı xəbərdar olan II Meh- 
med ağqoyunluları qabaqlamaq üçün 
Ərzincan istiqamətində hücuma kcçdi. 
1473 il avqustun 1-də Malatyada, Forat 
çayı sahilində ağqoyıınlıılarla Osmanlı 
qoşıınları arasında şiddətli vuruşma ol- 
du. Uzıııı Hosəııin düzgün döyiiş takti- 
kası nəticəsində Osmanlı ordusunıın 
zərbə qiivvəsi ınəlıv edildi. Vəziyyətin 
ağııiığını görən II Mehmed Uzun Həso- 
nə barışıq to k lif  etdi. Ağqoyunlu 
hökmdarından rodd cavabı alan II 
Mehmed geri çəkilməyə ınəcbur oldu.
1473 il avqustun l l-d ə  Ağqoyunlu 
süvariləri Ərzincanla Ərztırum arasın- 
da Üçağızlı dərəsində Osıııanlı ordu- 
sunun yolunu kəsdilər. Çox çətinliklo 
həıbi qüvvələrini əlverişsiz mövqedən 
düzə çıxara bilon II Mehmed Otluqbeli 
(Tərcan) vuruşmasında ağqoyunlulara 
ağır zərbə vurdu. Lakin horbi oməliy- 
yatı davaııı etdirməkdən ehtiyatlana- 
raq İstanbula döndii.

Ağqoyunluların Otlııqbeli məğlu- 
biyyətinin əsas səbəbi osmanhların od- 
lu silahlarla silahlanmış güclü orduya 
malik olması idi. Siyasi və iqtisadi cə- 
lıotdon Ağqoyunlu dövlətindən çox 
qiivvotli oian Osmanlı imperiyası yaxşı 
təlim görmüş, zəngin döyüş təcrübəsi keç- 
miş, hərbi texnikası olan nizami orduya,
o cümlədən çoxsaylı piyada qoşunlara 
malik idi. İki qaıdaş türk dövloti arasın- 
da bu qanlı savaşın baş verməsində Ve- 
nesiya Respublikası və başqa Qorb döv- 
lətlərinin yeritdikləri ikiüzlii siyasət də 
mühüm rol oynadı. Zahirdə ağqoyunlu- 
laıia ittifaqda olan Venesiya hökuməti 
gizlində Uzıın Həsənin qələbələrindən is- 
tifadə edərək osmanlılardan ticarət im- 
tiyazları əldə etməyə çalışırdı. Aralarında 
kəskın ziddiyyətlər olan digər Avropa öl- 
kələri osmanlılarla mıiharibəyə qatılma- 
dılar. Bııııa görə də II Mehmed Avropa 
cəbhəsində hərbi əməliyyatları dayandı- 
rıb biitün qüvvələrini Agqoyuıılu dövləti- 
no qarşı yönəltdi.

Osmanlı dövləti ilə miiharibədə 
moğlubiyyot Ağqoyunlu dövlətinin sii- 
qutunu sürətləndirdi. Müharibəlor nə- 
ticosində iqtisadi tənəzzül keçirən Ağ- 
qoyunlu dövlətində var-yoxdan çıxmış 
kondli vo sonətkarların narazılığı artdı. 
Otluqbeli məğlubiyyotindon sonra iri 
feodallar yenidən nıarkəzi hakiıniyyəto

tabe olmaqdan boyun qaçırmağa baş- 
Iadılar. 1474 ilin  mayında Şirazda 
Uzun Həsonin oğlu Uğurlu Məhəm- 
ınəd qiyam etdi. Uzun Hosənin Şiraza 
getməsindən istifadə edən b ir qrup iri 
feodal ona arxadan zərbə vıırmağa, 
T-">brizi ələ keçirməyə çalışdı. Uzun Hə- 
son ömrünün sonunadək feodal özbaşı- 
nalığını aradan qaldırmaqla məşğul ol- 
du. Sultan Yaqub dövründə [1478-90] 
də Osmanh imperiyasına qarşı mübari- 
zə davam etdirild i. 1480 ildə ağqoyun- 
lu lar Osmanlı qoşunlarını ağır məğlıı- 
biyyətə uğratdılar. Sultan Yaqubiıiı

Uzuıı
Hosoniıı
zirehli
paltarı.
15 ssr.

ölümündən sonra Ağqoyunlu  taxtı 
üstündə ıııübarizə daha da şiddətləndi. 
Əhalinin ağqoyunlulara qarşı ümumi 
narazıhğından istifadə edən və özlərini 
Ağqoyunlu taxt-tacının qanuni varislə- 
ri sayan Ərdəbil şeyxlori -  Səfəvilər ha- 
kim iyyəti ələ keçirmək üçün fəal müba- 
rizəyə başladılar. Məqsədlərinə nail ol- 
maq iiçün onlar sünniliyə qarşı müxali- 
fətdə olan şiəlikdən istifadə edirdilər. 
Ölkənin hərbi-siyasi həyatında Səfəvi- 
lərin rolu getdikcə artır, şiəliyin təsir 
dairəsi genişlənirdi.

15 əsrdə Azərbaycan ərazisində 
olan müstəqil feodal hakimliyindən bi- 
ri də Şoki idi. Şəki hakimlori Azərbay- 
canın Tifiisə qodər uzanıb gedən şimal- 
qərb torpaqlarmı xarici basqınlardan 
uğurla qoruyur, başqa Azorbaycan 
feodal hakimləri ilə b irlikdə ölkənin 
ərazisində baş verən m iihiim  hərbi-siya- 
si hadisolordə, yadellilərə qarşı mübari- 
zədo fəal iştirak edirdilər.
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4 əsrin sonu-15 əsıin əvvəllərində 
baş veron müharibolər, bütün 15 əsr bo- 
yu Yaxın və Orta Şərqdə ara verməyən 
hə i-siyasi toqquşmaların böyük hissə- 
sir ı Azərbaycan ərazisinə keçməsi, Qa- 
raa 'yunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin 
ap dıqları aramsız miiharibələr, feodal 
ar; çəkişmaləri ölkənitı iqtisadiyyatına 
ae təsir göstərdi; məhsuldar qüvvələr 
di dı, beynəlxalq ticarət əlaqələri zəif-
lə< Ölkənin cənub vilayətləri iqtisadi
d. tıya daha çox məruz qaldı. Kənd
tə? l üfatınm inkişaf səviyyəsi xüsusilə
aş, ı idi. Azərbaycanın iqtisadi hayatın-
d; .m ipək, ipək parça ticarəti mühüm 
ro ynayırdı. Xarici ölkələrə ipok ixracı
A baycanm beynəlxalq münasibətlər-
do ro lunu artırm ışdı. Azərbaycan
ipı ı dövlətlərarası ınünasibətlərə də 
m; ıyyən təsir göstərirdi (məs., Azər- 
ba can ipəyi üstündə rəqabət 1463-79 
illər Venesiya-Türkiyə müharibəsinin 
əsas səbəblərindən b iri idi). Ölkənin cə- 
nub vilayətlərinə nisbətən xarici basqın- 
lara az məruz qalan Şirvan iqtisadi cə- 
hətdən nisbətən irəüdo idi. Bu dövrdə 
Şamaxı, Tobıiz, Bakı, Şəki, Naxçıvan, 
Marağa, Ərdobil, Dərbənd və s. şəhər-

lər, əvvəlki k im i, yenə mühüm sənotkar- 
lıq və ticarət mərkəzləri idi.

15 əsrdə ana dilində poeziya xüsıısi- 
lə inkişa f etdi. Nəsimi, Qasım Ənvar, 
Kişvəri, H am idi, Həbibi və b. görkəmli 
Azərbaycan sənətkarları Yaxııı və Orta 
Şərq ölkələrində də tanınırdılar. Qara- 
qoyuıılu hökm daıı Cahanşah “ H əq iq i” 
təxəllüsü ilə şeirlər yazmış, Ağqoyıınlu 
Sultan Yaqubun sarayında şeir məclisi 
foaliyyət göstərmişdi. Ağqoyıınlu Uzun 
Həsənin sarayında elm i məclis də 
yaradılmışdır; o, həftodo b ir dəfə Təb- 
riz a lim lə rin i saraya top layıb  elm i 
miibahisələr açır, özü də bu mübahisə- 
lərdə fəal iş tirak  edird i. Hökm dara 
ınəxsus kitabxanada 58 alim  işləyirdi. 
Bu zaman Ağqoyunlu sarayında Əbu 
Bəkr T ihrani, Mahmudcan Qazi Məsi- 
huddin, Cəlaləddin Dəvvani, Ə li Quş- 
çu kim i alim lər fəaliyyət göstərirdilor. 
Hərbi səfərlərdə qoşunıın döyüşkənlik 
ruhunu yüksəltmək üçün hökm daıı 
müşayiot edon “ Ə hli-tərəb”  (“ Şadlıq 
əhli” ) adlı sazandalar dəstosinə 98 aşıq 
daxil idi.

Bakıda Şirvanşahlar sarayı, Təbriz- 
do Göy məscid, Qeysəriyyə örtülü baza-

rı, Nəsıiyyə mədrəsə-moscid komplek- 
si, “ Həst behişt”  və b ir çox başqa me- 
marlıq abidələri 15 osrdo inşa edilmiş- 
di. Aramsız və uzun sürən müharibələr 
zamanı doğma yurddan ayrı duşınüş 
Azərbaycan sonətkarları Yaxın və Orta 
Şərq ölkələrində (Herat, Məşhəd, Sə- 
mərqənd və s. şəhoıiəıdə) nadir me- 
maıiıq abidələrinin ucaldılmasında işti- 
rak etmişdilər.

Ətl. İ b r  a h i ın o v C. M. Qaraqoyunlu döv- 
ləti. B., 1948; M 6 p a ı i u i o i  /l*- M ■ ® eoaa jib-  
ıibie ro cy jıap cT Ba  ııa Tcppınopıııı Aicp6aıw;KaHa 
b XV  bckc. B., 1962: F a r z o l i b o y l i  Ş. F. 
Azorbaycaıı XV  -XVI osrbrda. B., 1983; A ııı y p - 
6ei i j ın  C. 1). ro c y f la p c T iıo  UlııpBaııuıaxoB 
(VI XV I  bb.). [>., 1983; M a x M y n o B  . M. 
BiaıiMOOTiıomeıııiH ro cy jıap cT B  AKK0i0iıjıy ıı 
Ce<j)CBiıjıoB c 'iaftayınoenpoııejicKiiMiı CTpaııaMH. 
B„ 1991; F s r z o l i b o y l i  Ş. I". Azorbaycatı vo 
Osmanlı iıııpcriyası (XV  X V I əsıior). B „  1994; 
M a h m u d o v Y. M. Azsrbaycan diplomatiyası. 
Ağqoyuıılu va Safavi dövbtlarinin Avropa olksbri 
ib alaqəbri ( XV -X V I l  yüzillikbr) B ,  1996; 
Azərbaycan taı ixi. Ycddi cikltb. C. 3, B., 1999.
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X V I əsrin birinci yansında  
> Osmanlı qoşunlannm əsas 

hərəkət istiqamətləri 
■ Ticarət və karvan yolları

Azərbaycan Səfəvilər 
dövləti

16 osrdo Azoı baycaıı Səfovibr dövb- 
tinin [ 1501 1736] ictimai-iqtisadi, siyasi, 
nıodəni, ideoloji mərkozi olmuşdur. 
Azarbaycan (o cümlndon sonrakı dövı- 
lordo itirilm iş, hazjrda Ermonistan vo 
Gürcüstanm tərkibindo olaıı Qorbi 
Azorbaycan), İıaıı, C'onubi Türkmoni- 
stan müasir Əlqamstan (Bolx vilayoti 
isfisna olunmaqla), İraqi-Ərob (Ərəb 
İıaqı) vo s. orazibr Səfəvilor dövlotinin 
sarhodləri daxilindo idi. Azorbaycan So- 
fovilər tiövlotinin əsasıııı I Şah İsmayıl 
(1487-1524) qoymuşdur. Onun atası 
Şeyx Heydor. anası iso Ağqoyunlu 
hökmdarı Uzun Həsənin qızı Abmşah 
boyim olmuşdur. 1488-92 ilbrdə Ağ- 
qoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun om- 
ri ilo qardaşları Sultanoli və İbrahimlo 
birgo həbsdo qalmış İsmayılın sonrakı 
həyatı (1492-99 illoıdə) Lahicanda- 
G ilan hakim in in sarayında keçdi. 
Mük.ımməl təhsil və torbiyo alınış İs- 
mayıl 1499 ildon etibarən gorgin hərbi- 
siyasi fəaliyyəto qoşuldu. 1501 ildo şah- 
lıq taxtına yiyolənmiş, yeni dövlot qur- 
ınuş 1 İsmayıl qısa müddət ərzindo bıı 
dövləti qüdrətli imperiyaya çcvirdi. 
Səfəvilor dövbtin i idarə edon sülalonin 
adı mənşocə Azorbaycan türkii olmuş

Şalı Isniiiyıl Xotai [1501 24].

Sofəviyyo toriqotirin  başçısı Şeyx So- 
fləddin İslıaq Ərdobilinin (1252-1334) 
adı ilə bağlıdır. Sofovibr dövlotınin 
paytaxtı ın iix tə lif vaxtlarda Tobriz 
(1501 55), Qozviıı £l 555 98) vo İsftıhan

( 1598 ildən) şəhərbri olmuşdur. Təbriz, 
Ərdobil, Marağa, Naxçıvan, Dərbənd, 
Bakı, Şamaxı, Gəncə, Qəzvin, İsfahan, 
Həmədan, K irm an , Şiraz, Məşhəd, 
Hcrat, Yozd şəhərləri bu dövlotin 
mühüm ictimai-iqtisadi, modəni mor- 
kozlorindən idi.

Azorbaycan Sofovilər dövloti öz tə- 
kamülü prosesində hakim ictim ai 
qüvvənin etnik tərkibinə, bu qiidrətli 
dövlətin ictimai-iqtisadi vo siyasi həya- 
tında Azorbaycanın oynadığı aparıcı 
rola görə ik i morhələ keçmişdir: 16 os- 
rin sonlarınadok; 16 osrin sonundan 
1736 ibdək.

Qərb tədqiqatçılarının əksoriyyəti, 
homçinin İran araşdırıcıları Səfəvibr 
dövlətini biitövlükdə İraıı dövloti kimi 
qoləmə verməyo çalışırlar. 20 osrin 
40 60-cı illorində əsaslı araşdırmalar sa- 
yəsində tarixşünaslıqda uzıııı müddot 
hakim mövqe tutmuş bu miiddəanın 
yanlışlığı aşkara çıxarıldı. Tarixşünas- 
lıqda bu dövbtin Azorbaycan tarixi geı- 
çokliyino ınənsub olduğu sistenıli şokil- 
do sübııta yetirilmişdir. Sofovilər dövloti- 
nin ictimai, iqtisadi, mədoni cəhotdon ən 
çox inkişaf etmiş əyabti Azərbaycan idi. 
Azorbaycamn qızılbaş tayfaları (dövlə- 
tin monbabrdə “ Qızılbaş dövləti”  kimi 
qeyd olunması da məlız bu tarixi ger- 
çoklikdon qaynaqlanır) vo Ərdəbil feo- 
dallan Sofovilər dövlotindo aparıcı rol

oynamışlar. Qızılbaşlar 16 əsriıı sonları- 
nadək dövlət orazisində müstəsna hüquq 
və imtiyazlara malik idilər. D övbt xa- 
dimləri, Səfəvilor sarayında çalışan mə- 
murlar, qoşun sərkərdəlori vo əyalət ha-

Zeynalabidin Əli Əbdi bəy. 
"Təkmilatül-əxbar"
... [ismayıl] 900 ilin məhərrəm ayı- 
nın ortasında (1499 il avqustun 
sonunda) göyün xeyir-duası və 
səadəti ilə Deyləm mahalının Sə- 
məni adlanan düşərgəsində əqidə 
bayrağını qaldırdı və Ərdəbil maha- 
lının Gilan ilə Talış arasında yerlə- 
şən Astara yaxınlığındakı Ərcuvan 
ölkəsində qışlağa dayandı. Ərcu- 
vandan Ərdəbilə keçdi, öz əlahəzrət 
ata və babasının müqəddəs, nəca- 
bətli qəbirlərini ziyarət etmək səa- 
dətində bulunaraq, onların ulu ru- 
hundan kömək dilədi və Arran 
Qarabağına yola düşdü.

kim ləri (bəylərbəyibr) qızılbaşlardan 
təyin edilirdi. 16 əsrin ortalarında adları 
çokilən 72 Səfovi əuairinin 61-i Azər- 
baycan türkü idi. Azərbaycan türkcəsi 
fars dili ilə yanaşı rəsmi dövbt d ili kiıni 
işlədilirdi. Bu (iil Sofəvilər sarayında və 
orduda hakim mövqe tutıırdu. Səfəvibr 
sülalosinin hakimiyyəti dövründə (xüsu-
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silə 16 əsrdə) Azərbaycan modəniyyoti- 
nin bütün sahəloıi yiiksək inkişaf səviy- 
yəsinə çatmışdı. Səfovi şeyxlorinin Ərdə- 
bil feodal malikanəsi Azorbaycan Səfə- 
vilər dövbtin in  özəyini toşkil eımişdi. 
Səfəvi şeyxbri hələ 15 osrin 2-ci yarısın- 
daıı Azərbaycanda özlərinin müstoqil 
dövlotini yaratmağa çalışırdılar. Lakin 
Səfəvi şeyxbri Cüneydin [ 1447 60] vo 
Heydərin [1460-88] Azərbaycanda si- 
yasi hakim iyyət uğrunda mübarizosi 
Ağqoyunluların və Şirvanşahların ciddi 
müqavimotinə rast golorək uğursuzluqla 
noticələndi. 15 əsrin sonlarıııda bu 
mübarizənin uğurla nəticələnmosi iiçün 
əlverişli ictimai-siyasi şərait yarandı: 
Ağqoyıınlu dövləıi feodal pərakondəliyi 
və ii müharibələri nəticəsində xeyli zo- 
illo . Ağqoyunlu hakimiyyətindən na- 
razı olan kütlələrin ycni, mütərəqqi siya- 
si vvəyə ehtiyacı və inamı artdı. 1499 
ılı nyında Şeyx Heydərin oğlu İsmayıl 
qı ıaş tayfalarım öz ətrafına topla- 
m; hərbi qüvvələrini artırmaq üçün 
ki. b ir dostə ilə Ərdəbildən Ərzincana 
yü ctdi. 1500 ilin  yayında şamlı, us-
taı rum lu, tokoli, zülqədor, ofşar,
qa r, varsaq və b. tayfalaıdan yardım
alı İsmayıl Şirvana yüriiş etdi. 1500
iliı ;onunda Gülüstan qalası yaxınlığın- 
da! ('əbani adlı yerdə İsmayılın hərbi 
qü voləri ilə Şirvanşah Fərrux Yasarın

'■Jəncədə I Şah İsmayılın adından zərb 
olıınmuş iki şahılıq gümüş pul.

qı ııı arasında döyüş baş verdi. Şirvan 
q ,u!iu moğlubiyyoto uğradı. Şirvanşah 
Fv!11 ux Yasar da bu döyüşdə holak oldu. 
1501 ilin yazında qızılbaşlar İsmayıl Sə- 
fəvinin başçılığı ilə Bakı şəhərini ələ ke- 
çirdilər.

Şirvanşalılar dövlətinin paytaxtını 
foth etmiş İsmayıl geıi qayıdaraq Gü- 
lüstan qalasını da ob keçirmoyə çalışdı. 
Lakin ölkənin cənubunda Ağqoyunlu 
Əlvənd Mirzənin hərbi çıxışı onu bıı fı- 
kirdən çəkindirdi.

Sonuncu Şirvanşahlar Səfəvilordən 
asılıhğı qobul edərək dövlətlorini saxla- 
ya bildilər. Şirvanşahlar taxtına iddiaçı 
olan roqibbrinə üstiin golon Forrux Ya- 
sarın oğlu İbrahim  Şeyxşah [1502-24] 
siilaləni davam etdirdi. Şah İsmayılın 
qızı Pəıixan xanımla eviənən Şirvanşah 
II İbıahim in (Şeyxşah) oğlu II Xəlilu l- 
lah [1524-35] dövlotlor arasında müna- 
sibətlori yaxınlaşdırdı. Lakin onun ölü- 
mündən sonra Şirvanı iğtişaşlar bürüdü. 
Pəıixan xanım Təbrizə gələrək qardaşı I 
Təhmasibi Şırvanı zəbt etməyə təhrik 
etdi. 1538 ilin  əvvəlində Səfovi şahı bu- 
raya qoşun yeridərək Şirvanı Səfəvilər 
dövlətinə qatdı.

1501 ilin  ortalarında Naxçıvan ya- 
xınlığındakı Şərur düziindo təqr. 7 min 
döyüşçüdən ibarət qızılbaş qoşunu Ağ- 
qoyunlu Əlvənd M irzənin 30 m inlik or- 
dusunu məğlubiyyətə uğratdı. Bu qolo- 
bədon sonra qızılbaşlar maneəsiz Təbri- 
zə daxil oldular. İsmayıl şah elan edildi. 
Azərbaycanı todricən öz hakimiyyoti al- 
tmda birloşdirm iş qızılbaşlar daha 
böyük əraziyə malik güclü dövlət yarat- 
maq vəzifəsini həyata keçirmok niyyə- 
tində olduqlarını bild ird ilər. 1503 il iyu- 
nun 21-də 12 ınin döyüşçüdən ibarət qı- 
zılbaş qoşunu I Şah İsmayılın başçılığı 
altında Homədan yaxınlığındakı Alma-

qulağı adlanan məntəqodə Ağqoyunlu 
Sultaıı M uradın 70 m in lik ordusunu 
darmadağın edərok Ağqoyunlular döv-

Tarix-i Şah İsmayıl Səfəvi 
(Britaniya muzeyində saxlanılan 
əlyazma, 3248, s. 64b-65a)
... [İsmayıl] dövlətin sütunlarını - 
Hüseyn bəy Lələni, Məhəmməd bəy 
Ustaclını, Əbdi bəy Şamlını, Xadim 
bəy Xüləfanı, Qarapiri bəy Qacarı 
yanına çağırdı və onlardan soruşdu: 
“Siz Azərbaycan taxtgahını, yoxsa 
Gülüstan qalasınımı istəyirsiniz?” 
Onlar cavab verdilər: "Azərbay- 
canı!"

lətinin varlığına son qoydu. Ağqoyunlu 
Əlvənd Mirzə üzərində qələbo İsmayılı 
Azərbaycan hökmdarı etdi, Ağqoyunlu 
Sultan Muradın ordusunun darmada- 
ğın olunması isə Fars əyaləti və İraq-i 
Əcəmin böyük qismini qızılbaşların ha- 
kim iyyəti altına keçirdi. Bu qələbədən 
sonra Şiraz şəhəri qızılbaşlara müqavi- 
mətsiz təslim oldtı. 1503 ildə İsfahan, 
Kaşan və Qum səhərbri do qızılbaşların 
hakim iyyəti altına keçdi. 1504 ildə 
Gülxəndan, Firuzkuh, Usta qalaları vo 
Yəzd şəhəri Səfəvibrin hakimiyyətino
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tabe edildi. 1505-08 illə r ərzində İran, 
İraq-i Ərəb və K iç ik  Asiyamn b ir sıra 
vilayətləri Azərbaycan Səfəvilər dövləti- 
nin tərkibinə daxil edildi. 1510 il dekab- 
nn 1-də Mərv yaxınlığında qızılbaşlarla 
Şeybani (özbək) hökmdarı Məhəmmə- 
din [1500-10] ordusu arasında döyüş 
baş veıdi. Şeybani ordusu məğlubiyyətə 
uğradı, 11 il hökmdaıiıq etmiş Məhəm- 
məd xan Şeybani isə öldürüldü. Mərv 
döyüşündən sonra I İsmayıl Xoıasaıı 
əyalətinin bütün iri şəhərlərini, o cüm- 
lodən onun mərkəzi olan Herat şəhərini 
də ələ keçirdi. Bu qələbədon soııra Səfa- 
vilər dövlətinin ərazisi Fərat çayından 
Amu-Dərya çayının sahillərinədək ge- 
niş'əndi. Səfəvi sülaləsinin siyasi haki-

I Şah İsmayılın Musa Durğut 
oğluna Fərmanı
F smillahir-rəhmanir-rəhim 
c-bülmüzəffər ismayıl Bahadur 
S jzümüz
t miri-əzəmi-əkrəm Musa Durğut 
c ;lı inayət və şəfqətimizə ümidvar 
r əndən sonra soylə bilsün kim, ifti- 
* ır ül-əazim vələyan Əhməd Ağa 
ı əramanlu ol tərəfə göndərdük və 
ı hər nə ki ixtiyarligini kendünə şəf- 
o-3t etdük. Gərək kim müşarinileyh 
■ ozündən və məsləhətindən çıxmə- 
sün və mütabiət və yardım ona qıl- 
aun kim, inşaallahi-təala hər nə kim 
onun müradi və istəki olsə, hasildir. 
Gündəngünə nə iş vaqe bulsa, 
Əhməd Ağa ittifaqi ilə dərgahi- 
müəllamizə bildürsünlər kim, hər 
növ buyuruğımız olsə, əməl etsün, 
uönlünü xoş tutub, mərhəmətimizə 
.dar olsun.

ıı yətə yiyələnməsində və bu hakimiy- 
y n tədricən gücləndirilməsində dini 
iı ologiyanın (şiəliyin) böyük rolıı ol- 
n şdur. İctimai-iqtisadi, mədəni inkişaf 
s; iyyələri m üxtəlif olan ölkələri və 
x ıqları vahid dövlət hüdudlarında bir- 
lə iirmək üçüıı şiəlik Səfəvi şeyxlərinin 
h jlıca ideoloji vasitəsi idi. Səfəvilər Ağ- 
qoyunlulardan. Şirvanşahlardan və Os- 
manlılardan narazı olan kütlələri şiəlik 
ideologiyası ətrafında birləşdirdilər.

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ya- 
ranması və bu dövlətin hərbi-siyasi 
uğurlarınm tədricən artması, əıazisinin 
getdikcə genişlənməsi Osmanlı sultanla- 
rıııı narahat edirdi. 1504 ildə Osmanlı 
sultanı II Bayazid siyasi tarix səhnəsinə 
yenicə çıxmış Azərbaycaıı Səfəvilər döv-

lətin i rəsmən tanıdı. Lakin  Sultan I Səli- 
m in dövründə [1512-20] Səfəvi-Osman- 
lı miinasibətləri xeyli kəskinləşdi və aş- 
kar düşmənçilik xarakteri aldı. Osınanlı 
sultanını daha çox narahat cdəıı başlıca 
cəhət Şərqi Anadoluda yaşayan, şiəliyə 
və Səfəvilər sülaləsinə meyilli olan qızıl- 
baş tayfaları idi. I İsmayıl onlann siyasi 
fəallığıııdan faydalanmağa can atırdı. I 
Səlim bu əhaliyə qarşı sort və amansız 
mövqe nümayiş etdirdi: o, Şərqi Anado- 
luda yaşayan 40 minədək şiə əhalisiııi 
qırdırdı. Osmanlı imperiyası üçiin daxili 
təhlükəni aradan qaldırmış Sultan I Sə- 
lim  Səfəvilər dövlətinə sarsıdıcı zərbə 
endirmək xəyalına düşdü. 1514 ildə I Sə- 
lim  yeni rəqibə qarşı hücuma keçdi. Bc- 
ləliklə, uzuıı süron Səfəvi-Osmanlı mü- 
haribəlori başlandı. 1514 il avqustun 23- 
də Çaldıran düzündə (M aku şəhoıi ya- 
xınlığında) Səfəvi və Osmanlı horbi qıiv- 
vələri arasında döyiiş baş verdi. Odlu si- 
lahdan (top və tüfəngdən) geniş istifadə 
edən Osmanlı ordusu bundan məhrum

olan qızılbaş süvarilərinə qalib gəldi. 
Osmanlılar qarşı tərəfdən sayca da dəfə- 
lərlə iistün idi. Çaldıran döyüşü Səfəvilər 
dövlətinin hərbi-siyasi nüfuzuna ciddi 
zərbə vurdu və son nəticədə Şərqi Ana- 
dolu Osmanlı sultanlarının nəzarəti altı- 
na keçdi.

Azərbaycan dövlətç iliy i və mədə- 
niyyəti tarixində I Şah İsmayılm müs- 
təsna rolu olmuşdur. Azərbaycan Səfə- 
vilər dövləti onun hakimiyyəti dövriində 
Yaxın və Oı ta Şərqin hegemon dövlətlə- 
rindən birinə çevrilmişdi. İlk Səfəvi şahı 
kənd təsərrüfatını dirçəltmək, şəhərlərdə 
sənətkarlıq və ticarəti inkişaf etdirmək, 
xarici ölkolərlə iqtisadi vo siyasi olaqələ- 
ri genişləndirmək siyasəti yürüdürdii. 
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin banisi 
mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək 
məqsədilə soyurqal torpaq sahibliyini 
tiyulla əvəz etməyə çahşırdı. Şiəliyi rəs- 
mi dövlət məzhəbi səviyyəsinə qaldırmış 
I Şah İsmayıl böyük dövlətin ərazisində 
yaşayan müxtəlif xalqları vahid ideolo- 
giya ətrafında birləşdirərək Səfəvilər 
dövlətinin daxili möhkəmliyini təmin et-

mək məqsədi güdiırdü. I Şah İsmayıl 
Çaldıraıı döyüşündoki məğlubiyyətdən 
sonra başlıca diqqətini Səfəvilər dövləti- 
nin daxili problemlərinin lıəllinə yönəlt- 
mişdi. O, Avropa dövlətləri ilə fəal dip- 
lom atik münasibətlər qurmağa, həmin 
müııasibətlori yaratdığı dövlətin məna- 
feləri namiııo inkişaf etdirməyə çalışırdı. 
Oıuın hakimiyyəti dövründə Şəki ha- 
kim liyi, Şirvanşahlar dövləti. gürcü çar- 
ları Azorbaycan Səfovilər dövlətindon 
asılı vəziyyətə salınmışdı. I Şalı İsınayı- 
lın fəaliyyəti hərbi-siyasi sahə ilə ınəh- 
dudlaşmırdı. O, “ Xətai”  təxəlliisü ilə 
Azərbaycan tiirkcəsində şeirlər yazan 
görkəmli şair olmuşdur. Əsərlərinin 
əksəriyyətirn ana dilində yazmış Şah İs- 
mayıl Xətainin yaradıcı/ığı Azərbaycan 
ədəbiyyatı, poeziyası tarixində miihüm 
mərhələ təşkil edir. Onun “ Dəhnamə” 
(“ On məktub” ,, 1506) poeması, əxlaqi- 
d idaktik və fəlsəfı “ Nəsihətnamə”  mos- 
ııovisi Azərbaycan epik şeirinin ilk 
nümunələrindəndir. O, anadilli ədəbiy-

yatın inkişafına miistosna ohəmiyyət 
vermiş, Azəıbaycan dilində yazan şair- 
lərə himayoçilik etmiş, saraymda şairlər 
məclisi yaratmışdı. I Şah İsmayılın haki- 
m iyyəti dövründə Azərbaycan türkcəsi 
nəinki hakim odəbi dilə çevrilmiş, hətta 
dövlət d ili səviyyəsinə yüksəlmi>, diplo- 
matik yazışınalarda istifadə olunmuş- 
dur. Onun əsərləri Yaxın və Orta Şəıqin 
b ir çox ölkələrində geniş yayılmışdı. I 
Şah İsmayıl Şokidən Ərdəbilə qayıdar- 
kən (1524 il mayın 23-də) vəfat etdi.

I Şah İsmayılın vəfatından sonra ha- 
kimiyyətə onun azyaşlı oğlu I Təhmasib 
[1524-76] gəldi. Qızılbaş əm irləri 
(rumlu, təkəli, şamlı) aıasında yüksək 
vəzifə və iq tidar uğrunda on il davam 
cdən çəkişmələr dövlətiıı zəifləınəsinə 
səbəb oldu. Bundan faydalanan Osman- 
lı Sultanı I Süleyman Qanuni [1520-66] 
Azərbaycana b ir neçə dəfə (1534, 1535, 
1548, 1554) hərbi yürüş etdi. Lakin Səfə- 
vi ordusunun inadlı müqaviməti I Süley- 
manı Səfəvi şahı ilə 1555 ildə Amasiya 
siilh müqaviləsini imzalamağa məcbur 
etdi. I Təhmasib osmanlılarla və Xora-

I Şah tsmayılın 
kəmsrı. 

Topqapı 
sarayı. 

IsUınbul.
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sana vaxlaşın hiieıımlar edəıı (1524. 
1526, 1528, 1531,1535 vo s. illorda) şey- 
baniloıio aparılaıı miiharibolorə baxma- 
yaraq. A/.oi'baycan torpaqlarımn bir-

V \

* *  V

N

masibin öliimündən sonra qızılbaş əırıir- 
lori arasında başlanınış çəkişmələr Azor- 
baycan Səfəvilor dövlotini xeyli zoiflətdi. 
Ustaclı əyanlarının hakimiyyət başına 
gotirmək istodiklori Heydor Mirzə 1576 
ildo qətlə yetirild i. Rıımlu, əfşar, şamlı, 
qacar və başqa qızılbaş tayfa əmirləıi I 
Təhmasibin digər oğlu II İsmayılı 
[1576-77] Səfovi şahı elan etdilor. Lakin 
siyasi hakimiyyot uğrunda qızılbaş dəs- 
tələıi arasındakı mübarizə davam edir- 
di. 1577 il noyabrın 24-do II ismayıl 
ınüommalı şəkildo dünyasını dəyişdi. 
Yeni Səfəvi şahı Mohomməd Xudabon- 
donin dövriındo [1578-87] Azərbaycan 
Səfavilər dövloti daha da tonəzzül etdi. 
Siyasi çəkişməlor nəticəsində mərkozi 
hakimiyyot xeyli zəillədi. Bu vəziyyət- 
dən istifadə cdon osmanlılar 1578 ildə 
100 m inlik ordu ilo lıücuma keçdilar vo 
Azorbaycamn şim ai-ıprb \orpaq)ann) 
obkeçirıiib r. Osmanlı sultanının təboki 
i\o Kvım xam da Azərbaycana dofələrlə 
qoşuıı çəkdi. Sofəvilər dövlətiniıı zəiflə- 
məsindən istifadə cdən Şeybanilər isə 
1510 ildə itııd ik ləri Xorasan əyalətini öz 
nozarətləri altına qaytara b ild ibr. Os 
manlılar 1590 ildə, demək olar ki. bütün

Azərbaycan torpaqlarım nəzarət altına 
aldılar. 1590 ildə İstanbulda bağlanmış 
siilh müqaviləsinin şərtlərinə görə Azər- 
baycan (Qaradağ, Ərdobil vo fa lış oya- 
lotləri istisna olunmaqla) torpaqlarının, 
Cənubi Qaiqaz ərazilorinin, İranın bəzi 
qərb vilayətloıinin Osmanlı dövləti tər- 
kibiııə daxil edilməsi Səfəvilər dövlətin- 
də ictimai-iqtisadi, siyasi-mədəni pro- 
seslərin xarakterinin doyişməsinin osası- 
nı qoydu. 1578-90 illərin Osmanlı-Səfə- 
vi müharibosi noticəsində məğlubiyyotə 
uğramış dövlətin daxilində siyasi çəkiş- 
mələr yenidən kəskinloşdi. Qızılbaş 
əmirlori Məhəmməd Xudabondənin oğ- 
lu I Abbası [1587 1629] hakimiyyət ba- 
şına gotirdilər. I Şah Abbas miixalifotdə 
olan qızılbaş omirlərinə divan tutdu. 
Yeni Səfovi şahı mərkəzi hakimiyyoti 
gücləndirmək məqsədilə İramn oturaq 
əynn)anna vo ruhmulər'ma jtrxälanmağa 
baştedı. 1598 ildə isəo, Səfəvilərdövloti- 
nın paytaxtını İsfahana köciiroıi. Səfə- 
vi-Osmanlı müharibəsindoki ağır məğ- 
lubiyyot vo 1 Şah Abbasın yüriitdüyii 
siyasət nəticosində Sofəvilor dövlətində 
Azərbaycan özünün aparıcı rolunu, si- 
yasi vo həı bi üstünlüyünii it iıd i vo todıi-

1 Şiih Tahınasili. Miııiiitür. 16əsr.

loşdirilınosi siyasətini davam ctd iıd i.
1538 ildo Şirvanşahlar dövloti loğv edildi 
və Səfovilor dövlotino qatıldı. 1551 ildo 
iso Şoki orazisi Azoıbaycan Sofovilor 
dövlotino birloşdiıild i. I Təhmasibin 
dövriindo Böyiik M oğollar dövloti 
(1526-1858) ilo yaxın dostluq miinasi- 
botlori yarandı. Bu dövrdo Azorbaycan 
Sofovilər dövləli ilo Avropa ölkoləri 
arasında siyasi vo diplomatik əlaCJolor 
genişlondi. Avıopa hökmdarları Sofovi 
dövləti ilo Osmanlı imneriyası ara- 
sındakı ziddiyyətlori lıor vasito ilo kos- 
kiıılaşdirmoyə, bu ik i tiirk dövlotini fa- 
silosiz qarşıdurma şəıaitindo saxla- 
mağa, bıı yolla onları zoiflətmoyo can 
atıcdılar.

Şorqin on qüdıotli vo m iıdi'k dövlot 
xadimlorindon olan I Salı Tohnıasib 
ııoinki dövloti Osmaııh sııltanlanmn vo 
şcybanilorin tocaviiziindo'i qortıya bildi, 
daxili iisyaıı vo çaxnaşmaları uğıırla ya- 
tıı tch hotıa ycni oıazilor foth ctdi. I Tolı-

Fərrux Yasarla 
İsmayıl 
arasıııüa 
baş vcron 
döyüijü 

Issvir cdaıı 
miııiatür. 
1541 il. 
Təbnz.
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cəıı dövlotin adi ayalətloıindən birino 
çevrildi. Dövlotin idarə olunmasında 
Azəıbaycan türklərin in mövqeləri vo ro- 
lu məhdudlaşdırıldı. Sofovilor sarayın- 
da, osason, İran oyanları hakim mövqe 
tııtmağa başladılar. I Şalı Abbas İranın 
daxili vilayotlorinin (Fars, Kirman vəs.) 
oturaq oyaıılarını, xristian monastırları- 
nı vergilərdən azad ctdi. Səfəvi şahı dai- 
ıni ordu yaradaraq daxili siyasi çəkişmə- 
lorə son qoydu. Onun keçiıdiyi inzibati, 
hoı bi. iqtisadi islahatlar noticosiııdo So- 
fəvilər dövloti möhkəmləndi, ölkə iqtisa- 
di baxımdan nisboton iııkişaf etdi. I Şalı 
Abbas Osmanlılar və Şeybanilor üzorin- 
do b ir neçə hərbi qələbo qazanaraq 
Azoı baycanın bir sıra torpaqlarını. Xo- 
rasiiiı, İraq-i Ərəb (miivoqqəti) və s. əra- 
zil: Tııi Səfəvilor dövloti sisteminə qay- 
taı ı. 17 osrdo do Azorbaycan Sofə- 
vı umınti m iiharibə ləritıin  başlıca 
m>. alıı olmuş və bunun nəticəsindo öl- 
ko ictimai-iqtisadi. modom pofensialı
xe zəiflomişdi. 1603 12 illordə baş
vcı iş Səfəvi Osmanh miiharibəsində 
to: hiiskar tərəf I Şah Abbas idi. Sofo-
vi ıı bu müharibəyo başlamaqla itir il-  
m \zərbaycan torpaqlarmı, digor əra- 
zil gcri qaytarmağa çalışdı. 1603 ildo 
T : iz yaxınlığındakı Sufiyan adlı yerdo
bı vermiş döyüş Osmanlı ordusunun 
rr lub iyyəti ilə nəticələndi. Təbriz, 
Naxçıvan vo İrəvan geri qaytarıldı. 1605 
ild Osmanlı ordusunun əks-hücuma 
ke< nəsi ilə əlaqədar I Şah Abbasın om- 
ril \ra z  çayvnvn sol saHilındəki bülün 
m udi nemətlər məhv edildi, əhali isə 
z(i İvamn morkozi bö\go\orvnə 
kö rüldii. Tarixdə “ böyiik sürgiin adı 
ilə ıəşhur olan bu köçürmə siyasoti no- 
tic ində geniş b ir əıazi viıan edildi. 
1 ( . ildən yenidən hücuma başlayan Sə-

Ordııbadda Mohommod Xıuliibondonin adından 
zorb olunmuş gümüş mohommntli. 1584 ii.

fovi oı dusu Azorbaycan torpaqlarmı ge- 
ri qaytardı. 1612 ildo İstanbulda bağlan- 
ınış siilh miiqaviləsinin şortlorinə görə 
foth olunmuş orazilor Səfəvilor dövləti- 
nin tabcliyindo qaldı. 1616-18 illo r 
müharibəsində Osmanlı sultanı “ it ir il-  
miş torpaqları geıi qaytarmağa”  çalışır- 
dı. Lakin bu m iihaıibo də Osmanlıların 
uğursuzluğu ilə noticələndi. 1618 ilin so- 
nunda Mərənddə aparılmış baıışıq da- 
mşıqlarında 1612 ilin  İstanbul müqavi- 
ləsinin şərtləri tosdiq edildi. 1623-39 il- 
lordo baş vermiş miiharibə Səfəvi ordu- 
suının hücumu ilə başlandı. Müharibə- 
nin əvvəlində (1623-24) 1 Şalı Abbas 
İraq-i Ərobi ələ kcçirdi. Bağdad, Mosul, 
Nəcəf, Kərbəla, Bəsro şəhorloıi Sofəvi 
ordusu torəfındən tutuldu. Lakin Səfə- 
vilər dövloti daxiliııdo gürciilərin qaldır- 
dığı üsyan uğurların artırılmasım əngəl- 
lodi. 1638 ildə osmanlılar Bağdad şəhə- 
riııi tuıdular. 1639 il mayın 17-do Qosri- 
Şirindo bağlanmış sülh şərtlorino göro 
İraq-i Grob Osmanlı imperiyasının tər- 
kibinə qatıldı. İk i dövlot arasındakı sər- 
hod 1612 ilin siilh miiqavilosi osasmda 
təsdıq olundu.

Səfəvilor sülaləsiniıı I Şalı Abbasadok 
şəcərosi (tıığra ilo).

Sofovilor dövlotində əsas mülkiyyət 
forması divani (dövlot) və xasso (hökm- 
daı) torpaqları olmuşdur. Sonralar Sə- 
fovi şahlamnn yürütdüyii morkozloşdir- 
mə siyasoti ilo bağlı dövlət (divani) tor- 
paqları hesabına şərti torpaq m iilkiyyəti 
forması -  tiyu l geniş yayıldı. M iilk  və 
vəqf torpaqlan toxunulmaz hesab olu- 
nurdu. Kəndlilər vo sənotkarlar ın iix tə lif 
m iikəlləfiyyotlor daşıyır, 30-dan çox ver- 
gi ödoyiıdilor. I Şah İsmayılın dövriindo

nisbotən azaldılmış vergilor sonralar 
tədricən artmağa başladı. Əhalinin ağır 
iqtisadi vəziyyəti I Şah Təhmasibi mal- 
colıot, tamğa kim i bozi vcrgiləri loğv et-

I Şah Abbas. Miııialür. 17 osr.

məyə məcbur etdi. Lakin bu islahatlar 
Səfovilər dövlətini büıüməkdə olan böh- 
ranııı qarşısını ala bilmədi. Səfəvilər 
d ö v lit in in  iqtisadı həyatımn ııormaf 
mocvdda vnkişafma Səfəvi-OsmanU mü- 
htiK həiəri də  böyük əngo iiər täcsdirdi.
\ b - \ l  o^r\on\o şə'nəT\əx Sə\'ə\’Wəv 0i'6m\əvv- 
niıı soııotkarlıq, ticarot vo mədəniyyət 
morkəzləri idi. Təbriz, Gəncə, Qəzvin, 
Ərəş. Ərdəbil, Culfa kiıni A/orbaycan 
şohorlori bu dövrdo dövlot əhomiyyotli 
məı kozlər olmuşdur. Bu şəhərlər arasın- 
da Təbrizin mövqeyi miistəsna idi. 
1571- 73 illərdo Sofəvilər dövləti ərazi- 
sində olınuş Venesiya səyyahı d ’Ales- 
sandri burada 52 şohərin olduğunu, ho- 
min şəhorlər arasında Tobıizin aparıcı 
mövqedə durduğunu qeyd etmişdir. 16 
osıin sonlarından etibaron Azarbayca- 
nın təsərrüfat hoyatı dorin böhran mər- 
hələsinə qədəm qoydu. Azərbaycanın 
Səfovilər dövloti sistemində oski, aparıcı 
mövqeyiııi və rolunu itiıməsi do ölkənin 
iqtisadi və ınodoni hoyatına ağır təsir 
göstərdi. I Şah Abbasın köciirmə siyasə- 
ti Azərbaycanm iqtisadi inkişafına məıı- 
fi təsir göstərmiş subyektiv amillərdəıı 
idi. 17 əsrdə Səfovilər dovlotinin iqtisadi 
və mədəni həyatında toııəzzül əlamətlori
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Şcyx Səfiəddinin vo Şah İsıııayılın tiirhəlori. 
Horomxana vo Çinixana. Ərdobil.

daha çox ııəzoro çarpırdı. Bu dövrdə ts- 
nəzzül prosesi sonntkarlıq vo ticarat 
üçüıı də səciyyəvi olmuşdur. Lakin çox- 
əsrlik ənonələri olan sənətkarlıq sahələri 
aradan qalxmamışdı. Geniş yayılmış sə- 
nətkarlıq sahəlorindən hiri toxuculuq 
idi. Toxııculuq şəhərlərin iqtisadi həya- 
tında miihüın yer tuturdıı. 17 əsrin 30-cıı 
illərındə Azərbaycanda və qoıısu ölkələ- 
rin şəhərlərində “ sənətkarların çoxu

Qoç fit|uru. Qahiriistii ahido.
16 osr. Naxçıvan.

pambıq və ipək parçalar istehsalı ilə 
məşğııl olaıı, onlardan çox gözəl, sadə 
zərli paıçalar hazırlayan toxucu, boyaq- 
çı vo ya bəzəkçi rəssamlardan ibarət id i" 
(Adaın Oleari) Hənı şəhərləriıı, həm də 
kəndləıin iC|Tisadi həyatı toxuculuq ıııə- 
mulatı istehsalı və xammal cmalı ilə

bağlı idi. Şirvan vilayəli böyük toxucu- 
luq emalatxanasmı xatırladırdı. Bu vi- 
layətin xarn ipəyi və ipəkçilik məmulatı 
beynəlxalq ticarət əhəmiyyəti kəsb edir- 
di. Şirvan xam ipək hasilatı sahəsində 
Yaxın və Orta Şəıqdə Gilandan sonra 
ikinci yeri tuturdu. Xam ipək Təbrizdə, 
Marağada, Naxçıvanda, Gəncədə də 
hasil edilirdi. Pambıq parça isıehsalı öz 
həcminə görə toxuculuqda birinci yeri 
tuturdu. İstehsal olunmıış parçaların 
böyıik qismi Avropanın və Asiyanm 
nıüxtəlif ölkələrinə ixrac olunurau. Xal- 
çaçılıq bu əsrdə də Azərbaycanda geniş 
yayılmış sənətkaılıq sahəsi idi. 16-17 
əsrlərdə xalçaçılıq həm bədii xüsusiyyət- 
ləıinə, lıəın də istehsalın həcıninə görə öz 
inkişafının ən yiiksək səviyyəsinə çat- 
mışdı. Təbriz şəhəri və onun ətrafı ııəin- 
ki Azərbaycanm, hətta bütiin Şərqin ən 
böyiik aparıcı xalçaçılıq mərkəzinə çev- 
rilmişdi. löəsrinsonu 17 əsrin əvvəllə- 
ri dulusçııluqda və şiişə məınulatı isteh- 
salında yeııi dövr idi. Səfəvi-Osmanh 
miilıaribələri nəticəsində böyük dağıntı- 
larııı olması tik inıı işiııə tohbatı xeyli ar- 
tırmışdı. Bu tələbat sayəsində b ir çox sə- 
nət salıələrində caıılanma müşahidə olu- 
nurdu. Təbriz bütün Şərqdo ən miihüm 
bədii səııotkarhq (həkkaklıq, xəttatlıq, 
cildçilik və s.) morkəzləriııdən biri idi. 
Bakı neft hasilatı ilə məşhurlaşmışdı. 
Azərbaycan şəhərlərindo başlıca məhsul-

dar qiivvə sənotkarlar idi. Sənətkarlar, 
əsasən 3 qrupa bölüııürdü: I ) fərdi fəa- 
liyyət göstərən sənətkarlar; 2) xiisusi təş- 
kilatlarda (əsnallarda) birləşmiş sənət- 
karlar; 3) iri feodal emalatxalarına (kar- 
xanalara) mənsub olan sənətkarlar. Şə- 
hərlərdəki mühüm istehsal vasitələri, ti- 
carət obyektləri (karvansaralar, bazarlar, 
dükanlar və emalatxanalar) feodallann, 
xəzinəniıı (dövlətin) və dini miiəssisələrin 
əliııdə cəmloşmişdi.

Səfəvilər dövlətinin başında diinyəvi 
və dini lıakimiyyoti öz əlində cəmləş- 
dirən şalı dururdu. A li hərbi komandan 
“ əmir əl-üməra”  (“ əm irlərin əm iri” ), 
qoıçi dəstələrinin başç'st “ qorçibaşı’" 
adlanırdı. Dövlət aparatına vozir, dini 
idarəlorə və voqf əmlakına sədr, maliyyə 
işlərinə musıoufi ol-məmalik nəzarət 
edirdi. Səfəvilər dövləti bəylərbəyiləriıı 
idarə etdikləri ayrı-ayrı bəylərbəyiliklərə 
bölünmiişdü. 17 əsrdə Səfəvilər dövlətin- 
də 13 bəylərbəyilik vardı: Şirvaıı, Qara- 
bağ-Gəncə. Azəıbaycan (hazırda Araz 
çayından cənubdakı ərazilər), Çuxtırsəd 
(İrəvan), Qəzvin, Həmədan, Kuh Gi- 
luyə (Fars), Kirman, Astıabad, Məş- 
həd, Herat, Mərv, Qondəhar.

Qızılbaş əmirlərindən seçilən bəylər- 
bəyilər şahın tələbinə əsasən öz dəstələri 
ilə hərbi yürüşləıdə işıirak etmoli idilər. 
Ordu müharibə ərəfəsində bəylərbəyilə- 
rin hesabma saxlanan siivari dəstələrin- 
don toşkil edilirdi. Səfəvi ordusu odlu si- 
lahla az təclıiz olunmuşdu. Miiharibə- 
lərdə ən çox 120-150 min Səfəvi döyüş- 
çüsü iştirak edirdi. Səfəvi şahının xidmə-

Hmdosi vo nobati naxışlı ıııis dolça. 
15 16 osrlor. Mingoçcvir.

tiııdo4 -6 min nofoıiik daimi qorçi dəstə- 
si vardı.

16 əsrin sonlarından etibarən Səfəvi- 
lər dövlətinin xaıakteri doyişdi. Dövləti 
ictimai-iqtisadi vo siyasi böhrandan çı- 
xarmağa çalışan I Şah Abbas b ir sıra is- 
lahatlar keçirdi, morkəzi hakiıniyyətə ta-
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Safəvilar dövlətinin sərhədi 
(vassal ərazilər daxil olmaqla)

Ən böyük inzibati vahidlərin -  
bəylərbəyiliklərin sərhədləri
1590 il İstanbul sülhünə görə Osmanlı- 
Səfəvi torpaqlanmn təxmini sərhədi

1603 Osmanlı imperiyasından ərazilərin 
Şah Abbas tərəfındən geri alındığı illər 
Stepan Razinin yürüşü 
Paytaxt
Digər yaşayış məntəqələri |  Qa[a ıa r

------Ticarət yolları H Keçidlər
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“ Əjdalıa” xalçast. 17 əsr.
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be olmayan qızılbaş əyanlanna deyil, 
irandilli ayanlara arxalanmağa başladı.
12 m inlik lüfəngçibr, 10 m inlik qulam- 
lar dəstosi. lopxana vo lopçu hissəlori tə- 
sis edildi. Qorçilərlo b iıiikdə daimi ordu- 
nun sayı 44 min nofərə çaldırıldı. Həmin 
hərbi hissolər qeyri-qızılbaş etnik nü- 
mayəndolərdən (farslar, kürdlər və b.) 
təşkil olunmuşdıı. Bu tədbiıiorin nəticə- 
sindo qızılbaşların orduda mövqeyi xeyli 
sarsıldı. 1 Şah Abbasın yüriitdüyü siya- 
sotdon narazı qalmış tayfalardan ən 
üsyankarı ■ ■ tokolilər 1596 ildə şahın om- 
r ib  tamamib məlıv edild ibr. Dövlətin 
paytaxtının İsfahana köçürülməsi 
(1598) və İranın daxili vilayətlorinin iq- 
tisadi, siyasi cəhətdon əlıəmiyyotinin 
aıtması Azorbaycan Səfəvibr dövləti- 
nin tadricən etnik simasını itirməsi ilə 
nəticoləndi. Bu, Səfəvilər dövb tin in  tə- 
kamülündə ikinci mərhələnin başlanğıc 
moqamı idi. 16 əsrin sonundan 1736 
ilədək Səfəvi şahlaıı it ir ilm iş  torpaqlan 
( 1590—1612 illər ərzində) geri qaytar- 
dıqdan (1612) sonra isə iqtisadi poten- 
sialı xeyli zəifbm iş Azərbaycana deyil, 
İraıı vilayotlərinə arxalandılar. daha 
çox həmin vilayotlərin inkişafı qayğısı- 
ııa qalırdılar.

16 osrin əvvəlbrinda qızılbaş tayfala- 
rının qüdrətli siyasi qüvvoyə çevrilməsi, 
Azərbaycan torpaqlarımn nisbətən mər- 
kozləşmiş vahid dövlət tərkibində birləş- 
ıııəsi, mohsuldar qüvvələrin yüksəlişi, şə- 
hərbrin sənətkarlıq və beynəlxalq tica- 
ıot mərkəzlərinə çevrilməsi obyektiv 
olaraq Azərbaycan modəniyyətinin in- 
kişafı üçiin əlverşli şərait yaratmışdı.

Sofəvilərin hakimiyyəti dövrii (xüsu- 
silo 16 osr) Azərbaycan mədəniyyətinin 
yüksək inkişaf pilləsidir. Məhəmməd 
Füzuliııin yaradıcıiığı bu dövro aiddir. 
Azorbaycan odəbiyyatmı zənginbşdirən 
şaiıiər arasıııda Hobibi, Məhomməd 
Əmani, Saib Təbıizi, Qövsi Təbrizi, 
Tərzi Əfşar. Nemətulla Kişvəri, Məsihi 
və b.-ııın şöhroti bütiin Yaxın Şərqə 
yayılmışdı. Bu dövrdə "Şah İsmayıl", 
"Əsli və Korəm", "Aşıq Qərib", "Abbas 
vo Gülgəz" və "Koroğ lu" kim i dastanlar 
yaradılmışdır. Aşıq Qurbani, Aşıq Ab- 
bas Tularqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Abdulla 
xalq arasında ınoşhur idilor.

Təbriz miniatür moktəbinin ən yük- 
sək inkişafı 16 osro tosadüf cdir. Bu 
məktəbin ən görkomli nümayəndələri 
Suitan Mohəmməd, Kəmaləddin Beh- 
zad və Sadıq boy Əfşar olmuşlar. Onla- 
rın osəıiori dünyamn b irçox məşhıır mu- 
zeybrində, ocümhdən Sankt-Peterbıırq,

AZƏRBAYCAN 18 ƏSRİN 1-ci YARISINDA

Qoşa Qala qapısı. Bakt. I6asr.

I tndon, Venesiya, Paris, Leypsiq və b. 
ş hərbrin  muzeylorində saxlamlır. 
/  /ə ı baycaıı tarixçilor i Həsən boy Rumlu 
' İsgəndər boy Miinşi Səfəvilər döv- 
l inin ta ıix in i işıqlandıran q iym ətli 
r əıior yazmışlar. "İranlı Don Juan" adı
i ı Avrupada məşhur olmuş Oruc bəy 
1 ayatın tarixi-coğrafi əsəri 1604 ildə 
İ paniyada ispan dilindo çap edilmişdi.

16 17 əsıiər Azərbaycan xalqınm, 
( nun modoniyyətinin təkamülü prose- 

ndə əsaslı keyfiyyət mərholəsi kim i 
( iymətləndirilə bilər.

3d  II cTpy  ıııcDCK u h H. n. A3cp6ait- 
ı>Kaıı h XV I XVI I  bb. C6. CTarcü ııo mctophh 
Vjep6aü^>KaHa. B.l, B., 1949; 3  <() c ıı ıı ıı e » 

O. A. Oopajonannc AjcpöiiİMVKaııcKoro rocy- 
apcTBa Cc(|)Cbhaob b na'iajrc XV I neı<a. !>., 1961;
. ümcr  l-aruk. Safcvi Ucvlctiııiıı kt|fuluşu vc 
dişmcsiııılc Anadolu türklerinin rolii. Ankara. 
976; Ə f ə n d i y c v  O. Ə. Azorhaycan Sofəvilor 
'övloti. B., 1993; M a h m ı ı d o v  Y. M. Azor- 
ıaycan diplomatiyası. Ağqoyunlu vo Sofovi döv- 
ətbrkıin Avropa ölkolori ilo olaqolori (X V  XVI I  
iizilliklor). B., 1996; Azorbaycan tarıxi. Yeddi 
ilüdə. C. 3, B.. 1999; N o s r u l l a h  Fo l s ə l i .  
iendeganiy-e Şah Abbasi ovvoli. T e h r a n , 1334 
hicri).

Oqlııy ƏJiııulivev

Azərbaycan
18 əsrin 1-ci yarısında

Səfəvi imperiyasının tənəzzülü. Azər- 
baycanda xalq-azadlıq hərəkatı. 18 əsıin 
ovvollərində Azorbaycan həlo də Sofəvi 
imperiyasmın çox mühüm toıkib hissəsi 
idi. 17 əsrin sonundan başlayaraq darin 
iqtisadi və siyasi tənozzül dövrü keçirən 
Sofəvi dövbtində şah, saray oyanları və 
dövbt momurları boşalmış dövlot xozi- 
nosini dolduımağın yeganə yolunu ver-

gilərin hocmini və mükəlləfıyyətlorın 
sayını artırmaqda görürdübr. Şah Sul- 
tan Hüseyn 1699 ildə vergi sistemini 
“ qaydaya”  salmaq moqsodib 15 yaşına 
çatmış hor b ir kişinin siyahıya almmast 
barodə omr verdi. Verg ibr üçqat a rtırıl- 
dı. 18 əsrin svvəUərində Azərbaycanda,

xiisusilə Şirvanda kecon quraqhq özü ilə 
dəhşotli aclıq gətirmişdi.

Ağır feodal istismarı kəndli təsərrii- 
fatının dağılması vo iqtisadi böhranın 
dərinbşməsi ilə nəticəbndi. 18 əsrin 
əvvəllərində ölkonin m ıix tə lif yerlərində,
o cümlodən Car-Balakən bölgəsində 
(1707 vo 17 11), Şirvanda (1709) vo Təb- 
rizdə (1709, 1711) şah üsuli-idarəsinə, 
həmçinin yerli fcodallaıa qarşı üsyanlar 
baş verdi.

Şirvan bəylərboyi Həsənəli xan üs- 
yançılara divan tuımağa cəhd göstərsə 
də, moğlub oldıı və öldüriildii.

Sofovi dövlətinin süquta doğıu get- 
məsi Yaxm vo Orta Şərqo işğalçılıq niy- 
yətləri olan rus çarı I Pyotrda böyük 
iim idb r yaratdı. O, şahla ticarət müqa- 
viləsi bağlamaq, əslində isə koşfiyyat 
moqsədib A.P.Volınskini Qafqaza və 
İrana elçi göndərdi. Volınski \7 \6  i\m 
yayında Həştərxandaıı gəmi ilo yola 
düşdü və Niya/.abad limamnda sahilə 
ç\x\b buradan quvvv yoll'd <>&\Y\vmyA 
getdi. Elçi btırada 3 aydan artıq qalaraq 
dövlətini marnqhındıran molumaüan
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topladı. 1716 il dekabrın 7-də o, Şama- 
xını tork edib İslahaııa yola düşdü. 
1717 il iyunıın 30-da Volınski və baş 
vəzir Fotəli xan torof'ındən ilk rosmi Ru- 
siya İraıı ticarət müqaviləsinin layiliDsi 
tərtib olundu. Müqaviloyə görə, Sofyvi 
dövloti orazisindo rusların ticarot foaliy- 
yotino yardım maqsadilo İsfahanda kon- 
sulluq, Şamaxıda iso vitse-konsulluq 
yaradılmalı idi.

Müqavilo bağlandıqdan sonra Vo- 
lınski 1717 iliıı dckabrında yenidon 
Şamaxıya goldi. Xozor donizindo buz- 
ların orimosini vo yolun açılmasını göz- 
lomoli olan elçi 8 ay Şamaxıda qaldı. 
Rusiya ilo homsorlıod vilayotloriıı karvan 
yolları haqqıııda molumat toplamaq 
moqsodilo A.P.Volınski öz dostosinin 
iizvlorindon biri -  A.Lopuxini karvan 
yolıı ilo Hoştorxana göndordi. Elçi özii iso

G ü ı ı ı ü ş  b e ş ş a h ı .  I Ş a h  M ü s c y n .  1 7 1 6  il.

Azorbaycan torpağım 1718 il iyulun 25- 
də tork etdi. A.P.Volınski müşahidəlori 
osasında belə qənaotə gəlmişdi ki, Səfəvi 
dövlotindo şahın yalnız adı var, hakimiy- 
yət iso yeıii lıakimlərin olindodir.

Bıı zaman Sofəvi dövlotini xalq 
azadlıq hərokatı büriimiişdü. Azərbay- 
caııda on mütoşakkil horokata Şirvanııı 
Müşkür mahalından olaıı kəndli Hacı 
Davud başçılıq edirdi. 1719 ilin soııla- 
rında Sofovi hakiıniyyəti Şirvanda iisya- 
nı yalırmağa nail oldu. Hacı Davud tu- 
tulub Dorbond hobsxanasına salındı. Az 
sonra o, hobsdon qaçaraq yenıdon Şirvan 
üsyançılarına başçılıq etdi vo Qazıqu- 
muxlu Surxay xanı qoşıınları ilə biıiikdo 
öz torofıno çokmovo ııail oldıı. Bu dəfo 
Hacı Davud qarşısına Şirvanda İran ha- 
kimivyotini dcvirmok vo burada müstəqil 
dövlot yaralmaq nıoqsodini qoydu. O, ilk 
zoıhosini Şirvaııdakı üç iri inzibati mor- 
kozo Şamaxı, Bakı v ı Dorbondo endiı- 
di, lakin biı haşa homlə ilo hoınin şolıor- 
lori ala bilmodi. Az bır zamanda onuıı 
dostnsi otraf malıallardan, xüsusilo Qu- 
ha. Rustov. Müşkür vo Alcpaıadaıı go-

bn koııdlilor hesabına artdı. Tezliklə 
Qaytaq usmisi də üsyançılaıia biıiəşdi. 
Üsyançılar Şamaxıya torəf hərəkol edib 
şəhori mühasiroyo aldılar. 1721 ilin  av- 
qust ayında şohər ohalisinin kömoyilə 
iisyançılar şolıəro daxil oldular.

Şamaxıda qazanılmış qələbodən 
ruhlanan Hacı Davud yüriişü davam et-

Elçi Volınskinin Şamaxı xanının 
görüşünə gəlməsi haqqında 
yaddaş
iş ağası (birinci pristav) və konvoy- 
da olan Nəcəf bəy, habelə onlarla 
birlikdə "qareşi" (katib), 20-yə yaxın 
başqa vəzifəli adamlar, onların da 
yanında 200-ə yaxın silahlı sıravi 
adam bir bayraq ilə elçinin yanına 
gəldilər. Və elçiyə bildiröııər ki, onlar 
qəbul üçün gəliblər və xanın adın- 
dan, öz adlarından [elçini] təbrik 
edirlər (onların İslam adında nəslən 
Qdanskdan olan dilmancları vardır, 
İrana Polşa elçisi Boqdan bəy ilə 
gəlmiş və burada ürəkdən basur- 
manlığı qəbul etmişdir); sonra isə 
Becan bəy gəlib çıxaraq söylədi ki, 
xan onunla elçi üçün 3 at və başqa- 
ları üçün 12 at göndərmişdir, bunlar 
da azlıq edərsə, iş ağasına əmr ver- 
mişdir ki, o özünün cins atlarından 
və onunla birlikdə gələnlərin atla- 
rından alıb versin. Elçi atları qəbul 
edərək yola düşdü, arabalar isə hə- 
min yerdə qaldı. Elçi yola düşərkən 
onun qarşısında şeypurçu gedirdi, 
o, elçinin iri alman cinsli atına min- 
mişdi, şeypurlardan yuxarıda qırmızı 
qırçınları olan, üzərində gümüş saplı 
lentlərlə gerb çəkilmiş və elçinin adı 
yazılmış bayraqlar yellənirdi. Onla- 
rın ardınca İran attarına minmiş üç 
təbilçi, onların ardınca elçinin alman 
yəhərləri qoyulmuş üç sadə atı, on- 
lardan sonra muşket ilə silahlanmış 
üç ovçu və gödək tüfəng götürmüş 
iki nəfər gəlirdi. Onların ardınca qof- 
meyster, onların ardınca 12 xidmət 
adamı, onların ardınca kamerdiner, 
onlardan sonra isə iki paj gəlirdi.

diımoyi qorara ald' Lakin Dorbond və 
Bakı qalalarına hiicumlar uğursuz oldu. 
Bakıda, "Qurd qapısı”  yaxınlığındakı 
gölün otrafında baş vermiş döyüşdo Ba- 
kı (.larnizonu iisyançıları moğlub ctdi. 
Bunuııla belo Şirvanda xalq horokalı 
gündən-güno genişləniıdi. Şahın göstori- 
şi ilo İrovan xanı 1721 ildo üsyançılara

qarşı qoşun yeritdi. Bundan xəbər tutan 
Hacı Davud daha cəld torponorok Kür 
çayını keçib, gözlənilmodon onlara 
həmlo etdi. Döyüş üsyançıların qolobosi
ilo nəticəlondi. Hacı Davud Şirvaııın 
vahid hakimi oldu.

18 əsrin 20-ci illərində Səfovi dövləti 
özüniin ağır tonozzül dövrünü yaşayırdı. 
Üsyan etmiş əfqan tayfaları vilayətləri 
b ir-b ir olə keçirir, dövlətiıı paytaxtı İsfa- 
lıana yaxınlaşırdılar. 1722 ilin  martında 
İsfahanın yaxınlığında baş veron döyiiş- 
də şah ordusu moğlubiyyotə uğradi Is- 
fahan mühasiroyo almdı. Oktyabr ayın- 
da Şah Sultan Hiiseyn şəhordən çıxıb 
təslim olduğunu b ild ird i vo tacı öz ba- 
şından götürüb ofqanların başçısı M ir  
Mahmudun başına qoydu.

I Pyotrun Xəzəryanı bölgəlorə hiicu- 
mu. Azorbaycan vo Səfəvi dövlətinin bir 
sıra başqa ərazilərini ələ keçirməyə fur- 
sət axtaran rus çarı I Pyotr üçiin Şama- 
xıda rus tacirlərinin qotl-qarətə məruz 
qalması əlverişli bəhano oldu.

Pyotr Xəzəryanı oyalətlərin sakinlə- 
ri arasında yürüşün sobəbiııi “ izah ct- 
mok”  məqsədilo “ Manifest”  çap etdirib, 
rus ordusu hərəkət edəcəyi istiqamətdə 
yeıioşon şəhər və kondlorə göndərdi. 
“ Manifest” də yürüşün osl sobobi ört- 
basdır edilir və göstərilirdi ki, rus ordu- 
sunun bu yürüşdə məqsodi Şirvan üsya- 
nı zamanı Şamaxıda qətl-qarətə moruz 
qalmış rus tacirlərinin intiqamını a!- 
maq, habelə Rusiya dövlətinin dostu 
olan İran şahına qarşı qalxan üsyançıla- 
ra, xüsusilə Hacı Davuda və Surxay xa- 
na cəza veımokdon ibarətdir. I Pyotr 
“ Manifest” ində yerli əhaliyə homçinin 
əmin-amanlıq vəd edirdi. “ Manifest” 
Azəıbaycan dilində də çap olunmuşdu.

1722 ilin avqustunda rus qoşunları 
heç bir miiqaviməto rast gəlmədon Dor- 
bond şəhorino daxil oldular. Şəhərin na- 
ibi İmamqulu vəzifəsindo qalmaq xatiri- 
ııo Dorbond qalasının ik i gümüş açarını
I Pyotra təqdim etdi. Avqustun 30-da 
rus ordusu Dərbonddən Bakıya doğru 
yeridi. Lakın bir sıra səbəbloro görə I 
Pyotr yürüşünü dayandırıb sentyabrın
5-də Dərbəndə döndii. Sentyabrın 7-do 
iso polkovnik Yungerin başçılığı ilo qar- 
nizonu burada qoyub Rusiyaya qayıtdı.

I Pyotr Rıısiyaya qayıtdıqdan sonra 
Osmanlı sultam Hacı Davuda xətti-şorif 
göndorib bildirdi ki, o, Krım xanı lıüqu- 
quııda Osmanlı dövlotinin toboəliyinə 
aəbul olıınur. Sultan Hacı Davuda xan 
rifıılu verdi, onu Şirvan vo Dağıstan lıa- 
kiıni kimi tanıdı.
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I Pyotr hərbi ekspedisiyalar göndər- 
moklo Xozor sahilinin qorbiııdo vo conu- 
bunda yerloşon oyalotlərin işğalını da- 
vam etdirmək qorarına gəldi. O ktyabr 
ayında İsfahanı olo keçirmiş ofqanların 
yaxın vaxtda Gilana yürüşü gözlənıldi- 
yindon ruslar tez-tələsik oram zəbt etdi- 
lor. 1722 ilin  dekabrında başda polkov-

Inbri? şalıərinin açarları. 18 əsr.

nik jov olmaqla rus eskadrası Ənzəli 
lim una daxil olub heç nir müqavimətə 
ıaü əlmədən Rəşt şəhorini ələ kcçirdi.

rbaycaıı uğrunda dövlətlərarası 
rəqı >tin güclənməsi. Sofovi imperiyası- 
nın ağılma prosesindən istifadə edon 
Osı 'lı imperiyası da öz qoşunlarını 
Copubi Qafqaza doğru yeritdi. Qorbi 
Av pa dövlotlərinin diplomatları sulta- 
nı iı ndırmağa çalışırdılar ki, ruslar Şir- 
van İrəvan vilayətlərini alacaqları təq- 
d ir :o Osmanlı hakimiyyoti altında olan 
gün.ülər vo ermənilər “ Rusiyanın təbəə- 
liyi qobul edocoklor” .

'smanlı dövləti tərəfindon bütün Co- 
nu Qafqazın tutulması tohlükəsi I 
P> ru Bakım işğal etməyə tələsdirdi.
17 il iyulun 21-də rus donanması Ba- 
kı nanına daxil oldu. Ciddi müqavi- 
n göstərməsino baxmayaraq, Bakı 
qa zonu çoxsaylı orduya və hərbi tex- 
ni ı malik olan düşmonin hücumuna 
ta ətirınədi vo artilleriya bombardma- 
nı 'icəsində şəhordə baş verəcək yan- 
ğı tələfatın qarşısını almaq moqsodi- 
lə ılam general Matyuşkinin başçılıq 
et ı yadelli işğalçılara Ləslim ctməyə 
m • our oldu. Bakı sııltam Məhəmməd 
Hüseyn bəy qardaşları ilə b irlikdə tutu- 
lub Rusiyaya sürgiin cdildi. Polkovnik 
Baryatiııski şəhorə komendant təyin 
olıındu. Bakıdan sonra ruslar asanlıqla 
Salyan şəhəıini işğal etdilər.

Rus qoşunları Xəzəryanı oyalətlorin 
bir hissosini işğal etdikdən sonra I 
Pyotr. II Təhmasib torotindon solahiy- 
yətlərindon məhrum edilmiş İranııı sa-

biq elçisi İsmayıl bəyə Dərbəııddon G i- 
lana qədər olan torpaqları, lıabelo Şa- 
maxı, Mazandaran vo Astrabadı İran 
dövlətin in Rusiyaya güzəştə getmosi 
barədə m iıqavilə tə k lif etdi. 1723 il 
sentyabrın 12-də göstərilon şərtlor osa- 
sında Peterburqda Rusiya ilə miiqavilə 
imzalandı. Bunun əvəzində Rusiya Səfo- 
vi şahına öz hakim iyyotini qorumaq 
üçiin hərbi yardım göstərməyi öhdəsinə 
götürürdü. II Təhmasib isə ovvolcodən 
hüquqi osasdan məhrum olan bu müqa- 
viləni tosdiqləmokdon qəti boyun qaçırdı. 
İsmayıl bəy vətəıı xaini elan olundu vo 
geri qayıtmağa cəsarət etməyib, ömrünün 
sonunadok Rusiyada qaldı.

Osmanlı qoşunlarmın Azərbaycanın 
orazisinə daxil o lub şərqo doğru lıərəkət 
etmasi Xəzəryanı əyalətlərdə yerloşon 
rus qoşunları ilo toqquşma təhlükosi ya- 
radırdı. Lakin osmanlılarla mühariboyo 
girmək istəmoyən Rusiya Osmanlı im- 
periyasına bu bölgəni bölüşdürmok ba- 
rədo müqavilə bağlamağı tə k lif cidi. 
Uzun danışıqlar və mübahisodan sonra 
torofiər Sofovi irsini bölüşdüımək barodə 
razılığa gəldilər. 1724 il iyıılun 12-do İs- 
tanbulda Rusiya ilo müqavilə imzalandı. 
Müqaviləyə əsason Osmanlı tərofi Rusi- 
yanın işğal etdiyi Xozəryam oyalətləri 
“ İran torəfindən Rusiyaya giizəşt edil- 
miş k im i”  təsdiq etdi. Rusiya isə öz növ- 
bəsindo Qorbi Qafqazın və Cənubi 
Azərbaycanın osm anlılar tərəfindən 
işğalına etiraz etməyəcəyini b ild ird i. 
İstanbul müqaviləsiııin maddəlorindon 
birinə görə Xəzəryanı əyalətlər istisna 
olmaqla, Şirvanın qalan hissəsi sultanın 
ali himayəsi altında xanlıq kim i tanı- 
mrdı.

Azərbaycan müvəqqəti rus və O s- 
manlı işğalı dövründə. İstanbul müqavi- 
ləsindən sonra Osmanlı dövləti bütün 
sərhəd boyunca qoşunlarını Cənubi 
Qafqaza ycritdi. A rtıq  1724 il iyul ayı- 
ııın sonlarında D iyarbəkir paşası A r if i 
Əhməd 30 m inlik qoşunla İrəvan şəhəri- 
ııi zəbt edib, Cənubi Azərbaycan istiqa- 
motindo irəlilədi Xoy şohəri sakinləri- 
nin müqavimətini qıran Osmanlı əsgər- 
ləri az sonra Mərond şəhərini alıb, Təb- 
rizə yaxınlaşdılar. Həmin dövrdo Tobriz 
şəhəri, demək olar ki, müdafıəsiz qal- 
mışdı. Şohərin qala divarları bir qədər 
əvvol baş vermiş zolzələ nəticəsində da- 
ğılmışdı. Təbrizə yaxınlaşan Osmanlı 
qoşunları Çorsu adlanan yerdə təbrizli- 
lərlə toqqusmalı oldular. Şəhor hakimi 
Ə li qorçinin başçılıq etdiyi təbrizlilər 
hiylə işlodərək geri çəkildilor və düşmən

qoşunları şəhorə daxil olmağa başladı. 
Bu zaman təbrizlilər qəllətən lıonılo edib 
dörd m in lik düşmən qoşununu qırdılar.
1725 'lin  mayında osmanlılar Tobrizo 
təkrar hücum etdilər və ik i aylıq müha- 
sirədən sonra şohəri aldılar.

Tobrizi aldıqdan sonra Osmanlı qo- 
şunları Gəncə şəhərino doğru horəkot et- 
dilor. Əlavo olaraq Krım  xanlığından 
kömək alan Sarı Mustafa paşa 1725 ilin 
avqustunda Gəncə şəhərini ələ keçirdi. 
İlin  sonunda osmanlılar Az.orbaycanın 
sonuncu istehkamını, İstanbul müqavi- 
ləsino göro Osmanlı işğal zonasına daxil 
olmayan Ərdəbil şəhərini də almağa 
müvəffoq oldular.

Azərbaycan müvəqqəti rus və Os- 
manlı işğalı dövründə olduğu zaman, 
rus dövləti Xəzəryanı əyalətlərdən həm 
iqtisadi, həm do strateji məqsədlərlə isii- 
fado etmək iiçün xüsusi lodbirlər hazırla- 
nnşdı. Rusiya məmurlarını ilk  növbodo 
Abşeronun neft quyuları maraqlandınr- 
dı. Rus qoşunlannın Bakı qalasmı al- 
masından iki ay sonra neft quyuları ba- 
ıədə xüsusi “ reyestr”  tə rtib  edildi. 
Rusiyanm inkişaf etməkdə olan sonaye- 
si üçiin Xəzəryanı əyalətlərdə istehsal 
olunan xammal xam ipək, parnbıq 
yun təbii boyalar, tik in ti materialları 
və s. də böyiik ohəmiyyot kəsb edirdi.

Polad dobilqə. 18 əsr.

İşğal etdiyi əyalətlərdə öz mövqeyini 
möhkomlandirmək moqsodilə rus ko- 
mandanlığı Bakı, Astara, Salyan və 
Niyazabadda istehkamlar inşa etməyi 
qorara aldı. Rus mütəxəssisləri Kür ça- 
yında gəmiçiliyin inkişafı və bu çaydan 
balıqçılıq məqsədilə istifadə edilməsi 
üçiin tədbirlər hazniadılar. Azərbaycan
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vo Ganubi Qalqazın başqa ölkolori ib  
sıx iqtisadi alaqa varatmaqdan ötrii Ru- 
siya hökumoti K iir çayının monsəbinə 
yaxııı yerdo Peterburq kımi bıı şohor 
salmaq fıkrino düşdü.

Bakı vo Abşeıona komendant toyin 
ohmmuş Baryatinski tezliklo yerli leo- 
Jalların ncl't qııyularını miisadiro edorok 
oııları modaxildon ınohrum etdi. Ko- 
mendantm bu horokotindən təşvişə dü- 
şon Bakı feodalları xarici işğalçılaıa 
qarşı üsyana qalxmağı qorara aldılar. 
Lakin ruslar işdəıı xobər tutduqda təşki- 
latçı, şəhər hakimi Dərgahqulu boj' qa- 
laııı toık edib, Şaınaxıya qaçdı.

Rus hökuməti ondan lıimayoçilik 
isləyon qrıqorian mozhəbinə mənsub 
olan xristianlara Xəzoryam oyalollərdo 
istədikləri şəhərdə, lazım golorso yerli

Domı'r lövborlor. Songi Muğan adası. 
16-19 osrlor. Bilgolı.

əhalini qovaraq, oııları lıəmin ərazido 
yeıiəşdirməyi vod cdirdi. I Pyotrun bu 
məkrli siyasoti 1725 il levrahn 1 l-do Xa- 
rici işlər kollegiyasının qorarında və 1 
Yekatennanın 1726 il tevralın 22-də 
verdiyi omrində də öz oksini tapmışdı.

1727 ildə Şamaxı şohəri yaxınlığın- 
dakı, Nabur kəndindo Rıısiya ilo Os- 
manlı impcriyası nümayondolori görüşə- 
rək iki dövlot arasındakı sorhodi miioy- 
yəıı etmoyi qəraıa aldıhır. Hor iki dövlot 
nümayəndələrinin qorarma osasən rus 
qoşunları silahdaıı istifadə etınədən 
Müşkür, Niyazabad, Cavad, Salyan, 
Lonkoraıı, Aslara vo Qı/ılağac, cloco do 
Talış dağlarının b ir lıissosini flutdular. 
1727 ildo onlar Şeşpara, Rııstov, 1728 il- 
do iso Qııba vo Tongəyo salıib oldıılar.

Osınaıılı işğalına nıoruz qalınış vila- 
votlordo ovvılki in/'bati-orazi bölgiisü 
kiçik doyişikliklorlo saxlanılınışdı. Azor- 
baycan toıpaqlan vilayotloro (oyalotlo- 
ro), onlar da sancaqlıqlara bölüıımüşdü.

Vilayotlorin orazisi, adətən, əvvollər möv- 
cud olmuş boylorboyiliklərin ərazilərino 
uyğıın goliıdi. Goncə vihıyafinin orazisi 
iso keçmiş Qarabağ (Gənco) bəylərboyi- 
liyin iıı orazisinə nisbəton xcyli kiçik idi. 
Qazax sancaqlıq kim i qonşu T illis  vila- 
yotinin, Göyçə gölünün şimal-şərqindo 
ycrləşon Loı i, Pombok iso İrəvan vilayo- 
tinin toıkibinə daxil edilmişdi. Kür ça- 
yından şimaldakı Azorbaycan torpaqla- 
rı xüsusi statusa malik idi. Bu ərazilər 
vassal hakiınlər tərəfindən idarə olunur- 
du. Məs., paşa rütbəsi alınış Əli Sultan 
Şoki vilayotiniıı hakimi tosdiq olıınmuş- 
du. Ərəş vo Qax da vassal mülkləri idi.

Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azər- 
bayuında aqrar ıniınasibətlordo ciddi do- 
yişiklik baş vermomişdi. Divani və xass 
torpaqları vahid “ m iri”  torpaqları kate- 
qoriyasına daxil edilmişdi. Osmanlı ha- 
kimiyyot orqanları işğal olunınuş yerlər- 
də hər sancaqlıq, hər vilayət üçün vergi 
qanunııaınosi tortib edirdilər. Xüsıısi 
vergi doftorlorində kişi əhalisi və ödəni- 
lon vergilor əks olunurdu. Ticarot və so- 
nətkarlıqda Səfəvilor dövründə alınan 
vergilər olduğu kinıi saxlanılmışdı. Bir 
sıra hallarda Osmanlı hakimiyyət or- 
qanları vergilorin yığılmasım müqatıəyə 
verirdilor. Osınanlılar Təbrizdəki pul 
zərbxanasını qaydaya salmağa çalışırdı- 
lar. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində tə- 
nəzziilə uğramış ticarəti canlandırmaq 
üçün bəzi tədbiıior göriilürdü. Araz çayı, 
A ı paçayın yataqları tomizlənərək gomi- 
çilik üçün yararlı hala gətirilmişdi.

Ərazisi ik i imperiya arasında bölüş- 
dürülmüş Azərbaycanm xalq kütlolori 
yadelli osarotino tabe olmaq istəıııir, 
kəskin müqavimət göstərirdi. 1724 ilin 
yayında Salyanda Rusiya oleyhinə çıxış 
baş verdi. Podpolkovnik Zimbulatov 
başda olmaqla Salyandakı bütün rus za- 
bitlori öldiirüldü. Salyan hakimləri, o 
cümlədon keçmiş Salyan xanının dul qa- 
dını Fatimo xanıın mahalın bütün sər- 
votləriııin rusların əlində cəmloşmosin- 
don narazı idi. 1727 ildo Muğan hakimi 
Rainazan sultan da rus hakimiyyətinə 
qarşı çıxış etməyə cəhd göstərdi, lakin 
miivəffəqivyotsizliyə uğrayaraq həbs 
olundu.

1726 ildə şəqqaqi və şahsevən tayfa- 
ları Osmanlı hakimiyyətinə qarşı iisyan 
ctdilor. Əbdiirrohman paşa qiyamçı tay- 
faları zorla sakitləşdiro bildi. 1728 ilin 
soııunda Qaradağda Əbdürrozaq xanın 
başçılığı ilə böyük çıxış başladı. Tezliklə 
şahsevən və muğaıılı tavfaları da üsyan- 
çılara qoşuldular. 1728 ilin  yazmda

Təbrizin Osmanlı hakimi Əbdürrəhman 
paşanı 20 min nəfərlik qoşunla üsyançı- 
lara qarşı göndərdı. Sayı 40 min nəforo 
çatan üsyançılar osmanlı qoşununu dar- 
madağın cdib, Ərdəbili miihasirəyə aldı- 
hır. Bu iisyan yalandan özünü Səfovi 
şahzadəsi kim i qələmə vermiş İsmayıl 
Mirzonin sayəsiudə güclonirdi. Əvvəlcə 
Xəzər dənizinin cənub sahillərində foa- 
liyyət göstərən yalançı şahzado Mazan- 
daran lıakiıni tərofindən məğlub edil- 
dikdon sonra rus işğal zonasına daxil 
olub, ətrafına tərəfdarlar loplamağa 
başladı. Lakin ruslar onun dəstələrini 
məğlııb edo bildilər. Bundc.n sonra İs- 
mayıl Mirzə Tobrizo tərəf həıokət etdi, 
tezliklə Əbdürrozzaq xan və şahsevən- 
lərlə birləşdi. Üsyançıların birloşmiş dəs- 
tələıi Ərdobilə hücum edib şəhərin xeyli

l’olad zirclı. 18 əsr.

hissəsini ələ kcçirməyə müvəffəq oldu- 
lar. Lakin 1728 il avqustun əvvəllərində 
osmanlılar Ərdəbil yaxınlığında üsyan- 
çıları ınəğlub etdilər. 1728 ilin sonu
1729 ilin əvvəllərində üsyançılar daha 
ağır məğlubiyyotə uğradılar. B ir neçə tə- 
rofdarı ilo Surxay xana ponah aparmış 
Əbdürrəzzaq xan osmanlılara təslim 
edildi. O, əsir ahndı və edam olunmaq 
üçün İstanbula aparıldı.

Yalnız 1729 ilin  yayında üsyançıla- 
rııı müqavimoti tamamilo qırıldı. Os- 
manlılar tərofindən darmadağın euılən 
İsmayıl Mirzə 2 min nofər torəfdarı ilə 
rus işğalında olan Muğan zonasına da- 
xil oldu. Gencral Rumyantscvin göndor- 
diyi lıorbi dosto İsmayıl Miızənin dəsto- 
sini darmadağın etdi. Yalançı şahzadə
10 15 tərofdarı ilə qaçıb xilas ola bildi
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və b müddət Xalxal şəhərinin yaxınlı-
ğım i:ı Mosullu kəndində gizləndi. Ge- 
ne Levaşovun tohriki ilə yerli feodal- 
lar ıayıl M irzoni vo onun 20-yo qədor
tər rını gcco yuxııda ikən öldürdülər.

0 ildə astaralı Musa xan ıuslara 
qar ]iyam qaldırdı və Osmanlı işğal
zo ına keçdi. Ancaq bir müddətdən
so geri qay  tdı və yerli əhali içərisin-
do , ük nüfıızunu nozoro alan l"us ha-
kiı 'ət orqanlaıı onu bağışladı.

?7 ildə geıi qayıdıb yenidən Bakı 
ha 1 ıı təyin olunmuş Dərgahqulu xan 
da 0 ildo rushıra qarşı çıxış təşkil et-
m sdi, lakin yenə müvoffəqiyyətsiz-
li; radı.

dirin yüksolişi vo Ə fşar impc- 
ri II Tohmasibin hakimiyyoti al-
tın yalnız conubi Xəzəryanı bölgolər
və Xorasanm b ir hissəsi qalmışdı. 1726 
ild. nəşhur sərkordə -  əfşar tayfasından 
olan N adir öz dostəsi ilo II Təhmasibə 
qoşulub Təhmasibqulu adını qəbul et- 
dikdən sonra vəziyyot dəyişdi. N adir ilk 
növbodo əfqan işğalçılarını İrandan 
qovmaq uğrunda mübarizəyə başladı. 
O, 1730 ildə İsfahanı əfqanlardan azad 
etdi. Bu zamandan etibaron Osmanlı

Nadir şah 
Əfşar. 
Rsssanı 
Əli Qıılu 

Cabbadar. 
I8 osr.

dövlo.tina qarşı mühariboyə başladı. 
1730 ilin sentyabrında Ərdobil, daha 
sonra Tobriz osmanlılardan azad edildi.
1730 ilin sentyabrında İstanbulda sultaıı
III Əhmədin devrilməsi ilə başa çatmiş 
üsyan bir ınüddot osmanlıların hərbi hə- 
rəkətlorini illic  vəziyyotino saldı. Nadir

masmı gözləmədən 1731 ildə Naxçıvanı 
və İrəvanı osmanlılardan almaq üçün 
hərbi oməliyyata başladı. Lakin onun 
qoşunu İrovan yaxınlığında ağır məğlu- 
biyyəto uğradı.

Osmanlı ordusu bu füı sətdən istifadə 
edorok əks-hücuma keçdi. Osmanlılar 
Urmiyanı, oktyabrın ortalarında Tobri- 
zi, sonıa isə Ərdəbili yenidon tutdular. 
Çıxılmaz vəziyyotə düşmiiş II Tohmasib 
osmanlılara süllı to k lif etdi. 1731 il de- 
kabrın 30-da (bozi məlumatlara göro, 
1732 il yanvarın 16-da) Kirmanşahda 
İranla Osmanlı dövloti arasında sülh 
miiqavilosi bağlandı. Müqavilənin şərt- 
lərino göro, İrovan, Goncə, K a rtli, Ka- 
xetiya, Şirvan bölgoləri osmanlılara ve- 
rilird i. Osmanlı dövləti Həmədan, K ir- 
manşah, Ə ıdobil və Təbrizi Səfovilərə 
qaytarmağa razılaşdı. Arazçayı ik i döv- 
lot arasında sərhod olmalı idi.

Rusiya başlıca roqibi olan osmanlı- 
ların Cənubi Qafqazdan sıxışdırıldığım 
görüb yeıı. tutduğu Xəzəryam əraziləri 
tərk etmək qərarına goldi. 1732 il yanva- 
rın 21-də Roştdo bağlanmış müqavilənin 
şərtlorinə görə, Kürdən cənubda yerlə- 
şən \ ə 2ər>tvnı bö\gə\əv Uawä qayVdnldv. 
M iiqavilo İraııda ticarət edən rus tacirlə- 
ri üçün əlverişli şərtlər miiəyyən edirdi.

Bu zäman İrandn daxili siyasi və- 
/vy\ət kəskvwtaşmvşdv. Nadvv Osmanlı 
dövloti ilə bağlanmış müqaviloyə qarşı 
çıxdı. Xorasandan qayıtdıqdan sonra, 
1732 ilin  avqustunda hərbi-feodal oyan- 
ların köməyilə II Tohmasibi taxtdan sa- 
lıb, onun 8 aylıq (bəzi məlumatlara gö- 
rə, 3 aylıq) oğlu Abbas M irzəni III Şah 
Abbas adı ilə şah, özünü isə onun qoy-

Naıht suhııı 
tlixtl. Ql7.ll. 

18 osr.

İrəvana doğru yürüşə hazırlaşmağa baş- 
ladı. Lakiıı Xorasanda üsyan baş ver- 
məsi xəbəri onu təcili geri qayıtmağa 
mocbur ctdi. II Təhmasib öz nüfuzunu 
qaldırmaq nıoqsədilə N adir xanın qayıt-

yumu elan etdi. II Tohmasib Məşhədo 
göndərilib, orada gözlori çıxarıldı. Döv- 
lətin fak tik i hökmdarına çevrilmiş Na- 
d ir II Təhmasibin Osmanlı dövləti ilə 
bağladığı müqaviləni ləğv etdi və yeni-
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don mülıariboyə başladı. 1733 jlin  yaıı- 
varında Osmanlı ordusunu Bağdad ,ıt- 
ıafında darmadağyı edəıı Nadiıio Os- 
manlı ordusunun komandam Əhmod 
paşa arasında yeııi siilh miiqavilosi bağ-

Gələson-görəsən qalası. 18 asr. Şoki.

iandı. Bağdad müqavilosinin şortloıino 
görə, Osmanlı dövloti son on ilda zəbt 
etdiyi biitün torpaqları İrana qaytarnıa- 
lı idi. Lakin Osmanlı hökumoti bu mü- 
qaviloni tosdiq etmodi

Osıııanlı dövləti ilə mübarizada üs- 
lunliik qazanan Nadir, Rusiyadan yeni 
zobt ctdiyi Xəzəryam bölgələri bütün- 
lüklo tork etməyi tələb etdi. 1735 il mar- 
tın 10 (2 1 )-da Nadirin Gəncə yaxınlığın- 
dakı düşərgəsindo Rusiya sofiri S. Qolil 
sın ilə İran hökuməti arasında miiqavilo 
bağlandı. Müqavilonin şəıtlərinə görə, 
ıus qoşunları Terekdən cənubdakı 
biitiin Xəzoryanı torpaqları tərk ctdilor. 
Gəncə müqavilosi həm də Osmanlı iııı- 
periyasına qarşı yönəlmişdi. Nadir Ru- 
siyadan xoborsiz Osmanlı dövloti ilo süllı 
danışıqlaıına başlamamağı vod etmişdi.

Bundan sonra Nadir biitün qiivvosi- 
ni Osmanlı dövlotiııo qarşı yönoltrii. 
1734 ilin  oktyabrmdan Goncoııiıı mü- 
hasirəsi davam edirdi. Nadir, Abdulla 
paşaııın başçılıq etdivi Osmanlı ordu- 
sunun Goncə qarnizonıma yardım iiçün 
horokot cldiyi xahəı ini eşidib, qala otra- 
i'ında kiçik dıstə qoyaıaq Qarsa doğru 
yöııoldi. 1735 ilin iyununda Üçkilsənin 
(Lçnıiodziıı) şimal-şərqiııdo Nadir os- 
nıanlıları darmadağııı etdi. Abdulla pa- 
şa döyüş mevdamnda holak oldu. 1735 
ilin sonunda osmanlı qoşuııu 1723 il-

dən bori tu iduğu Səfəvi torpaqlarından 
tamamilo çıxarıldı.

Mövqelorini kifayət qədor möhkəm- 
landiron Nadir öz ordusu ilə Muğana 
çəkildi və 1736 ilin  martında burada tac- 
qoyma morasiminə toplanmış feodallar 
tərotindən şah clan edildi. Beləliklə, 
Səfəvilər siilaləsinin hakimiyyətino rəs- 
ınən son qoyuldıı. Nadirin şah seçilrao- 
sinin əleyhinə çıxmış b ir sıra Azərbay- 
can feodalları, ilk növbədə Ziyadoğlu 
nəslindon olan Qaıabağ (Gəncə) boylər- 
boyi sərt cəzalandırıldı. Qazax və Boıça- 
lı bəylərbəyiliyin tərkibindən çıxarılıb 
K artli hakiıninin tabeliyinə verildi. Qa- 
rabağ məliklikləri (Vərəndə, Çiləbörd, 
Gülüstan, Dizaq, Xaçın) boylorbəyiliyin 
tabeliyiüdsn çıxarılıb Azoıbaycan lıaki- 
mi toyin cdilmiş Nadirin qardaşı Ibra- 
him xanın bilavasitə tabeçiliyinə keçiril- 
di. Otuzikilor, kobirli və cavanşir tayfa- 
larının başçıları ailələri ilo biıiikdo Xo- 
rasana sürgün edildilər. Nadir şah keç- 
miş bəylorbəyilik inzibati-ərazi bölgü- 
sünü ləğv edərək Azorbaycan adlı böyük 
inzibati vahid yaratdı.

Nadir şahın əhalini var-yoxdan çıxa- 
ran ağır vergi siyasəti xalq kütlələrini 
ona qarşı mübarizəyə sövq edirdi. Na- 
dirə qarşı üsyanlar hələ 1734 ildə başla 
mışdı. Homiıı ildə Astara sakinləri, da-

ha sonra Şokı bölgəsiııdo Biləcik kəndi- 
nin sakinləri çıxış etdilər. Nadir şalıın 
Morkə/i Asiyaya vo Hindistaiıa yüriişdə 
olmasından istifadə edəıı Azorbaycanm 
şimal-qərb bölgəsinin əhalisi 1738 ildo 
yenidon silaha əl atdı. C'arda baş vcron 
iisyana qarşı yiirüş edon Nadir şahın qar-

daşı İbrahim xanın başçılıq etdiyi qoşun 
darmadağın edildi, İbrahim xanın özü isə 
döyüşdə həlak oldu. Yalnız 1739 ilin so- 
nuııda üsyan qismən yatırıldı.

40-cı illərin əvvəllərindo Şirvanda və 
Dağıstanda üsyanlar yenidən, daha 
böyük qüvvə ilə alovlandı. 1741 ilin ya- 
yında səfərdən yenicə qayıtmış Nadir 
şah özünın yiiz m in lik ordusunu Şimali 
Azorbaycana -  Car vilayotino vo Conubi 
Dağıstana yönəltdi.

İıaıı əleyhinə hərəkatın güciəndiyi 
bir şəraitdə 1743 ildə Şirvanda özlərini 
Səfəvilərin xələfləri kim i ləqdim edən 
yalançı şahzadəlor -  Sam Mirzələr mey- 
dana çıxır. Belo yalançı şahzadolordən 
biri 1743 ilin  əvvəllərində Qazıqıımuxlu 
Surxay xanın yardımı ilə Şirvanda üs- 
yan qaldııdı. Əfşaıiarın zülmündən na- 
razı qalan xalq kütlələri və bəzi kiçik 
feodallar ona qoşuldular. B irinci yalan- 
çı Sam Mirzənin tərəfdaıiarmın sayı 20 
min nəforə çatırdı. Üsyançılar Yeni Şa- 
maxını -  Ağsıı şəhərini ələ keçirdilər. 
Lakin tezliklə Nadir şahın oğlu Nəsrul- 
lah Mirzənin başçılıq etdiyi ordıı şəhərə 
yaxınlaşdı. Qaçmaq istəyən “ şahzadə”  
tutularaq edam edildi. 1743 ilin  sonları- 
na yaxın xalq hərəkatına ikinci Sam 
Mirzə başçılıq etdi. Bıı işdə ona Surxay 
xamn oğlu Məhomməd xan fəal yardım-

çı oldu. Onlar birlikdə Yeni Şamaxıya 
hiicum etdilor. İkinci Sam M iızo 50 
ıninlik qoşıınla Yeni Şamaxım tutdu, 
ağır vergiləri loğv etdi.

Ona qarşı göndərilon qoşunu darma- 
dağın edən Sam Mirzo öziinü Şirvanm 
şiınal hissəsinin hakimi elan etdi. Üs-
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yançılara qarşı gönüərilən şah qoşuııları 
bir neçə dofə ınoğlubiyyotə uğradılar. 
Ağsu yaxınlığında Şah bağı adlı yerdə 
baş vermiş döyüşdə şahın oğlu Nəsrul- 
lah Mirzə üsyançılara qalib gəldi. Yeııi

Şa şah qoşunları tərəfindən alındı.
II M irzə Gürcüstana qaçıb orada 
qiy:ı qaldırmış Eristavi hakimi Givi
An varinin dəstəsinə qoşuldu. Lakin
tez Amilaxvari Kaxetiya çarı Tey- 
ını tərəfindən məğlub edildi, Sam
M ısə əsir alınaraq Bərdoyə, Nəsrul-
lah rzənin diişorgosino gönclorildi.

: van üsyanı yatırılsa da, ümıımon 
A z.j! tycanda xalq hərokatı sönməmiş-
di. "43 ilin  sonunda Şirvaıı üsyanmm 
qız çağında Osmanlı hökumətinin
ha/ .ıdığı Səfı M irzə adlı daha bir ya- 
laı ihzadə osmanlı qoşunu ilə şimal-
qə1 m Nadir şah dövlətinin sərhədlo-
rir ıxınlaşdı. O, Azərbaycan və Gür-
cü ohalisinin bir hissəsini də öz təro-
fit 'cə bildi. Şah, Səfı M irzonin və Os-
m: ordusunun Qaıs tərəfdən Cənubi
Qı za daxil olmasının qarşısını almaq
iiçi 744 il iyulun 3I-do Naxçıvandan
Q; ıstiqaməlindo yiirüşə başladı və
Q: -lalasını miihasiroyə aldı. Ancaq
Ş, güclii xalq-azadlıq lıorəkatının
alc mnıası xobəri payızda onu yenidən 
A, ıycana qayıtmağa məcbur etdi.

■ kidə üsyanın başlannıasının əsas 
sob:>!ji Şəki hakinıi Molik Nəcofın xalqa 
qarşı qəddarlığı, iiçqat vergi toplaması 
olmuşdu. Həlo 1741 ilin  sonunda səbri 
tiikənmiş əhali Nadir şaha Məlik Nəcəf- 
don şikayot etmişdi. Nadirin razılığı ilə 
Şoki əyaııları böyiik nüfuza malik yerli 
feodal Hacı Çoləbi Qurban oğlunıı özlə- 
riııə vəkil seçmişdilər. Hacı Çoləbinin 
təzyiqinə nıəruz qalan Məlik Nəcof şalıa 
şikayət ctnıiş və Nadir şalı Hacı Çələbi-

ni hüzuruna çağırtdıraraq, edam edil- 
məsi barədə hökm vermişdi. Hacı Çələbi 
öliim qarşısında özünü mordliklo apara- 
raq Molik Nəcəfin müəyyən olduğun- 
dan çox vergi yığıb mənimsodiyinə şahı

inandıra bilmişdi. Hacı Çoləbi şahın dii- 
şərgəsindən qayıtdıqdan b ir nıüddot 
sonra etibaıiı adamlarını başına topla- 
yaraq M əlik  Nəcofin iqamotgahına 
hücum edib, onu öldüıdü. O, 1743 ildo 
Şəkini müstəqil xanlıq elan etdi.

Nadir şah sort qışa baxmayaraq qo- 
şunla Şokiyə doğru irəlilodi. Hacı Çələbi 
uzun müddətlik orzaq vo sursat ehtiyatı 
götürüb ohalini şəhərdən 8 km aralıqda 
yerləşən qodim vo möhtoşoın “ Goləsən- 
görəson”  qalasına köçürməyi qərara al- 
dı. 1744 il noyabrın sonunda Nadir şa- 
hın qoşunu “ Gələsən-görosən”  qalasın- 
da ciddi nıüqavimətə rast gəlib, Bordəyo 
çəkilməyə ınəcbur oldu. Qalanın 5 ay 
davam edən mühasirəsi nəticə vermədi. 
Osmanlı dövləti ilə münasibətlor yeni- 
don kəskinləşdiyindon şah qala ətrafın- 
da 3 min döyüşçü saxlayıb, 1745 ilin  or- 
talarında Osmanlı dövləti sərhədinə 
goldi. “ Gələsən-görəsən”  qalası bir ildən 
çox miihasirodə qaldı. 1746 iliıı maı- 
tında qalada ərzaq ehtiyatı tiikəndiyin- 
don Hacı Çoləbi vəkil vozifosində qal- 
maqla N adirin hakim iyyotini tanımağa 
məcbul nldu.

1747 ildə iiçüncü Sam Mirzəııin baş- 
çılığı ilo Ərdobildo və Təbrizdə Əfşar 
hakimiyyəti oleyhinə ən iıi, lakin qısa- 
m iiddətli iisyan baş verdi. O, güclü, si- 
lahlı dəstə toplayaraq ınartın 21-dəTəb- 
rizdə hakimiyyoti olə keçirdi. Araınsız 
müharibələr, gərgin iqtisadi voziyyət, ta- 
be olunmuş xalqların azadlılq miibarizə- 
si notico etibarilo Hadir şah dövlotinin 
süqutuna səbob oldu. 1747 il iyıınun 19-

da (bozi nıolumatlara göro mayın 9-da) 
əyanhırın sui-qosdi nəticəsində Nadir 
şah qətlə yetirild i, onun silah gücünə ya- 
ratdığı dövləı dağıldı.

Ətl.: Ə l i y e v  F. M. XVI I I  asrin birinci 
yarısında Azoıbııycanda licarol. U„ 19(ı4; A6- 
/jyj ı j ıaei) T. A')cp6aiiji)KaH ıı XVI I I  bckc h cio 
B^anMooTHonıeıiHsı c Poceneii. !>., iy 6 5 ; M y c -  
ra(|)a: ıa; ıe T. T. A ’3ep6aH;r>ı<aıı n pyccKO-ıy- 
pcıtKHC oıııoıncıiHH n ııcpııoii rpciH XVI I I  n. I>., 
1993; Azsrbaycan tarixi. Ycckli cikldə. C. 3, H„ 
1999; M u s l a l ' a / a d ə  T. T. X V I I I  yüzil- 
lik-XIX yüzilliyiıı ovvolbrindn OsmauU Azər- 
b aycan  münasibəlbri. B „ 2002.

’/Vı/i/ Musutfazıufo

Azərbaycan xanlıqları

Xanlıqların yaraııması. Nadir şahın 
ölümiindon sonra Azərbaycanda müstə- 
q illik  uğrunda hərəkat genişləndi. Hələ
17 əsrin sonundan Səfovi hakimiyyotin- 
dən asılı olan Quba Hiiseynəli xanın 
dövründə müstəqil xanlığa çevı ildi. Dər- 
bənddə Məhənıməd Həsən boy qorçi 
hakiın iyyəti ələ aldı. Bakıda M irzə 
Mohəmməd, Şaınaxıda Səid vo Ağası 
qardaşları lıakim iyyəti ələ keçirdilər. 
Şokili Hacı Çələbi isə Şəki, Ərəş və Qə- 
bələ mahallarında möhkənıləndi. Talış

Mirzə Adıgözəl bəy. 
“Qarabağnamə”. Şuşa qalasının 
bina olunması
...Pənah xan Məlik Şahnəzərlə məs- 
ləhətləşdi. Onun məsləhəti və bə- 
lədçiliyi ilə Şuşa şəhərini bina etdi. 
Şəhərin bina olunacağı yerdə axar 
su və bulaq yox idi. Sınaq üçün bir 
neçə quyu qazdılar. O quyulardan su 
çıxandan sonra, 1170 (1755) ildə Şu- 
şa şəhərinin binasını qoydular.
Şah bulağında sakin olanları, bir pa- 
ra kənd əhalisilə köçürüb buraya 
gətirdilər. Hər bir şəxsə yurd və yer 
verib xalqı sakin etdilər. Sonra Pə- 
nah xan öz ailəsi üçün uca imarətlər 
və geniş binalar saldırdı. Hünərli 
ustalar, sənət sahibi və iş bilən 
memarlar barı, hasar, bürc və divar 
çəkdilər. O divarların hasarı bəzi 
yerlərdə indi də durur...

bölgəsində Lənkəran xanlığı, Azorbay- 
canın cəııııb hissosində isə Təbriz, 
Urmiya, Ərdəbil, Qaradağ, Xoy, Ma- 
rağa, Makıı, Sərab və Zoncan xanlıqları 
yarandı.
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XV/// asrin 2-c/ yansıncla
A zvrhaycanın sarhodUm
Xanhqlarm və sultanlıqlann
sərhddləri
M;>rki>z şəhərbr
Diyur y a şa y tş  tmmUiqəkm
Q atalar
Keçidlər

QuhaU Firtali xatmı (1758- 
1789) hirlaşdirdiyi arayJbr

Quha xanltğtndan nıüvaqqoti 
asıltltğa düşm üş arazih r

XVIII əsrin 60-cı iUərində 
Karim xan Z&ndin yürıişü

178! ildi) Quhalı Fotəli 
xantn Q arahaya yürüşü

1784 ildə Quhah Fətali 
xanın Ərdəhilə yürüşü
XVIII əsrin 80-ci iliərində Aga 
M əhəm məd xan Qacarın yürüşü

1 795 ildə Ağa M əhəmməd 
xan Qacann l-ci yürüşü

17 9 7  ıldə Ağa M əhəmməd  
şah  Qacurm 2  ci yürüşü

1796 ildə V.A.Zuhovun k o m o r .  
danlığı a ltında  rus qoşunlannın  
yürüşü

_ ,— 1796 ildə rus qoşunlannm  
qayttd tq lan ı yol

j Xanhqların Q uba xanlığına  
' ' birləşdirilm əsi tarixləri

1 BAKl XANLIĞI
2  SƏRAB XANLIĞI

Tərtib edənı 
İ.S.Süleymunov-2005
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Qarabağ bəylorbəyiliyinin ərazisindo 
iki xanlıq -  Qarabağ vd Goııco xanlıqla- 
n yarandı. 16 osrin birinci yarısından bu 
bölgoni qızılbaş cıacar tayfasının Ziyəd- 
din oymağının Ziyadoğlu noslinin nü- 
mayondolori idaro edirdilor. Nadirin co- 
za todbirlori noticosindo ziyadoğluların 
hakimiyyəti zoifləmişdi. Nadir şahın 
qotlindon sonra II Şahverdi xan Ziyad- 
oğlu da öz torofdarları ilo Goncoyə qayı- 
dıb, burada miistoqil xanlıq quıdıı. Qa- 
rabağ torpaqları üçüıı bclo bir ağır dövr- 
do cavanşir tayfasından olan Pənaholi 
bəy bıırada hakim iyyətini bərqərar edo- 
rok, müstoqil Qarabağ xanlığını yarat- 
maga naı! oldu. Qarabağ xanlığı yaran- 
dıq' ın sonra burada möhkamləndiril- 
miş -.ohər olmadığından Ponahnli xan 
174 ildo Bayat qalasım inşa etdirdi. La- 
kin qala təbii maneolərsiz düzənlikdə 
yer ;diyindən etibarlı deyildi. Buna gö-
ro Pənaholi xaıı Şahbulaqda yeni qa-
la ıtisinə başladı. Bu qala 1751 ildo
ha oldu və xanlığın morkəzi Şahbu-
lağ köçürüldü. Ponahəli xan separatçı 
m; lərin müqavimotini do qırmalı oldıı.
Biı çə il sonra isə Pənahəli xan İranda
şah xtına iddiaçı Məhəmmədhəsən xan
Q< n xanlığa gözlənilən hücumıı ilo
əki' dar, uca sıldırımlı qayanın kənarın- 
da .öhtəşəm Pənahabad qalasım inşa
etd:idi və 1755-56 illərdə paytaxıını bura 
köç rdü. Qala sonralar yaxmlıqdakı 
Şuş. kəndin adı ilə Şuşa adını aldı.

onahəli xan Korim  xan Zəndin hiy- 
ləsı o Şiraza gətirild i vo burada 1763 il- 
də >fat etdi. Bıından sonra onun böyük 
oğ1 İbrahim Xolil ağa ilə kiçik oğlu
M )li bəy arasında hakimiyyət uğ-

səriyyotinin lurkmonşəli olması da azər- 
baycanlıların İrəvan xanlığının köklü, 
yerli xalqı olmasını sübut cdir.

Gürcii çarı II İrakli irəvanlı Hüseyn- 
əli xanı özündən asılı voziyyoto salmaq, 
buna nail olmadıqda isə, hakimiyyotini 
devirmok iiçün onun qardaşı Mohoın-

dövründo Talışda ordobilli Seyid Abbas 
yüksəlməyə başladı. O, Nadirin haki- 
m iyyətini lanıyaraq oğlunu Cəmalod- 
dini (Qara xan) onıın yamna göndərdi. 
Scyid Abbas (son tədqiqatlara görə isə 
onun oğlu Cəmaləddin) N ad iıin  ölü- 
mündən sonra özünü Talışın xam elan
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modhəson xanla sövdələşdi. 17H4 'ı\də 
hər iki qardaş üsyan etmiş İrəvan ohli tə- 
rofındən öldiirüldü. Hiiseynəli xanın oğ- 
lu Qulaməli xan hakimiyyətə gəldi.

Naxçıvan xaııJığının əsasın/ Nadir 
şahın ölümündən sonra kongorli tayfa- 
sının başçısı Heydərqulu xan qoyınuş- 
du. Onun ölümündən sonra xanlıqda 
hakimiyyət Hacı xana keçdi. Hacı xan 
b ir çox Azərbaycan xanları kim i Kərim  
xan Zənd tərəfindən Şiraza çağırılıb 
həbs olundu. Bundan sonra Naxçıvan-

Gümüş abbasılar: 
/. Qarabağ 

xanlığı.
2. Şamaxı 
xanlığı.
I 8 osr.

runcia kəskin mübariza başladı. Bu 
miıbarizə İbrah-im xanın qoləbəsi ilə ba- 
şa çatdı.

Azərbaycanın şimal hissəsindo Nax- 
çıvan və İravan xanlıqları da yamnmış 
dı. İrəvan xanlığı Ağrı düzənliyi, Dəro- 
loyəz və Göyçə gölü aıasındakı torpaq- 
larda yerləşirdi. Xanlığın ohalisinin ək- 
sər hissəsini azorbaycanlılar toşkil edir- 
di. İrəvan xanlığmdakı yer adlarımn ok-

da hakimiyyot uğrıında miibarizo baş- 
landı.

17 əsı in sonu -  18 əsrin başlanğıcın- 
da Səfovi dövlətinin dağıldığı şoraitdə 
nüfuzlu Talış oyanlarından bir ncçəsi 
Ö7ünü ıniistəqil hakim elan edoıok rəqib- 
lərinə qarşı ınübarizoyə başladılar. Bun- 
lardan b iri astarah Musa xan, digori isə 
lənkəranlı M ir  Abbas bəy, daha sonra 
qardaşı M ir  Əziz xan idi. Nadir şahın

eiıYı. Qava xan xar>\\|\ \\
etdi. Qara xan hakim iyyətini ınöhkəm- 
ləndirmək üçün qoşunu gücləndirdi, ita- 
ət etməyən əyanların torpaqlarım müsa- 
diro etdi, xanhğın morkozini Lonkənına 
köçiirdü.

Azərbaycanm şimal ərazisindo Qa- 
zax, Şəmşəddil, Ərəş, Qobolə, İlisıı sııl- 
tanlıqları yaranmışdı. Qobəlo və Ərəş 
sultanlıqları 18 osrin 50-ci illərindo Şəki 
xanlığından asılı idilər. Əsrin axırların- 
da sultanlıqlar ləğv edilərək Şəki xanlı- 
ğıınn torkibino qatılmışdı. İlisu sultan- 
lığının hakimlori Səfəvi şahları tərəfin- 
dən sultan titu lu  ilə təsdiq və təyin olu- 
nuıdular. İlisu sultanları müəyyən dorə- 
cədo Caı-Balakən camaatlığından asılı- 
lığa düşmüşdülor. Car-Balakon camaat- 
lığı Azorbaycanm şimal-qərbində altı ic- 
m a m -C a r, Balakon, Tala, Muxax, Ka- 
tex və Qaxı b irloşdirirdi. Xaçın, Vərən- 
do, Dizaq, Gülüstan (Talış), Çiləbörd 
m oliklikləri Qarabağ xanlıqlarınm ora- 
zisindo yerləşir vo xandan asılı idilər.

Cənub xanlıqları içərisindo Urmiya 
xanlığı ınühüm yer tuturdu. Urm iya 
xanlığınm osasını Nadir şahın əmisi oğ- 
lu Fətoli xan Əfşar qoymuşdıı. Tobriz vo 
Xoy xanlıqlarında hakimiyyət diinbuli 
taylasından olan noslin olində idi. Çox 
da böyük ərazisi vo ohalisi olmayan Qa- 
radağ xanlğınm banisi Qaradağ tayfala- 
rının başçısı Kazıın xan idi. Maıağa
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xanlığı hələ Nadirin sağlığında buraJa 
lıakim olan Əllqulıı xan Müqodüomiıı 
əlində idi. Ərdəbil xanlığını 1792 ilədok 
Nəzorəli xan Şahsevən idaro edirdi. Son- 
ra oğlu Nəsirəli laxta çıxdı. Maku xan- 
lığını bayal layfasıııtlan olan Əhnıod 
Soltaıı yaratmışdı. Soıab xanlığının ba- 
ııisi şoqqaqi tayfasından olan Ə li xan 
olmuşdu.

Xanlıqlararası münasibotlor, A/.or- 
baycan torpaqlarını hirloşdirınək cəhdlə- 
ri. Qonşu dövlətlərlə münasibətlər. 18 əs-
rin 40-50-ci illorində Şimali Azorbayca- 
nm on güclii xanlıqlarından biri Şoki 
xanlığı idi. Nadir şahın öliimüııdon son- 
ra Hacı Çələbi xan Tobıizodok gedib 
çıxmışdı. Lakin T ob ıi/ hakimi Əmiras- 
lan xan onu geri oturda bildi. Qarabağ 
orazisini ələ keçirmoyə çalışan Hacı Çə- 
lobi böyük qüvvə ilə Pəııaholi xan torə- 
findən yenico inşa edilmiş Bayat qalası- 
ııa hiicıım etdi. Bıı savaş tarixə “ Bayat 
mühäribasi" ııdı ih duxil olmusdu. Hcia

raq qalanı tuta bilmədi.
Hacı Çolobi bütün Şirvana hakim ol- 

ıııaq istoyirdi. Bıınu Şəkıdo inşa eıdir-

Qalxaıı. I’olad. 18 osr.

diyi məsciddo mormor üzorində yazdır- 
dığı yazı da losdiq edir; "Şoki lıakimi, 
Şirvan oıııiri Ilacı Çolobi sııltan Qurban 
oğlu. Tarixi I 162 il lıicri (1748/49 il)” .

Şoki xanlığının gctdikco güclonmosi 
və yeııi orazilor tutmaq siyasoti digor 
xaıılıqları, eloco do qoıışıı Gürcüstanı 
narahat edir, Hacı Çolobiyo qarşı düş- 
monçiliyi artırırdı. 1751 ildo Carda baş 
vermiş döyüşdo o, Kartli çarı Teymııra/ 
vo onuıı oğlıı Kaxcliya çarı II İraklinin 
qoşmılarını moğlubiyyoto ıığratdı. Hacı 
Çobbinin bıı qolobosiııdon qorxuya dü- 
şon roqiblori ona qarşı itlitaq yaratdı- 
lar. Qarabağlı Ponalıoli xaıı, naxçıvanlı

Heydorqultı xan, qaradağlı Kazım xan, 
gəncəli Şahverdi xan və irəvanlı H ii- 
seynqulu xan Gonco yaxınlığındakı Qı- 
zıl Qaya adlı yero toplaşıb giircü çarla- 
rının qüvvolorini gözlomoyo başladılar. 
Lakin böyük qoşunla buıaya golon 
İrakli və Teymııraz damşıqlar zamanı 
hiylo işlodorək 1752 il ınartın 21-do xan- 
ları əsir götiırüb Tiflisə yönəldilor. Şəki 
xanlığına qarşı ııtifaq yarandığından 
xobor tutan Hacı Çələbi hərbi hazırlıq 
göıdü vo Kürün sol sahilində, Mingoçe- 
v ir keçidindo mövqe tutdu. Burada çar- 
ların xəyanotini eşidib onlara qarşı 
irəlilodi. Hacı Çoləbi Nizaminin məzarı

'oaş Nctt>T> gürcüta-
rə qalib goldi. O, Borçalı vo Qazax ma- 
hallarını olə keçiıdi və oğlu Ağakişi 
bəyi buıaya hakim təyin etdi. Lakin az 
sonra gürcü çarı aldığı horbi yaıdım he- 
sabına Ağakişi boyi yeni tutulan tor- 
paqlardan çıxara bildi. 1755 ildo Hacı 
Çoləbi vəfat etdi. Baş verən hakimiyyot 
çokişməlori xanlığı zoillətdi.

Urm iya xanı da o tra f xanlıqları 
öziino tabe etməyo çalışırdı. Təbrizdo 
baş vermiş üsyan nəticəsində şəhər lıa- 
kim i Mohomməd xan Əfşarın qotlo yeti- 
rilmosindən istifado edon urıruyalı Fətə- 
li xan Əfşar Tobrizi tutdu və paytaxtı 
buraya köçürdü. Nadir şahm sabiq sər- 
kordələrindən olan Azad xanın Fətəli 
xanın torəfinə keçmosi Urmiya xanlığı- 
nın güciinü artııdı. Xoy hakimi Düııbıı- 
li Şahbaz xan da Fotoli xanla iltifaq  
bağlamalı oldu. MüUəfiqlor Qaradağ, 
Marağa, Sorab xanlıqlarım tutdular. 
Beləliklo, Əıdobıl və Maku xanlıqları 
istisna olmaqla, bütün Conııbi Azoı- 
baycan xaıılıqları birləşdiriidi.

1752 ilin  axırlarında Cənub-Qərbi 
İranın xeyli hissosir özünə tabc etmiş 
Kəriın xan Zoııd böyük bir qoşunla 
Azorbaycaııa hiicıım ctd'. Miyano ya- 
xmlığında Fotəli xan Əfsar Koıiın xanı 
moğlubiyyoto uğradaraq toqib etdi. 
Lakiıı Mohommodhoson xaıı Qacar 
1757 ildo böyiik qoşunla Azorbaycana 
yürüş etdiyindon Fotoli xan Azorbayca- 
na dönmoli oldu. Mohommodhoson xan 
Ərdobil, Muğan vo Talışdan keçərok 
Şuşanı mühasiroyə aldı. Bir ay davam

edən mühasirə notico vermədi. Gilaıı və 
Mazandaranda iisyanların baş verməsi 
xoboıini eşidən Məhəmmodhəsən xan 
tez geri döndii. Təbrizo gəlorək oğhı 
Ağa Məhəmmədi orada qoydu, özü iso 
Urmiya şohorinə torof iroliloyib onu mii- 
hasirəyə aldı.

Fətəli xan Urmiyaya yaxınlaşan ki- 
mi Məhəmmodhəsən ontı qoşunlarının 
dincolmosinə imkan vermodoıı döyüşo 
cəlb etdi. Bir neçə gün davam edən dö- 
yiişlər çoxlu toləfata səbob oldu. Tərəf- 
darları onu tərk etdiyindən çarəsiz qa- 
lan Fətəli xan Məhəmmədhəsəndən ası- 
lılığı qobul etdi.

Bu zaman Kərim  xan yeni qoşun 
toplayıb Astarabada doğru göndormiş- 
di. Astarabadda baş veron döyüşdo 
zəndlor məğlııb oldular. Vəziyyoti belo 
görən Kəriın xan Şiraza çəkilib şohorin 
darvazalarım bağlatdırdı. Lakin Mo- 
həmmədhosən xan Şiraza çatar-çatmaz 
ix tila f baş verdiyindon Fotoli xan başda 
olmaqla Azəıbaycan xanları onu tərk 
cıdilor. Toklonon Mohommodhəsən ye- 
ııidon qoşun toplamaq üçün Mazanda- 
rana qayıtdı. Ancaq yolda b ir qacar 
döyiişçiisü təroftndon öldürüldii (1759).

Yenidən öz mövqeyini mölıkəmlə- 
dən Fotəli xan Əfşar 1759 ildə Gəncə və 
Qa.väbağa hücum edovok, Şuşa qulasını 
miihasiroyə aldı. 6 aylıq miihasirodən 
sonıa voziyyotin çıxılmazlığını göron 
Ponahəli xan tabe olduğunu b ild ird i və 
oğlıı İbrahim Xəlil xanı g iıov vermoklo 
qalanı mühasirədon azad etdi.

Fətoli xaıı 1760 ilin payızında Korim 
xanın Cənubi Azorbaycana başlamış 
yeni hiicumu ilə əlaqədar ora döndü. 
1761 ilin  yayında Uçaıı düzündo Qara- 
çəməıı kondi yaxınlığındakı döyiişdə 
Koriııı xan moğlub oldu. Fotoli xaınn 
qoşunlan bu qələbədən arxııyınlaşdı. 
Bundan istifadə edən Şıxəli xan Zoııd 
onlara qarşı hücuma keçdi. Təqib olu- 
nan Fətəli xan Təbrizdo duruş gotiro 
bilməyib Uımiya qalasına çəkildi. Ko- 
rim xan Fotəli xan Əfşarm biitün düş- 
monlorini, o cümlodon qarabağlı Ponah- 
oli xanı soıı həDedici döyüşdə kömoyə 
çağırdı. 1763 ilin ortalarında 9 aylıq 
miihasirodon sonra Urmiya qalası sii-
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qut etdi, Fotəli xan osir almdı. Şolıər qa- 
rət edildi, əhali k iitləvi qırğınlara məruz 
qaldı. Korim  xan Urm iya xanlığınm 
idarosini Riistəm bəy Əfşara hovalə et- 
di. Kəriın xan Fotəli xanı yolda, vaxtilo 
qardaşı İsgəndərin Fətəli xan tərofin- 
don öldiiriildüyü yerdo edam etdirdi.

Koıim xan Fətəli xan iizorindo qolo- 
bəni b irlikdo qeyd etmək bəhanəsi ilo 
müttofiqlori olan xanları da özü ilo apa- 
rıb girov kim i saxladı. Şiraz “ qonaqla- 
rı" arasında qarabağlı Pənahəli xan, qa- 
radağlı Kazım xan, xoylu Şahbaz xan 
və başqaları da var idi.

Urm iyalı Fətəli xan Əfşarın məhvin- 
dən sonra Azərbaycanın cənub xanlıq- 
ları içərisindo Xoy xanlığı yüksolmoyo 
başi u lı. Xoy xam D iinbu li Əhmod xan 
Təb ızdə də möhkomlonmişdi. O, İrə- 
v:m Naxçıvan. Qaradağ xanlıqlarım da 
özii’ > labe etmiş və Qarabağ xanı ilo 
mü lıq olmuşdu. Əhməd xaıı yenidən 
diı ı/rnəkdə olan Urm iya xanlığım da 
özi don asılı etməyə çalışırdı. O, 1783 
ilin ıayızında Tobriz yaxınlığında ur- 
mi lı İmamqulu xanın vo onuıı m iittə- 
lltj -.orablı Ə li Şəqqaqinin qoşunlarını 
m. lub etdi. Xoy xanlığının yüksəlişi 
ha ııniyyət uğrunda miibarizo ilo da- 
ya dı. 1786 ildo Əhməd xanm yaxın 
q ı  ııımları onu qotlo yetirdilor. Sui- 
qr dçilərdən Coforqulıı xan roqiblərinə 
üsain golərək hakim iyyəti ələ aldı. Əv- 
vəllər Xoy xanından asılı olan xanhqlar 
miistoqillik əldə etdilər.

18 əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanın 
ic imai-siyasi həyatında mühüm yer tu- 
ta ı Quba xanlığı da Azərbaycan torpaq- 
1; ının birləşdirilmosinə səy göstəıirdi. 
Ç ıbalı Fotoli xaıı 1757 ildə Salyan, 1759 
il o Dərbənd, 1766 ildə Bakı, 1768 ildə 
Ş maxı vo Cavad xanlıqlarını Quba 
x nlığına birləşdirməyə nail oldu. Birləş- 
ı ımo siyasətinin uğurları xanlığın əlveri- 
şlı hərbi-strateji mövqeyi, Nadfi' şahın 
yurüşlori zamaın Quba torpaqlarınm az 
/oror çəkınəsi, burada əhalinin sayının 
ı etdikcə artması vo tosərrüfatın inkişafı, 
ııəhayət, xanlığa Fətəli xan [1758-89] ki- 
ıni görkəmli dövlət xadimi və sorkərdənin 
başçılıq etməsi ilə izah edilə bilər. Fətəli 
xan Şimal-Şorqi Azorbaycan torpaqları- 
m birloşdirdikdən sonra paytaxtını Şa- 
maxı şəhorinə köçürmək istoyirdi.

Fotoli xanın birləşdirm o siyasəti 
qonşu xanların vo Dağıstan hakimlori- 
ııiıı kəskin miiqavimətinə rast gəlirdi.
1773 il noyabrın sonu -  dekabrın əvvəl- 
lorində Şəki, Avar vo Qarabağın birləş- 
miş qiivvoləri Fətoli xana qarşı çıxdı,

Şamaxı zəbt edildi. Lakin Fətoli xan 
qüvvolorini soforbor edorək öz mövqelo- 
rin i bərpa edə bild i.

1774 ilin  iyulunda Xudat yaxmhğın- 
da, Gavduşan çöliində döyüş baş verdi. 
Fətoli xan moğlubiyyəto uğradı, yarala- 
nıb Salyana çəkildi. Qaraqaytaq hakim i 
Ə m ir Homzo Fətəli xanm öldürühnəsi 
haqqında yalan xəbəri öz bacısına • - Fə- 
təli xanın arvadı Tuti Bikoyo göndordi 
vo Dərbənd qalasının təslimini tolob et- 
di. Tu ti Bikə ona inanmayıb özü qala- 
nın müdafiəsinə başçılıq etdi.

Fotəli xan Salyandan Dərbəndə qa- 
yıtdı vo Əınir Homzənin Dərbəndə tək-

rar hücumunu dəf etdi. Ə m ir Həmzə 
Dərbondi ınühasirəyə aldı və 9 ay orada 
dayandı. Fətoli xan yardım üçün Rusi- 
yaya müraciət etdi. II Yekaterina 
[1762-96] 1774 il sentyabrın 5-də gene- 
ral İ.F.de Medemə a lim -kəşfiyyatçı 
S.Qmelinin ölümüııdə günahkar okın 
Ə m ir Həmzəni cozalandırmaq haqqın- 
chı fərman verdi. Medem 1775 ilin  mar- 
tmda Fətoli xanın m üttəfiq i şaınxal 
Murtuzəli xanla b irlikdo Əm ir Həm- 
zoyo qarşı yönoldi. Əm ir Həmzə Dər- 
bəndin mühasirəsindən əl çəkmoli oldu. 
Medem Dərbəndə daxil olub. 1775 ilin 
iyuluna kim i orada qaldı.

Gavduşan döyüşündoki moğlubiy- 
yətdon sonra əvvəlki mövqeyini borpa 
etmoyo çalışan qubalı Fotoli xan Rusi- 
yanın yardımından istifadə etməyə çalı- 
şırdı. O, 1775 ildə Dərbond hakimi 
M irzo bəy Forhadbəyov başda olmaqla 
rus sarayına elçilik göndərdi. Rusiya hi- 
mayəsini xahiş ctmoklo yanaşı Fətoli 
xan öz müstoqilliyini saxlaınaq fikrində 
idi. Özii bilavasito Azəı baycanı zəbt et- 
mək fikrində olan Rusiya gtıya Quba 
xanhğının İranın tərkib  hissəsi olduğu- 
nu və mehriban qonşuluq münasibətinə 
hörmətini nəzorə alıb, Fotoli xanın lək- 
lifinə rədd cavabı vcrdi.

Rusiya 1781 ilin  iyununda q ra f Voy- 
noviçın komandanlığı altında eskadra- 
m Həştərxandan Astarabada göndərdi. 
Ekspedisiya geri qayıdarkən 1782 ilin av- 
qustunda Bakı limanma daxil oldu. Fə- 
təli xamn diplomatik səyi nəticosində gər- 
ginlik aradan qaldırıldı. Xanla Voynoviç 
arasında ticarət sazişi imzalandı.

1783 il iyunun 24-də Georgiyevskdo 
Gürcüstamn Rusiyanm himayəsi altına 
keçmosi haqqında müqavilə imzalandı. 
Rusiyadan Gürcüstana hərbi qüvvo ye- 
ridilməsi moqsədilo Horbi Gürcüstan 
yolu çokildi. Homin iliıı noyabrında rus 
qoşunları Tifliso daxil oldu.
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II İrakli Rusiyanın himayosindo ol- 
masından istifado edoi'ok Azarbaycan- 
dct öz təsirini yaymağa çalışırdı. Qııbalı 
Kətəli xan isə II İraklinin Azərbaycan 
xanlarının daxili işlərinə qanşmasını is- 
təmirdj. Lakin Gürcüstanın Rusiya hi- 
mayəsində olması oııa qarşı zor işlət- 
moyo imkan vermirdi. Oııa görə də II 
İrak lin in  təcaviizkarlıq niyyətlərinin 
Rusiya vasitosilo qarşısını almağa cəhd 
göstərilirdi. Lakin bu, çox vaxt istənilən 
nəticəni vermirdi.

Fotoli xan Dərbəndin mühasirəsi 
loğv olunduqaan sonra birləşdirmo si- 
yasətini davam etdirdi. O, Qarabağ 
xanlığını diplomatik yolla özündən asılı 
vəziyyətə salmağa cəhd etdi. 1779 ilin 
əvvollərində isə Bakı xam M əlik Mə- 
həmmədi İbrahim xanın yanına göndər- 
di. Lakiıı İbrahim xan Fətəli xanm hiy- 
ləsini başa diişərək Məlik Məhəmməd 
xanı həbs etdi. Azərbaycamn ik i ən 
güclii xanlığı arasında münasibətlər kəs- 
kinləşdi. Xanlıqda hakimiyyət uğrunda 
İbrahim xanla mübarizə aparan qarda- 
şı Mehrəli bəy də Fətəli xanın torəfinə 
keçdi (1785 ildə Mehrəli bəy Ağası xa- 
nın oğlu tərəfındən öldiirüldü). 1780 ilin 
ovvəllorində Fətəli xan Qarabağa 
yürüşə başladı. Lakin bu yürüş uğursuz- 
luqla bitdi. Həmin ilin  avqustunda və 
1781 ilin  əvvəllərində toşkil edilmiş 
yüriişlər do fayda vermədi.

Fətəli xan Qubaya qarşı mübarizəyə 
qalxan şamaxılı Ağası xana qarşı qoşun 
göııdərdi və Ağası xan Fətəli xanın 
hüzuruna getməyə məcbur oldu. 1788 
ildə Köhnə Şamaxıda baş verən dö- 
yüşdə moğlub olan Şəki xanı Mohəm- 
mədhəsən xan Fətəli xandan asılı və- 
ziyyotə diişdü. Elə homin ilin dekabrın- 
da Fətəli xan Gəncəni öziindən asılı 
voziyyətə saldı

Fətəli xan Cənubi Azərbaycan tor- 
paqlarını da ələ keçirməyə çalışırdı. O,
1784 ilin  yazında Arazı keçdi, avqust 
ayında Ərdəbilı və M işkini tutdu. La- 
km Rusiya gəlocəkdə Azorbaycanı zəbt 
etmok niyyotindo olduğundan ölkonin 
birloşdirilməsini isləmirdi, buna görə də
II Yekaterına Fətoli xam hodoləyərək 
onun geri qayıtmasını tələb etdi. Fətəli 
xan gerı döndü.

Fətəli xanla II İrakli arasında Azor- 
bayeanııı conub torpaqlarına yürüş 
haqqmda 1788 ildo Şəmkir yaxınlığın- 
dakı görüşdo oldo edilon razılıq Fətəli 
xanm vofatı ilə olaqodar hoyata keçiıil- 
məmiş qaldı. İrakli ilə görüşdən qayıt- 
dığı zaman Fətoli xan qızdırmaya tutul-

ınuşdıı. Xəstolik giin-gündon şiddətlən- 
diymdən Fotəli xan tez Şamaxıya, ora- 
dan da Bakıya -  bacısımn yanına get- 
mişdi. O, 1789 il (hicri 1203) martın 22- 
də 54 yaşında Bakıda vofat etırıiş vo Bi- 
biheybət məscidinin həyətində dəfn 
edilmişdi.

Qarabağlı İbrahim xəlil xan da Azər- 
baycan torpaqlarını birləşdirməyə çalı- 
şırdı. O, Avar hakiıni Ümmə xanın ba- 
cısı ilə evlənorək özünə güclii müttəfıq 
qazandı. İb rahim xəlil xan müəyyən 
dövrlərdə öz nüfuzunu Naxçıvan, 
Gənco və Təbriz xanlıqlarına da yaya 
bilmişdi.

Mirzə Adıgözəl bəy. 
“Qarabağnamə”. Bayat qalasında 
baş verən hadisələr
Pənah xan Bayatda 1161 ildə (1748 
il yanvarın 2-dən noyabrın 22-dək) 
qala, səngər, sığınaq və qərargah 
saldırdı. Sonra, palçıqları kin və hə- 
səd suyu ilə yoğrulmuş olan Cavan- 
şir və Otuziki əhalisinin ürəklərində 
ədavət alovu şölələndi və beyinləri- 
nə kin havası hücum etdi. Onlar hə- 
mişə bu dövlətin yox olması uğrun- 
da son dərəcə səy və qeyrət edir- 
dilər. Onlar Xəmsə məıiklərini də 
özlərinə həmməslək və müttəfiq et- 
mişdilər. O zaman bütün Şirvanatda 
əbədi ixtiyar sahibi və hökmran olan 
Hacı Çələbiyə ərizələr yazdılar. Ona 
bildirdilər ki, Pənah xan burada tax- 
ta çıxmış, qala və səngər tikdirmiş- 
dir. Əgər dəfində bir qədər təxir edil- 
sə, sonra onun qarşısında durmaq 
mümkün olmayacaqdır.
Hacı Çələbi də bu hiyləyə aldanıb, 
fitnəkarlığa başladı. Dərbənd, Car 
və Balakənədək bütün Şirvanat 
qoşununu cəm etdi.
Saysız əsgər və hesabsız qoşunla, 
tam bir calal və vəsfəgəlməz bir 
dəbdəbə ilə gəlib Bayat qalasını 
dörd bir tərəfdən mühasirəyə aldı.

Rusiya Qaıabağ m əliklərinin kö- 
məyilo burada xristian “ Albaniya”  döv- 
lətı yaratmaq istoyirdi. 'brahiınxolil xan 
yüksək diplomatik məharət göstərorək 
diişmən məliklori Şuşaya topladı və bu- 
rada hobs etdi. Lakin məliklər hobsdən 
qaçdılar və T illisə gələrək, Qarabağ 
xanlığına qarşı hazırlanmış qəsdi II 
İrakli və Giircüstandakı rus niimayən- 
dəsi polkovnik Burnaşovıın köməyilə 
yerinə yetirməyə başladılar. Müttəfiqlor

1787 ilin sentyabrında Goncəyə yaxın- 
laşdılar. Lakin 1787-91 illə r Rusiya- 
Osmanlı müharibəsinin başlanması Qa- 
rabağ xanlığına qarşı yürüşün dayandı- 
rılmasına səbəb oldu. Beləliklə, İbra- 
himxəlil xan Qarabağ xanlığının bütöv- 
lüyünü və müstəqilliyini saxlaya bildi.

Azərbaycan xanlıqları ilə Osmanlı 
imperiyası arasmdakı münasibətlər də 
xüsusi əhəmiyyətə ınalik idi. Osmanlı 
imperiyası Qafqazda ona qarşı yönəl- 
miş Rusiya-Gürcüstan ittifaqına qarşı 
müsəlman dövlətlərınin ittifaqım  yarat- 
maq istəyirdi. Azərbaycan xanlıqlarına 
elçilər göndərir, xanları Rusiyaya qarşı 
miibarizənin zəruriliyinə inandırmağa 
çalışırdı. 1768-74 illər R usiy j -Osmanlı 
müharibəsindən sonra Osmanlı imoeri- 
yası ilə Azərbaycan xanlıqları arasında 
yaxınlaşma daha da gücləndi. Osmanlı 
dövləti Rusiya ilə münasibətlərin yeni- 
dən gorginləşəcəyi toqdirdə Azərbaycan 
xanlıqlarından istifadə etmək niyyətin- 
də idi. Xanların b ir çoxu da Rusiyanın 
təcavüzünün genişlənəcəyi təqdirdə Os- 
manlı imperiyasınm himayəsinə keç- 
mok niyyətində idi. Qarabağ, Şəki və 
Quba xanları bu moqsədlə 1785 ildə İs- 
tanbula elçilər göndərmişdilər.

Xanlıqlarda təsərrüfat həyatı və so- 
sial-iqtisadi münasibətlər. Dövlət idarə- 
çiliyi. Xanlıq ların iqtisadi hoyatında 
əsas yeri kənd təsərrüfatı tuturdu. Ayrı- 
ayrı bölgələrdə m üxtəlif sahələr üzrə ix- 
tisaslaşma gedirdi. Qarabağ, Quba, Gən- 
co vo Şəki xanlıqları dənli b itkilər, Lən- 
kəran, Şamaxı xanlıqları və Bərgüşad 
mahalı çəltik, Dərbənd, Quba və Bakı 
xanlıqları qızılboya, zəfəran, Şəki və Şa- 
maxı ovvəlkitək ipəkçilik mərkəzi idi. 
Bağçılıq və bostançılıq, demək olar ki, 
bütün xanlıqlarda yayılmışdı. Gəncə, 
Şəmkir, Xəzoryanı ərazilər və bəzi başqa 
yerlərdə əkinçilik tədricən ticari sociyyə 
alırdı.

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kim i, əkin- 
çilikdə xış və kotan əsas rol oynayırdı. 
Torpaqların becərilməsində süni suvar- 
madan da istifadə olunurdu. Kür, Araz, 
Bərgüşad, Həkəri, Tərtər və b. çaylardan 
arxlar çəkilmişdi. Qarabağ xanlığında 
Kürək arxı, Luvar arxı, Meymənə aıxı, 
Govurarx və s. var idi. Suvarma şəbokə- 
sində kəhrizlər də müoyyən yer tuturdu.

Kənd təsərrüfatmın digər ən mühüm 
sahəsi maldarlıq idi. Quba, Qarabağ, 
Ərdəbil, Şamaxı, Dərbənd, Salyan, Ca- 
vad əsas maldarlıq bölgələri idi. Balıqçı- 
lıqla, əsason, Xəzər dənizi və Kür çayı sa- 
hillərində yaşayan əhali məşğul olurdu.
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Xanlıq lar dövrüııdo aqrar münasi- 
bətlər sahəsində ciddi dəyişikliklər baş 
vermədi. Dövlət (divan) və saray (xass) 
torpaqları xan torpaqları adlanmağa 
başladı. Ə vvəlki k im i torpaq mülkiyyə- 
tin in formalarından biri mülk ıdi. M ü- 
əyyən xidmətlorə görə verilən şərti tor- 
paq m ülkiyyəti forması -  tiyu l geniş 
yayılmışdı. Xan tiyu l verərkən, onu təli- 
qə adlı sənədlo rəsmiləşdirirdi. Naxçı- 
van xanlığında tiyu l nisbətən az yayıl- 
mışdı. T iyu l tədricon irsi xarakter alır, 
onun mülkə çevrilməsi baş verirdi. Əvvəl- 
ki zamanlarda olduğu kim i, müsəlman 
məscidlərinə və digər dini idarələrə məx- 
sus vəql torpaqları mövcud idi. Torpaqla 
bərabər evlər, dükanlar, karvansaralar da 
\ ıq f ola bılərdi. Voqf xan xəzinəsi xeyrinə 
v rgi və mükəlləfiyyətlərdən azad idi. 
1 ənd ıcması -  camaat torpaqları da möv-
■ ıd idi Lakin tez-tez icma torpaqlarının
> >rla tutulınası halları baş verdiyindən, 
< ıların sahəsi getdikcə azalırdı.

Xanlıqların yaranması onların mər- 
t szinə çevrilmiş şohərlərdo sənətkarlığın 
v ı ticarətin inkişafına səbob oldu. 18 əs- 
ıuı 1-ci yarısında dağıdılmış şəhərlər
1 ırpa edilməyo və hətta yeni şəhərlər 
s .hnmağa başladı. Şəhərlərjn əhalisi o 
qədər də çox deyildi. 18 əsrin sonu -  19 
əsrin ovvəllərində Şamaxıda 5-10 min, 
Bakıda 4-5 min, Şəkidə 6 min, Şuşa və 
Dərbənddə hər birindo 10 min nəfərə- 
dək əhali yaşayırdı.

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə 
>anaşı sənətkarhqda da yüksəliş hiss
o anurdu. İr i sənətkar emalatxanaları, 
; asən, şəhərlərdə yerləşiıdi. Azərbay- 
c nda toxuculuq sənəti geniş yayılmışdı. 
Fıirada toxunan xalçalar dünya baza- 
i" ıda çox yüksək qiym ətləndirilird i. Şa- 
r; axı və Şəki şəhərlərində ipək parça to-
> culuğu üstünlük təşkil edirdi. Şəki tik- 
ı; ıləri də geniş yayılmışdı. Metal emalı 
s həsində Lahıc kəndi böyük şöhrot qa-
2  nmışdı. Burada xəncər, qılınc və çax- 
ıvaqlı silahlar, hotta kiçik toplar -  zum- 
b rəklər hazırlanırdı. Şəhərlərdə qızıl və 
g ınüşdən zərgərlik məmulatları düzəl- 
d ilird i.

Qarabağ, Gəncə, Şamaxı, Dərbənd, 
C avad kim i maldarlıq bölgələrində dəri 
emalı inkişaf etmişdi. Sənətkarlıq ema- 
latxanalarında yəhər, başmaq, ayaqqa- 
bı, çarıq və b. məhsullar istehsal olunur- 
du. Bakıda boyaqçılıq, Təbriz və Ərdə- 
bildə yun və ipok parçalar, zərgərlik 
məmulatları istehsalı inkişaf etmişdi.

Ticarətin inkişafında müəyyən dəyi- 
şikliklər özünü göstərirdi. Xanlıqlarara-

sı ticarot əlaqələri genişlənirdi, lakin hə- 
ləlik ümum m illi daxili bazarın yaranma- 
sı üçün obyektiv şərtlər yetişınəmişdi. 
Əvvəllər olduğu kim i. İıan, Türkiyə, 
Rusiya və b. ölkələrlə ticarəı aparılırdı.
18 əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan xan- 
lıqlarınm özünəmoxsus pul sistemi for- 
malaşmağa başlamışdı. Xanlıqların mor- 
kəzi şəhərlərində yaradılmış zorbxanalar- 
da yalnız mis və gümüş pullar kəsilirdi. 
İran, rus, holland və hind pullarından 
da istifado edilirdi.

Xanlıqlarda idarəçilik irsi idi. Xan 
qeyri-məhdud hakimiyyotə malik idi.

Mis fuluslar. 18 əsr. Bakı xanlığı.

Bir sıra xanlıqlarda, o cümlədən Şəki, 
Şamaxı, Quba və Qarabağda xanın ya- 
mnda məşvərətci rol oynayan divan və 
ya şura foaııyyot göstorirdi. Divan mü- 
hüm dövlət vəzifələrini tutan şoxslərdən 
ibarət idi.

Saray məmurları içərisində vəzir bi- 
rinci mövqe tuturdu. Sarayda vəzirdən 
başqa sərkərəli (maliyyə işlərinə baxan), 
eşikağası (təsərrüfatı idarə edən), əmir- 
axur (baş mehtər), sandıqdar ağası (xə- 
zinədar), anbardar ağası və digər vozifə- 
lər də mövcud idi. Xanlıqda vergi top- 
lanmasma xüsusi fık ir verilirdi. Bu işə 
naib, yasavul, kəndxuda və xüsıısi olaraq 
xan təıəfındon toyin olunan sərkərlər ba- 
xırdılar. Natural vergilorin yığılması ilə 
darğalar məşğul olurdular. Xanlıqlarda

xanın əmrlərinin ıcrasına da darğalar 
nəzarət edirdi. Xanlıqda qoşun, əsasən, 
maaflar və elatlardan təşkil olunurdu. 
Müharibələr zamanı qoşunun sayı artı- 
rılırdı. Döyüşçülərin silahlandırılması və 
xorci əhalinin hesabına ödənilirdi.

Xanlıq lar inzibati cəhətdən mahalla- 
ra bölünürdü. İrəvan xanlığında 14. Şə- 
ki xanlığında 8, Gəncə xanlığında 5, Qa- 
rabağ xanlığında 21, Quba xanlığında
10, Naxçıvan xanlığında 5, Urm iya xan- 
lığında 14 mahal var idi. M ahallar öz 
növbəsindo kəndlərə bölünürdü.

Mahalları ir i torpaq sahiblərindən 
təyin olunaıı mahal bəyləri və ya naiblər 
idarə edirdi. Bu vəzifə irsi olsa da, hər də- 
fə xan tərəfındən təsdiq edilirdı. Kəndlər 
yüzbaşı və ya kəndxuda, şəhərlər isə 
naib, kələntər, yaxud qalaboyi tərəfındən 
idarə olunurdu. Xanlıqda məmıırların 
məvacibi xəzinə üçün toplanan vergidən 
ödənilirdi.

Xanlıq larda iiç növ mohkəmə 
divan, şəriət və əsnaf məhkəmolori var 
idi. Onların arasında başlıca yeri şəriət 
məhkəməsi tuturdu. Bununla yanaşı xa- 
nın da bu sahodə miistəsna hüququ var 
idi. Bəzən hakim funksiyalarım mahal 
bəyləri də yerinə yetırirdilər.

Azərbaycanda müstəqil xanlıqların 
yaranması sosial-zümrə quruluşunda da 
əks olıınurdu. Formalaşmaqda olan ha- 
kim  zümrənin başında xan dururdu. 
Xandan sonrakı yerləri sultan və məlik- 
lər tuturdu. Bu tıtu lla r irsi keçirdi, lakin 
hər b ir halda xan tərəfindən təsdiq 
ed ilird i. Sultan lar və m əliklor geniş 
məhkəmə və inzibati hüquqlarına malik 
idilər.

A li silkin osas hissəsini bəylər təşkil 
edirdi. Bu təbəqə irsi və müəyyən xid- 
mətlər müqabilində bəy adını alanlar- 
dan iburət iüi Vaxtilə İran şahlarmdan 
bəylik titu lu  alanlar daha varlı və nüfuz- 
lu idilər. Onlar kəndlilər üzərində inzi- 
bati hakimiyyətə malik olmaqla, həmçi- 
nin xana da xidmət edirdilor. Böyük si- 
yasi qüvvə olan bəylər xan hakimiyyətı- 
nin əsasını təşkil edirdilər.

Qazax, Şəmşəddil və Borçalıda kənd- 
lərin idarəsinə hiiququ olanlar ağa adla- 
nırdı. Onlar da boylərə verilən hüqııqlara 
malik idilər.

Ruhanilər xüsusi zümrə təşkil edirdi- 
lər. Onlar vergi və mükəlləfiyyətlərdən 
azad idilər. A li ruhanilər vəqtlərin və di- 
ni ödonclərin (zəkat, xüms və s.) hesabı- 
na dolanırdılar. Aşağı rütbəli rühanilər 
isə riihaniliklə yanaşı, kənd təsərrüfatı 
və başqa işlərlə də məşğul olurdular.
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Xüsusi imtiyazlı təboqə maatlar 
mövcud idılor. Onlar xanlıqda polis 
funksiyasını yerinə ye lirir, qoşunun 
Dsasını toşkil edirdilor. Xaıı maatlara 
torpaq sahələri bağışlayır, onları vcrgi 
və miikəllofiyyətlərdən azad edirdi. Adə- 
tən maaflıq ırsən keçirdi.

Cəmiyyətin sosial-zümrə qııruluşun- 
da tacirlər, sənətkarlar və şəhər yoxsul- 
ları da müəyyən yer tuturdu.

Kəndli'ərin və şəhər yoxsullarının 
ağır vəziyyəti bəzən onları hakimiyyətə 
qarşı mübarizəyə qaldırırdı. Bu mübari- 
zə müxtəlif formalarda təzahür edirdi. 
Kəndlilər etiraz əlaməti olaraq çox za- 
man öz yaşayış yerlərini tərk edib gedir, 
bəzi hallarda isə silaha əl atmalı olur- 
dular. Bütövlükdə, xanlıqlar dövrii üçiin 
geniş sinfı mübarizə səciyyəvi deyildi. 
Bu, bir tərəfdən, yadelli əsarətdən xilas 
olmuş xalqın vergi yükünün nisbətən 
yüngülləşməsi ilə, digər tərəfdən isə öl- 
kənin xanlıqlara parçalanması nəticə- 
sində xalq kütlələrinin birləşməsinin çə- 
tin liy i ilə bağlı idi.

Xanlıqlar dövriində mədəniyyət. 18 
əsrdə Azərbaycanın siyasi həyatında cə- 
rəyan edən hadisələr, sosial-iqtisadi sa- 
hədəki çətinliklər mədəniyyətin inkişa- 
fını müəyyən dərəcədə ləngitsə də, bu- 
nunla belə xanlıqların yaranması ilə Şu- 
şa, Şəki, Quba və b. şəhərlər mühiim 
mədəniyyət mərkəzlərinə çevrildilər. 
Xanlıqların meydana gəlməsi ilə idarə- 
etmə sistemində savadlı adamlara eh- 
tiyacın artması məktəb və mədrəsələrin

yazılınış “ Xanedan-e Səfəvi”  traktatın- 
da Səfəvi dövlətinin təşəkkülündən bəhs 
olunurdu. Əbdürrəzzaq bəy D iinbu li 
“ Məasir-e sultaniyyə”  (“ Sultan abidə- 
ləri” ) kim i məşhur əsərində Azərbay- 
canda və İranda 18 əsrin sonu -  19 əsrin 
əvvəlində baş verən hadısələri təsvir 
edirdi.

Məşhur coğrafiyaşünas alim Hacı 
Zeynalabdin Şirvani (1780-1837/38) 40 
il ərzində dünyanın b ir sıra ölkələrinə 
səyahət etmiş və qiymətli əsərlər yaz- 
mışdır.

Xanlıqlar dövründə Azərbaycan ya- 
zılı ədəbiyyatında yeni realist meyillər 
güclənirdi. Bu meyillər A r :f  Təbrizi, 
A r if  Şirvani, Ağa Məsih Şirvani və baş- 
qa şairlərin yaradıcılığında özünü göstə- 
rird i. M olla  Vəli V idadi (1709-1809) və 
uzun müddət Qarabağ xanımn vəziri ol- 
muş M olla  Pənah Vaqifln (1717 97) 
yaradıcılığı bu dövr ədəbiyyatının zir- 
vəsi idi.

18 əsrin əvvəllərində yaşamış Nişat 
Şırvani, Şakir Şirvani, Məhcur Şirvani 
və b. yazılı ədəbiyyat ənənələrini davam 
etdirirdilər. Bu dövr şifahı xalq poezi- 
yasının ən görkəmli nümayəndələrindən 
biri Xəstə Qasım idi.

Hacı Zeyııalabdiıı Şirvani. 18 19 əsrlar.

Cəmiyyətin aşağı zämrəsini kəndlilər 
təşkil edirdi. Kəndlilər hüquqi və mülki 
vəziyyətlərinə görə rəiyyət, rəncbər, elat 
və başqalarına bölünürdü.

Rəiyyət kənd icmasının xana və ya 
bəylərə, məliklərə, sultanlara, ağalara 
məxsus torpaqlarda yerləşmələrindən 
asılı olaraq xan (xəzinə) və sahibkar 
rəiyyətinə böliinürdü. Vergilərin miqda- 
rının dəqiq müəyyən edilmoməsi onların 
toplanması zamam ciddi özbaşınalıqla- 
ra gətirib çıxarırdı ki, bu da rəiyyətin və- 
ziyyətini ağırlaşdırırdı.

Rəncbər özünün torpağı olmayan və 
bəyin təsərrüfatında isləyən kəndlilərə 
deyilirdi. Onlara məhsulun, adətən, 1/3 
hissosi çatırdı. Lənkəran xanlığında belə 
kəndlilərı əkər adlandırırdılar.

Qarabağ, Şamaxı, Ərdəbil və b. xaıı 
lıqlarda maldarlıqla ınəşğul olub, ya- 
rımköçəri həyat siirən əhali elat adlaııır- 
dı. Elat xanın və ya sahibkarın siirüsiinü 
0* 1x11' və basqa miikəlləfiyyətlər yerinə 
yetirir, peşkəş şəklində vergilər veriıdi. 
Elatlar xan qoşunıınun əsas hissəsini 
təşkil etdiyindən onların vergi yükii 
rəiyyətlərə nisbətən yiingiil idi.

bərpasını zəruıi etdi. Bu, maarifin 
müəyyən inkişafına səbəb oldu.

18 əsrdə Azərbaycan elmində də irə- 
liləyişlər müşahidə olunurdu. 18 əsrin 1- 
ci yarısında Azərbaycan (türk) dilində

18 əsrdə, az da olsa, diqqətəlayiq 
memarhq abidələri yaradılmışdır. Bun- 
lardan 1760 ildə İrəvanda tik ilm iş Göy 
Məscid, 1762 ildə Şəkidə inşa edilmiş 
Şəki xan sarayı dövrün ən məşhur abi-
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Əsgoran qalası. 18 əsr. Qarabağ.

dələridir. Azərbaycanın cənub xanlıqla- 
rında da b ir sıra memarlıq abidələri in- 
şa edilmişdi.

Əı/.: Ə l i y e v  F. M. XV111 əsrin ikinci yarı- 
sında Şimali Azərbaycan şəlıorləri. B., 1960; A 6 - 
ayj ı  jrac b T. Ajep6aHfl*aH b X V III neKC n e ro  
BjaHMOOTHoıueHKH c PoccHeii. B., 19ö5; Azor- 
baycan tarixi. Yeddi cilddə. C. 3, B., 1999; 
M u s t a f a z a d ə  T. T. X V I I I  yüzillik-XIX  
yüzilliyin əvvəllərində Osmaıılı-Azorbaycan mü- 
nasibətləri. B., 2002; G a ö a e B  Ə j i b n o H .  Mj 
hctophh raHfl*HHCKoro x a H C T n a . B., 2003; 
M u s t a f a z a d ə T. T. Quba xanlığı. B., 2005.

Tüfiq Mustafazıufo

Azərbaycan 18 əsrin sonları -  19 
əsrin 20-ci illərində. 1783 il Georgiyevsk 
müqaviləsindən sonra II İrakli qarabağ- 
lı 'brahimxəlil xanı Gəncədən sıxışdır- 
m La çalışırdt. Bunun əksinə olaraq, İb- 
ra imxəlıl xan gürcü çarının nümayəndə- 
lə lin Gəncədən qovulmasına nail oldu. 
Ə -zində II İrakli Rusiyanın hakim dai- 
rə ri ılə birlikdə Qarabağın xristian mə- 
lif  ırini xana qarşı qızışdırmağa başladt. 
Q )alı Fətəli xanın ölümündən (1789) 
so ra İbrahimxəlil xan II İrakli ilə müna- 
si; ıtlərini nizamlaya bild i.

1787 ildə hakimiyyətə gələn Cavad 
xaa müstəqil siyasət yeridərək, Gəncə 
xanhğının Giircüstandan nominal asılı- 
lığına son qoydu.

18 əsrin sonlarına doğru İranda ‘Xğa 
Məhəmməd xanın başçıltğı ilə mərkəzləş- 
diıilm iş dövlət yaradıldı. O, Kərim  xan 
Znndin ölümündən (1779) sonra Tehrana 
galərək, burada qoşun yaratmağa başla- 
dı və müəyyən müddətdən sonra İranın 
fa tik i hakiminə çevrildi.

90-cı illərin əvvəllərində İranda möv- 
q əıini möhkəmləndirən Ağa Məhəm- 
n ıd xan Azərbaycanın cənub xanlıqla- 
rı ı tabe etməyə başladı. Sadıq xan Şəq- 
q qi istisna olmaqla, başqa xanlar Ağa 
N :>həmməd xandan asılılığı qəbul etdi- 
1; Sadıq xanın dayağı olan Sərab dar- 
n :ıdağın edildi. Sərabdan sonra Qara- 
düğ, Xoy tabe oldu. Urmiya ələ keçiril- 
d Beləliklə, cənub xanlıqları tabe edil- 
d . Lakin Lənkəran xanlığınm işğalı pla- 
ııı baş tııtmadı.

Qacarın hücumu ərəfəsində Azər- 
baycanın şimalında çox mürəkkəb siyasi 
vəziyyət mövcud idi. Şimal-Şərqi Azər- 
baycan torpaqlarını birləşdirən Quba 
xanlığının paıçalanmast nəticəsində 
xanlıqlar arasında hərc-mərclik daha da 
artmışdı. Bu dövrdə Azərbaycantn şi- 
malında hərbi cəhətdən ən güclü quru- 
ma çevrilmiş Qarabağ xanlığının başçısı

İbrahim  xan yaranmış vəziyyətdən isti- 
fadə edərək, Gəncə torpaqlarını özünə 
tabe etməyə çalışırdı. Qtıbalı Şeyxəli xan 
və şəkili Məhəmmədhəsən xan şamaxılı 
Mustafa xanla ədavət aparırdılar. Şeyx- 
əli xan həm də Bakı xanı ilə çəkişirdi.

Ağa Məhəmınəd xan Qacarın giic- 
lənməsi və Azərbaycanın şimal xanlıqla- 
rının müstəqilliyini təhdid etməsi ilə Qa- 
cara düşmən mövqedə olan xanlar daha 
fəal xarici siyasət yeritməyə başladılar.

Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan və 
İrəvan xam Məhəmməd xan Osmanlı 
imperiyası ilə d ip lom atik əlaqələr sax- 
layırdılar. Lakin  obyektiv çətin lik lər 
üztindən Osmanlı imperiyası belə b ir 
məqaında onlara yardım etməkdən çə- 
kin ird i.

Azərbaycan xanları Ağa Məhəmməd 
xanın təcavüziindən qorunmaq üçün 
manevr edərək Rusiya ilə əlaqələri fəal- 
laşdırmağa məcbur idilər. II Vekaterina 
hökuırıəti Azərbaycan xanlıq ları ilə 
Georgiyevsk trakta tına  (1783) oxşar 
sənədlər imzalamaq istəyirdi. Lakin  
xanlarda Rusiyaya etibar olmadığın- 
dan, onlar belo b ir müqavilədən im tina 
etdilər.

Ağa Məhəmməd xan da hərbi əmə- 
liyyatlara hazırlaşmaqla yanaşı, d ip lo- 
m atik addımlar da atırdı. O, Osmanlı

imperiyası ilə dantşıqlar aparırdt. Qaca- 
rın Cənubi Qafqaza hücumunu razılıqla 
qarşılamış sultan Şərqi Gürcüstam ələ 
keçirəcəyi təqdirdə onu İran şahı kiınj 
tanıyacağını b ild irm işdi. Ağa Məhəm- 
ınəd xan Qacar həmçinin İngiltərə və 
Fransanm köməyinə arxalanmağa çalı- 
şırdı. 18 əsrin sonlarında Rusiyanın 
güclənməsindən narahat olan İngiltərə 
və Fransa Şərqdə İran-Rusiya və Os- 
manlı-Rusiya ziddiyyətlərinin kəskin- 
ləşməsinə, Osmanlı iınperiyası ilə İranın 
Rusiya_,a qarşı birgə çıxışımn təşkilinə 
cəhd göstərirdilər.

Rusiya İran və Cənubi Qafqazdakı 
hadisələri diqqətlə izləyir, Qafqazdakı 
mövqelərini möhkəmləndirmək üçün 
tədbirlər görürdü. 1787-91 illər Ru- 
siya-Osmanlı müharibəsi Rusiyanı İra- 
na qarşı b ir qədər ehtiyatlı davrannıağa 
məcbur edirdi. Yassı sülhü (1791) bağ- 
landıqdan sonra Rusiyanın əl-qolu açıl- 
dı. Qafqazdakı rus qoşunlartmn baş ko- 
mandanına bütün xanların Rusiyanın 
ali hakimiyyətinə qəbul olunacaqları 
barədə məlumat verilmişdi.

Ağa Məhəmməd xan əvvəlcə dinc 
yolla Şimali Azərbaycan xanlarını tabe 
etmək istədi, bu baş tutmadıqda isə iri- 
miqyaslı hücuma hazırlaşdı. Bu məqoəd- 
lə o, İbrahimxəlil xana qiymətli bəx-

255



TARlX

şişlər etdi, İbrahimxolil xan da əmisi oğ- 
lu Əbdiilsəməd boyi girov kimi Qacarın 
yanına göndəıdi. Az sonra Əbdülsəməd 
bəy öld iiriild ii və Ağa Məhəmməd xan 
onun yerinə başqa girov isıədikdə, İb- 
rahimxəlil xan imtiııa cıdı.

Ağa Mohəmməd xan rədd cavabı 
aldıqdan sonra bir neçə min nəfərlik 
dəsləni Qarabağ və İrəvan üzərinə gön- 
dərdi Harnin dəstə Qarabağ və Kartli- 
Kaxeliya çarlığının birləşmiş qiivvələri 
tərəfindən məğlub ediluı. Lənkəran 
xanlığı hücuma məruz qalsa da, tabe 
olmadı.

1795 ildə Ağa Məhəmməd xan qəti 
hücuma keçdı. Həmin ilin yayında onun 
80 (bəzi qaynaqlara görə 85) m inlik qo- 
şunu Ərdəbili tuldu. Bundan sonra ordu 
iiç hissəyə böliindü. Birinci dəstə Muğan 
düzü və Şirvandan keçib Dağıstana zər-

Toppıız. Polad. 18 asr.

bə vurmalı, ikinci dəstə İrəvan xanlığını 
tabe etməli, üçiincü dəstə isə Qarabağ və 
Gürcüstana hücum etməli idi. Üçüncü 
dəstəyə Ağa Məhəmmədin özü başçılıq 
edirdi. İbrahimxəlil xan Ağa Mənəmməd 
xana mane olmaq iiçün Xudatərin körpii- 
siinii dağıtmağı əmretdi. Bunu göron Ağa 
Məhəmməd üzən körpülor hazırladaraq, 
Araz çayını keçdi və Şuşa qalasına tərəf 
hərəkət etdi. Birinci iki dəstə də Ağa Mə- 
homməd xanın qüvvələri ilə birləşdi.

1795 il iyunun axırlarında Şuşa 
mühasirəyə alındı, az sonra Ağa Məhəm- 
məd İbrahimxəlil xanı yola gotirmək 
üçün danışıqlara başladı. İbrahimxəlil 
xanla Qacarın elçisi Pirqulu xan arasında 
aparılan damşıQİar heç bir nətico vermə- 
diyindən, 33 giinluk mühasirədan sonra
1795 il avquslun əvvəllərində Ağa Mə- 
hauımod xan Gürcüstana yola düşdü.

Şuşadan Ağdama gəlon Ağa Mə- 
hoınməd Qacara goncəli Cavad xan, şo- 
kili Məhəmmodhəsən xan, İbrahiın xa- 
nın düşmənləri Molik Moclum və Abo- 
vun dəstəloıi do qoşuldular. Avqustun

20-də Ağdamdan çıxan qoşıın Tillisə 
doğı u irəlilədi.

Siyasi böhran keçirən Kartli-Kaxe- 
tiya çarlığı T iflis in  müdafiəsini təşkil edə 
bilmədi. Bundan istıfadə edən Ağa Mə- 
həmməd xan 1795 il sentyabrın 12-də 
Tifiisə daxil oldu və şəhəri dağıtdı. Sək- 
kiz gün orada qaldıqdan sonra ordunun 
təchizat vəziyyətini, Şimali Qafqazdan 
rus qoşunlarının hücum təhliikəsini, Na- 
dirin nəvəsi Şahrux Mirzənin Xorasan- 
da qiyam qaldırdığmı nəzərə alaraq, 
Ağa Məhəmməd xan Goncəyo çəkildi.

Ağa Məhəmməd xan Qacarın qo- 
şunları noyabrda Muğanda cəmləşdi. 
O, Şuşanı zəbt etmək məqsədilə Musta- 
fa xan Dəvəlinin başçılığı ilə dəstə gön- 
dərdi. Şəkili Məhəmmədhəsən xan da öz 
dəstəsi ilə Ağa Məhəmmodin qoşunu ilə 
birləşdi. İran qoşunlarının bir dəstəsi 
Mustafa xan Dəvəlinin başçıhğı ilə Şa- 
maxı xanlığı üzərinə yeridi. Şamaxılı 
Mustafa xan F it dağına çəkilərək 1796 
ilin  fevralına qədor orada qaldı. Birləş- 
miş qiivvələr Yeni Şamaxıya daxil olub, 
onu dağıtdılar. Mustafa xanı mühasi- 
rəyə alarkən qardaşı Səlimin öziinü Şə- 
kidə xan elan edəcəyi xəbərini eşidən 
Məhəmmədhəsən xan təcili geri qayıtdı. 
Bu arada Ağa Məhəmməd xanın sərkər- 
dəsı Mustafa xan Dəvəlinin zülmünə tab 
gətirməyən əhali onu qətlə yetirdi.

Məhəmmodhəsən xan yenıdən Ağa 
Məhəmməd xanın yanına dönərkən, 
yerli əhalinin, avar hakimi Ümmə xanın 
və İbrahimxəlil xanın köməyindən isti- 
fadə edən Səlim 1795 ilin  dekabrında 
özünü Şəki xanı elan etdi və Ağa Mə- 
həmmədin təqibindən yaxa qurtarmaq 
üçiin “ Gələsən-Görəsən”  qalasına köçdü. 
Beləliklə, Ağa Məhəmməd xan Qacarın 
Şimali Azərbaycana yüriişü uğursuz ol- 
du. Gəncə xanlığı istisna olmaqla, xan- 
lıqların ona tabe edilməsi baş tutmadı.

Rusiyanın Şimali Azərbaycanı işğal 
etmək cəhdinin boşa çıxması, Ağa Mə- 
həmməd xan Qacarın T iflis i alıb dağıt- 
ması Gürcüstam müdafiə etməyi öhdəsi- 
nə götiirmüş Rusiyanm nüfuzuna böyük 
zərbo idi.

II Yekaterina Rusiyanın Şərqlə bağlı 
siyasotini həyata keçirmək məqsədilə
1795 il 16 noyabr tarixli fərmanı ilə Gür- 
ciistanın, habelo Şirvan vo Bakının “ mü- 
dafiəsi”  barədə göstəriş verdi. Əslində 
müdafiə pərdəsi altında Şimali Azor- 
baycanın zobt edilməsi nozərdo tutulur- 
du. 1795 il noyabrın ikinci yarısında 
Rusiya Giircüstana hərbi qüvvə göndər- 
dı. 1796 ilin əvvəllərində gürcülorin vo İb-

rahimxəlil xanın birləşmiş qüvvələri Gon- 
cəni miihasirəyə aldı. Cavad xan bac ver- 
məklə şəhərı dağıntıdan xilas etdi.

Rus komandanlığı Dərbəndi ələ ke- 
çirmək üçün general-mayor Savelyevin 
başçılığı ilə hərbi qüvvə göndərdi. Savel- 
yev 1796 il fevralın 15-də Dorbəndə çat- 
dı, lakin burada giiclü müqavimətə rast 
gəldi. Qubalı Şeyxəli xan sarayındakı 
ruspərəst qüvvəlorin iradəsinə rəğmən 
Dərbəndə gələrək Tabasaran qazısı, Qa- 
zıqumux və Bakı xanlarımn köməyilə 
şəhərin müdafiəsini təşkil etdi.

Onlara kömək etməkdən im tina 
edən Ağa Məhəmmod xan Qacar əsas 
qüvvələri ilə birgə İrana qayıtoiı.

Zubovun yürüşünə böyiik əhəmiyyət 
verən II Yekaterina mahiyyət etibarilə I 
Pyotrun manifestinə (1722) oxşar sənəd 
hazırladı.

Qolgaq. Qızıl kortik. Polad. I8əsr.

Zubovun Qızılyar (Qızlar) yaxınlı- 
ğındakı düşərgəsində ermənilər də var 
idi. Onlardan biri -  ruslar tərəfindən 
regionda bələdçi kim i istifadə olunan 
arxiyepiskop İ.A .A rqutinsk i Cənubi 
Qafqaz xristianlarını, xüsusilə Qarabağ 
məliklərini Rusiya tərəfinə çəkmək məq- 
sədilə onlara məktubla müraciot etdi. O, 
məktubunda burada xristian dövləti ya- 
ratmağın zəruriliyindən söz açırdı.

Zubov kifayət qodər qüvvə topladıq- 
dan sonra aprelin 15-də yola düşdü və 
Dərbond ətrafında Savelyevin qüvvələri 
ilə birləşdi. Mayın əvvəllərində düşmən 
Dərbəndo yaxınlaşdı və hiylə işlədərək, 
şəhəri zəbt etdi. Şəhərin ələ keçirilməsin- 
də müdafiədəki çətinliklərlə yanaşı, er- 
mənilərin satqınlığı da böyük rol oyna- 
ınışdı.

Şeyxəli xan Zubovun hüzuruna gəti- 
rildi və qraf, imperatriçə adından onun 
bağışlanacağını vod etdi. Sonradan Şeyx- 
əli xan hakimiyyətdən kənar edildi və 
onun böyük bacısı Pəricə xanım Dərbən- 
də hakim təyin olundu.
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Dorbənd zəbt edildikdən sonra rus 
qoşunları cənuba irəlilədi. İyunun 6-da 
Quba tııtuldu. Müqavimətin faydasız- 
lığını göron bakılı Hüseynqulu xan iyu- 
nun 13-də Bakı qalasının açarını Zubo- 
va təqdim etdi. General-mayor Raxma- 
novun başçıhğı ilə 3 piyada batalyonu, 2 
siivari eskadronu və 3 səhra topu Ba- 
kıya göndərildi. Rus qoşunları Bakıdan 
Şamaxıya doğru irəlilədilor. Şeyxəli xan 
qaçdı.

Rus qoşıınları əvvəlcə Qurdbulaq 
yaxınlığında, sonra Pirsaatda düşərgə 
saldılar. Şimali Azərbaycan xanları və 
bəzi Dağıstan hakim ləri rus tocavüzünə 
qarşı ittifaq  yaratdılar. Zubova qarşı 
sui-qəsd təskil olundu. Rusiyaya qaçmış

Pənahəli xan məscidinin interyeri. 
18 əsr. Şuşa.

v Zubovun düşərgəsində olan Nurəli
x na qrafı qətlə yetirmək tapşırıldı. Tə- 
s. düf nəticəsində qəsdin üstü açıldı.
> urəli xan həbs edilərək Həştərxana 
s rgün olundu. Lakin rus işğalçılarına 
ı rşı mübarizə davam edirdi. Bu mü- 
\ rizənin başçısı Şeyxəli xan idi. O, şa- 
r  'ixılı M ustafa xan, şəkili Səlim xan və
1 ağıstanın bəzi hakim lən ilə əlaqə ya- 
r <tmışdı. Şeyxəli xan Qazıqumux xanı
ii / birloşərək sentyabrın sonunda Quba 
xanlığının A lpan kəndi yaxınlığında 
500 noforlik rus hərbi dəstəsinə ağır 
zərbo vurdu.

1796 il oktyabr ayının əvvollərində 
Zubovun köməyinə knyaz Sisianovun 
başçılıq etdiyi yeni hərbi qüvvə gəldi. 
Oktyabrın 21-dəgeneral Rimski-Korsa- 
kovun başçılıq etdiyi dəstə Gəncəyə 
doğru yola düşdu. Gəncə tutuldu. Rus 
komandanlığı todricon hərbi əməliyyat- 
ları Cənubi Azərbaycana keçirmək və

Ağa Məhommod xan Qacara zərbə en- 
dirmək niyyətində idi.

1796 ilin  noyabrında II  Yekaterina- 
nın vəfatı vəziyyəti dəyişdi. Çar I Pavel 
[1796-1801] Şimali Azərbaycandan rus 
qoşununu çıxarmaq əmriııi verdi və bu 
iş 1797 ilin yazınadak davam etdi. Belə- 
liklə, Rusiyanm Azərbaycanı zəbt et- 
mək iiçün göstərdiyi növbəti cəhd də nə- 
ticəsiz qaldı.

Rus qoşunları Azərbaycan hüdudla- 
rını tərk etdikdən sonra Ağa Məhəmməd 
xan Qacar 1796 ildə özünü şah elan etdi.
1797 ilin yazında Ağa Məhəmməd ycni- 
dən Şuşaya hiicum etdi. Aclıq və xəstəlik- 
lərin şiddətlənməsi ilə şəhəri müdafiə et- 
məyin mümkünsüzlüyünii başa düşən İb- 
rahimxəlil xan Şuşanı tərk edərok, öz ai- 
ləsi ilə birlikdə Car-Balakənə getdi.

İbrahimxəln xanın Şuşanı tərk etmə- 
sindən xəbər tutan Ağa Məhəmməd şah 
qalamn müdafıəçilorinə ınəktub göndə- 
rib  təslim olmalarım tə k lif etdi. M iiqavi- 
məti davam etdirmoyin əbəs olduğunu 
görən şuşalılar Ağa Məhəmməd şah Qa- 
cara şəhərin ağsaqqallarından biri Hacı 
Babəklə belə cavab göndərdilər: əgər 
şah 1795 ildəki müqavimətə görə onları 
bağışlayarsa, şuşalılar qalanın darvaza- 
sım açarlar.

Ağa Məhəmməd şah Hacı Babəklə 
şuşalılara xəbər göndərir ki, təslim olsa- 
lar, onlara toxunmavacaqlar. Əks təq- 
dirdə, “ qala alındıqdan sonra, bütün ki- 
şilər qırılacaq, qadınlar sərbazlara veri- 
ləcək, şəhər isə K irm an və T ifiis  k im i 
dağıdılacaqdır” .

Şuşalılar şaha inanıb qala darvazala- 
rını açdılar, Ağa Məhəmməd şah isə 
verdiyi vədi pozaraq, şohəri talan etınək 
əmrini verdi.

Şuşaya daxil olduqdan sonra Ağa 
Məhəmməd şah bütün Şimali Azərbay- 
can xanlarınm yanına gəlməsini, ya da ən 
əziz adamlarından girov göndərilməsini 
əmr etdi. Lakin xanlar şahın birinci çağı- 
rışına dərhal cavab vermədilər. Bakılı 
Hüseynqulu xan hətta ik i “ dəvətdən”  
sonra belə Şuşaya getmədi. Belə olduq- 
da, şahın qoşunla göndərdiyi qasid “ xanı 
giiclə həbs etdi və onu özünün hökmdarı- 
na çatdırdı” . Rusları “ qəbul”  etdiyinə 
görə Hüseynqulu xan zindana salındı.

Mustafa xan qaçdıqdan sonra Şa- 
maxıda özünü xan elan edən Qasım şaha 
tabeliy in i b ild ird i. Lakin  o, tezliklə 
Mustafa xan tərəfindən devrildi. Şəki 
xanı özü şahın hüzuruna getmədi, elçilər 
vasitəsilə tabeliyini bild ird i.

Ağa Məhəmmədin birinci yürüşü za-

manı ona kömək etmiş gəncəli Cavad 
xan keçmiş xidmətlərinə arxayın olaraq, 
şahın yanına gəldi. Şah onu da 1796 ildə 
rus qoşunlarına müqavimət göstərmə- 
diyinə görə həbs etdi.

Çox keçməmiş Şuşada Ağa Məhəm- 
məd şaha qarşı sui-qəsd təşkil edildi və o 
öldürüldii (1797). “ Batman Q ılınc”  ləqə- 
bi ilə tanınan İbrahim xəlil xanın qarda- 
şı oğlu Məhəmməd bəy şahın başını İb- 
rahimxəlil xana göndərdi. Ağa Məhəm- 
mod şahın qətlindən sonra İranda haki- 
miyyətə gəlmiş onun qardaşı oğlu Fətəli 
şah [1797-1834] öz mövqeyini möhkəm-

“ Qobustan” kilimi.
19 əsrin əvvoli. Abşeron.

ləndiıməklə məşğul olduğundan, müəy- 
yən müddət Şimali Azərbaycana qarşı 
hərbi qüvvə tətbıq etmodi.

Lakin Şimali Azərbaycan xanlıqları 
bu cür əlverişli şəraitdən qüvvələri bir- 
ləşdirmək üçün istifadə etmək əvəzinə, 
b ir-birinə qarşı yenidən ara müharibələ- 
rinə başladılar.

Şimali Azərbaveanın Rusiya tərəfin- 
dən işğalının başlanması. Ağa Məhəm- 
məd şah Qacar qətlə yetirildikdən sonra 
İbrahim  xanın qardaşı oğlu Məhəmməd 
bəy Şuşada hakimiyyoti ələ keçirdi. Az 
sonra İbrahimxəlil xan yaxın adamları 
ilə birlikdə Şuşaya qayıtdı. Məhəmməd 
bəy şəkili Məhəmmədhəsən xanın yaııı- 
na qaçdı. Lakin Məhəmmodhəsən xan 
onu tutdu və şamaxılı Mustafa xana
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Şski xanlığının bayrağı.

verdi. O isə Məhəmməd boyi öldürdii. 
Beləliklə, Mustafa xan Şəki xanı Səlim 
xanı Şəkidən qovub onun qardaşı kor 
Məhəmmədhəsən xanı hakimiyyətə gə- 
tirdiyinə, həm də Məhəmməd bəyi qətlə 
yetirdiyinə görə Qarabağ xanının düş- 
məninə çevıildi. Məhəmmədhəsən xan 
vo Cavad xan da əvvəlki diişmənçiliyi 
davam etdirirdilər.

Bakı xanlığında Hüseynqulu xan və
II M iızə Məhəmməd xan arasında ge- 
dən mübarizə xanlığın bölüşdürülməsi 
ilə nəticələndi.

Təbriz və Xoy xanlıqlarını idarə 
edən Cəfərqulu xan Dünbuli Səraba hü- 
cıım edərək oranı viran qoydu. O, diiş- 
məni Sadıq xanla birləşib şaha qarşı çıx- 
dı. Lakin Sadıq xan orada öldiirüldü. 
Şahın oğlu Abbas Mirzə Cəfərqulu xanı 
məğlub edərək Makuya, oradan da 
Tiirkiyə sərhədinə qovdıı.

Qubalı Şeyxəli xan, şamaxılı Musta- 
fa xan və Lənkəran xanlığının hakimi 
M ir Mustafa xan arasında da ziddiyyət- 
lər kəskinləşdi. Şeyxəli xan Salyanı tut- 
du, lakin oranı tərk etdikdə M ir Musta- 
fa xan Salyanı ələ keçirdi.

Xanlıqların apardığı müharibələr 
əlntiini dinc əməkdən ayırır, icftisadiyya- 
ta ağır zərbə vururdu. 1799 ildə Şiı van- 
da baş vermiş taun xəstəliyi kütiəvi in- 
san tələfatı ilə nəticələnmişdi. Ara 
miihaıibələri, ağır sosial-iqtisadi vəziy- 
yət ölkəni taqətdən salır, onun xarıci tə- 
uıviiz obyektinə çevrilməsinə şərait ya- 
radııdı.

18 əsrin sonu-19 əsrin əvvəllərində

beynəlxalq şərait də Azərbaycan üçün 
çox əlverişsiz oldu. I Pavelin hakimiv- 
yətinin axırıncı illərində Rusiya İngiltə- 
rə miinasibətlərinin kəskinləşməsi zəmi- 
nində Rusiya-Fransa yaxınlaşması 
başlanmışdı. I Pavelin 1801 ildə öl- 
diiriilməsi ilə Rusiya-İngiltərə miinasi- 
bətləri nizama salındı. Rusiya-İngiltərə 
yaxınlaşması iııgilislərin İrandakı siya- 
sətiniıı zəifləməsinə səbəb oldu. Bun- 
dan istifadə edən Fransa İranda üs- 
tünlüyə nail oldu.

Belə bir ziddiyyətli və qeyri-sabit 
beynəlxalq şəraitdə Cənubi Qafqaz. o 
cümlədən Azərbaycan beynəlxalq mü- 
nasibətlərdə mühüm yer tuturdu. Bu, 
Azərbaycanm mühüm strateji mövqeyi 
və başqa amillərlə bağlı idi.

Azərbaycan xanlıqları öz hakimiy- 
yətlərini qoruyub saxlamaq üçün ölkəyə 
göz dikmiş Rusiya, İran, Osmanlı döv- 
ləti, İngiltərə və Fransa arasında ına- 
nevr edirdilər. Bu dövrdə Azərbaycan 
üçün əsas təhlükə şimalda Rusiya idi.

İranda hakimiyyətə keçmiş Fətəli şa- 
hın başlıca qayğısı mərkəzi hakimiyyəti 
möhkəmləndirmək idi və hələlik Şimali 
Azərbaycan xanları ilə dinc münasibət- 
lər yaratmağa çalısırdı. Osmanlı dövləti 
də zəif olduğundan bu dövrdə işğalçı 
siyasət yeritmirdi.

1801 ıl sentyabrın 12-də rus çarı 
I Aleksandr Şərqi Gürciistanın Rusiya- 
ya birləşdirilməsi haqqında manifest və 
fərman veıdi. Kartli-Kaxetiya çarlığın- 
daıı vassal asılılığında olan Azərbaycan 
toı paqları - Qazax, Borçalı və Şəmşəd-

dil sultanlıqları da Rusiyaya birləşdiril- 
di. Baqrationlar sülaləsi hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırıldı, Kartli-Kaxetiya  çarlığı 
ləğv edildi, T iflis  quberniyası yaradıldı.
1803-04 illərdə M inqreliya və Qııriya, 
həmçinin İmeıetiya Rusiyanın himayə- 
sinə keçdi. Beləliklə, Rıısiya Cənubi 
Qafqazı ələ keçirmək üçün əlverişli stra- 
teji mövqe əldə etüı.

1802 il sentyabrın II-də  P.D.Sisia- 
novun Qafqaza baş komandan təyin 
edilməsi ilə Rusiyanın Azərbaycam işğal 
planının həyata keçirılməsi sürətləndi. 
Sisianovun bu vəzifəyə təyin edilməsi tə- 
sadüfi deyildi. Özündən razı, həm də 
qəddar bir hərbçi olan giircü əsilli Si- 
sianov V.Zubovun yürüşündə (1796 W ) 
iştirak etmiş, Bakı qalasmın komendan- 
tı olmuşdu.

I Aleksandrın tapşırığı ilə Sisianov
1802 ilin  dekabrında Georgiyevskdə 
xanlarla danışıqlara başladı. Görüşə

Şərbst qabı. 
Oyına mis.

18 osr.

Quba, Dərbənd, Lənkəran xanları və 
Dağıstanm bəzi hakim ləıi gəlmişdilər. 
Dekabrın 26-da imzalanmış müqaviləyə 
görə, onlar ara müharibələri aparma- 
malı, ortaya çıxan mübahisələri dinc 
yolla həll etməli ıdilər. İranın hiicum 
edəcəyi təqdirdə ona qarşı birgə çıxış et- 
mək ayrıca qeyd olunmuşdu. Müqavilə- 
də ticarətin inkişaf etdirilməsindən, də- 
nizçiliklə bağlı məsələlərdən və s. bəhs 
olunurdu.

1803 ildə Bakı xanlığı ilə də belə bir 
müqavilə imzalandı.

Georgiyevsk müqaviləsi bağlandığı 
vaxtdan əhəmiyyətsiz b ir sənədə çevril- 
di, çiinki müqaviloyə qoşulan Şimali 
Azərbaycan xanlıq ları İıan ın  deyil, 
məhz Rusiyanın təcavüzünə məruz qal- 
dılar.

Rusiya Şərqi Giircüstanda möhkəm- 
lənən kimi Şımali Azərbaycan torpaqla- 
rının işğalına başladı. İlk  zərbə hərbi- 
strateji əhəmiyyətli Car-Balakənə endi- 
rild i. Car-Balakən rus qoşunlarının 
Azərbaycanın içərilərinə doğru irəlilə-
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məsində maneə olub, İran və Osmanlı 
dövlətinin Rusiyaya qarşı mübarizəsin- 
də mühüm rol oynayırdı. Şərqi Gürcü- 
standa hakim iyyətinin itirilməsini istə- 
məyən və Rusiyaya qarşı mübarizəni da- 
vam etdirən gürcü şahzadəsi Aleksandr 
da Carda idi.

Sisianovun göstərişi ilə general Qu- 
lyakov 8 top, 1500 piyada, 200 kazak və 
4500 gürcü milisindən ibarət b ir qüvvə 
ilə 1803 il m artm  2-də Car-Balakənə 
hücum etdi. M artın  8-də Balakən tutııl- 
du və dağıdıldı. U ltimatum  alan Car 
martm 29-da təslim oldu. Aprelin 12-də 
Tiflisdə Rusiya ilə Car-Balakən arasın- 
da “ Andlı öhdəlik”  imzalandı. Camaat 
220 pııd barama verməli, Tiflisə girovlar 
göndərməli və ərazisində rus qoşunlarım 
yeıləşdirməli idi. Car-Balakənin tutul- 
ması Azərbaycanın sonrakı işğalını nis- 
b: lən asanlaşdırdı.

Rusiya müəyyən edilmiş baramanı 
vitxtında ala bilmədiyindən Sisianov
1 )4 ilin  əvvəlində Qulyakovu 2500 nə- 
f. lik  qüvvə ilə yenidən Car-Balakənə 
g ndərdi. Sakinlərin tərk etdiyi Car tu- 
t Idu. Qulyakov təqiblərə başladı, la- 
k ı 1804 il yanvarın 15-də carlılar tərə- 
f. ıdən öldürüldü. Sisianov Car-Bala- 
k n camaatı ilə yenidən barışıq bağla- 
n alı oldu.

Sisianovun hərbi-strateji planında 
ıı ahüm yeri Gəncə təşkil edirdi. Bu şə- 
həri tutmaq üçün ermənilərdən də istifa-

Cavad xanın 
buncuğu. 
At qıh, 
ağac, 
metal.

Cavad xan Sisianova layiqli cavab 
göndərdi: “ O k i qaldı şəhərin təhvil 
verilməsinə, xam xəyaldan əl çək. Gən- 
cəyə yalnız m eyitim in üstündən keçib gi- 
rə bilərsən. Bildin? Mən öləndən sonra. 
Özgə ciir yox” .

Belə olduqda rus qoşunları hücuma 
keçdi. Qoşunun tərkibində 11 topu olan 
6 piyada batalyonu, 3 eskadron və 200-

də etmək nəzərdə tutulurdu. Onlara 
“ Rusiyanın müdafıəsi üçün”  ayağa qalx- 
maq barədə müraciət edilmişdi. Əvvəlcə 
dinc yolla Gəncəni ələ keçirməyə cəhd 
göstərən Sisianov Cavad xana hədələ- 
yici məktublar yazaraq, qalanın təslim 
olunmasını tələb etdi.

Gəııcə xanı Cavad xaıı Ziyad oğlıı Qacar.

dən çox kazak var idi. İ lk  döyüş Gəncə- 
nin ik i verstliyindəki Quruqobu adlı 
yerdə baş verdi. Cavad xan ciddi müqa- 
vimət göstərdi, lakin Gəncə qalasına çə- 
kilməli oldu.

1804 il yanvarın 2-dən 3-nə keçən 
gecə düşmən ik i dəstəyə bölünərək qa- 
laya hücuma keçd Bir dəstə general 
S.A.Portnyakinin başçılığı ilə Qarabağ 
qapısı, digər dəstə isə T iflis  qapısı tərəf- 
dən həmlə edirdi. Cavad xanm əsas 
qüvvələri ik i dəfə Portnyakımn hücumu- 
nu dəf edə b ild i, yalnız üçüncü həmlədə 
düşmənlər şəhərə daxil oldular. Ruslar 
əsas qülləni tutduqdan sonra döyüş da- 
ha da şiddətləndi. Müdafiəçilərin ön sı- 
rasında olan Cavad xan yaralandığına 
baxmayaraq. son nəfəsinədək əlində qı- 
lınc düşmənlə döyüşdü. Cavad xanın oğ- 
lu Hüseynqulu ağa da döyüşdə həlak ol- 
du. Vuruşma Gəncənin küçələrində da- 
vam etdi. Gəncə döyüşündə 1500-dən 
çox adam həlak oldu.

Gəncə zəbt edildikdən sonra qalanın 
müdafiəçiləri arasında olan Cavad xa- 
nın arvadı Bəyimxanım ərinin və oğlu- 
nun meyitlərinin döyüş meydanmdan 
saraya gətirilməsinə nail oldu. Xanın cə-

nazəsi olan otağa girən Sisianovu Bə- 
yimxanım öldürməyə cəhd etmişdi.

Cavad xan və onun oğlu Şah Abbas 
məscidinin həyətində dəfn edildilər.

Gəncənin işğalı Rusiya üçün çox 
əhəmiyyətli id i. Azərbaycanın digər 
xanlıqlarının taleyi də artıq həll olun- 
muşdu. Çar hökuməti Gəncə xanlığı 
üzərində çətinliklə qazandığı qələbəni 
yüksək qiymətləndirərək bu münasibətlə 
xüsusi medal təsis etmişdi. Gəncə xan- 
lığı ləğv edildi, şəhər çariça Yelizaveta 
Alekseyevnanın şəıəfinə Yelizavetpol 
adlandırıldı. Gəncə sözünü dilinə gəti- 
rənlər cərimə olunurdular.

1804-13 illər Rusiya-İran müharibə- 
si. Gülüstan müqaviləsi. Gəncənin işğalı 
və rus qoşunlarının getdikcə Azərbayca- 
mn içorilərinə doğru hərəkət etməsi Cə- 
nubi Qafqaza iddia edən İranın kəskin 
müqavimətinə rast gəldi. Beynəlxalq şə- 
rait İranın Rusiyaya qarşı çıxması üçün 
əlverişli idi.

1804 ilin mayında şah hökuməti rus 
qoşunlarımn Cənubi Qafqazdan çıxarıl- 
ınasını tələb etdi. Rusiya bu tələbə rədd 
cavabı verdi və 1804 il iyunun 16-da iki 
dövlət arasında muharibə başlandı.

İran qoşunlarına şahın oğlu Abbas 
Mirzə başçılıq cdirdi. 1804 il yayın əvvəl- 
lərində rus qoşunları İrəvan xanlığına 
doğru hərəkət etdi. İyul ayı ərzində tərəf- 
lər arasında üç döyüş oldu, rus qoşunu 
İrəvan qalasım tuta bilməyib geri çəkildi.

Eyni zamanda, Rusiya Azərbaycan

Cavad xanııı məzan. Gənco.

xanlarmı özünə tabc etmək işini sürət- 
ləndirdi. Sisianov qarabağlı İbrahim- 
xəlil xana təzyiqi giicləndirdi. İk i giiclü 
dövlətin arasında qalan İbrahim xəlil 
xan vəziyyətdən çıxış yolunu bunlardan 
ən güclüsünün -  Rusiyanm ali hakimiy- 
yətini qəbul etməkdə gördü.
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IS05 il mayın 14-də Sisianovun Gon- 
co yaxınlığındakı Kürokçay diişərgosin- 
do Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasmda
11 maddodon ibarot müqavilo bağlandı. 
Qarabağ xanı Rusiya çarımn vassalı ol- 
mağa razılıq verir, müstoqil xarici siya- 
sət hüquqıından inıtina edir, çar xəzinə- 
sinə hər il 8 min çervon vcrmoyi öhdəsi- 
nə götürürdü. Xanlıq daxili idarəetmədə 
müsıoqilliyini saxlayırdı. İran qoşunla- 
rından xanlığı müdafiə etmək üçün ma- 
yor Lisaneviçın başçılıq etdiyi rus hərbi 
dəstəsi Şuşada yerləşdirildi.

"Andlı öhdəlik". (Kürəkçay 
müqaviləsi). 5-ci maddə
İ.Ə.-İ Şuşalı və Qarabağlı İbrahim 
xanın ölkəsi üzərində özünün ali ye- 
ganə hakimiyyətinin tanınmasını ra- 
zılıqla qəbul edərək, özünün və va- 
rislərinin adından söz verir: 1) hə- 
min ölkənin xalqlarını böyük Rusiya 
imperiyasının sakinıərindən az da 
olsa ayırmayaraq öz təbəələri sa- 
yacaqdır. 2) ibrahim xan zati-alilə- 
rinin və onun ocağından olan varis- 
lərin və arxasının Qarabağ xaniığı 
üzərində hakimiyyəti dəyişilməz 
saxlanılacaqdır. 3) Daxili idarəetmə 
ilə bağlı hakimiyyət işləri, məhkəmə 
və divanxana işləri, bununla yanaşı 
ölkədən yığılan gəlir zati-alilərinin (xa- 
nın) səlahiyyətində qalacaqdır. 4) Zati- 
alilərinin və onun sülaləsinin, eləcə 
də onun ölkəsinin qorunması üçün 
Şuşa qalasına 500 nəfərlik Rusiya 
qoşunu qərargah və baş zabitləri ilə, 
[nabelə] toplarla birlikdə yeridiləcək, 
ciddi müdafiə üçün isə Gürcüstan 
Baş hakimi şərait və ehtiyaca görə bu 
dəstəni gücləndirəcək və zati-alilə- 
rinin ölkəsini bütün Rusiya imperi- 
yasına məxsus olan bir ölkə kimi 
hərbi qüvvə ilə müdafiə edəcəkdir.

1805 il mayın 21-də şəkili Solim xan- 
la da təxminən eyni məzmunda müqavi- 
lə bağlandı. Lakin Qarabağ xanlığından 
fərqli olaraq, Şəki xanlığı çar xəzinosinə 
ildo 7 min çervon vermoli idi; rus qoşun- 
larının yerləşməsi üçün buıada ayrıca 
qala tikınək nozərdə tutulurdu.

Qarabağla müqavilə Rusiyanın Azər- 
baycandakı stratejı mövqeyini möhkom- 
ləndirirdi IJuna göro do İran osas hücıı- 
mujııı Qaıabağa torof yönəlldi. İyunıın 
I l-də Cobrayıl yaxııılığında, iyıınun 21- 
do iso Əsgəran yaxınlığında döyüş baş 
verdi. Rus dəstələrino polkovnik P.Ko-

ryagin başçılıq edirdi. Onun dəstələri 
mühasirəyə düşdü və Koryagin Gəncəyə 
qaçmaqla canını qurtardı. İyunun 8-də 
İran qoşunıı Əsgəranı aldı.

1805 il dekabrın 27-də Şamaxı xanı 
Mustafa xan da müqavilo bağlamağa 
məcbur edildi. O, ildə 8 min çervon ver- 
məli, Şirvandan keçən karvanların təh- 
lükəsizliyini tomin etməli idi. Cavadda 
rus horbi məntəqəsinin yaradılması 
nəzərdə tutulurdu. Şamaxı xanlığının 
Rusiyaya qatılması Bakı xanlığınm iş- 
ğalını asaniaşdırdı.

1805 ilin  əvvəllərində Gilanı tutmaq 
üçün göndərilmiş rus donanması geri 
qayıdarkən Bakını tutmalı idi. Avqus- 
tun 12-də rus qoşunu Bakıya yaxınlaşdı. 
Qalanı təslim etmək təklifınə rədd cava- 
bı alındıqdan sonra qala atəşə tutuldu. 
Avqustun 22-də şəhər mühasirəyə alın- 
dı, ancaq Urm iya və Qubadan Bakı 
xanlığına kömək golməsi qorxusu rus 
qoşununu Sarı adasına çəkilməyə məc- 
bur etdi. Bakılı Hüseynqulu xanla danı- 
şıqlar aparmağa gələn Sisianov 1806 il 
fevralın 8-də qətlə yetirildi.

Sisianovun ölümündən sonra onun 
qoşunları da Sarı adasına aparıldı. Cə- 
nubi Qafqazda vəziyyət gərginləşdi.

1806 ilin yayında 20 m inlik İran or- 
dusunun Abbas Mirzənin başçılığı ilə 
Şuşaya hücumu nəticə vermədiyindən, 
fürsət Şuşadakı rus qarnizonunun rəisi 
mayor Lisaneviçin əlinə keçdi. O, gö- 
rünmomiş qəddarlıqla İbrahimxəlil xanı 
ailə üzvləri ilə birlikdə qətlə yetirdi.

Tezliklə rus ordusu öz mövqeyini 
möhkəmləndirdi. Xanaşin aşırımında 
İran qoşunları məğlubiyyətə uğradıldı.
1806 ilin iyulunda rus qoşunları Dər- 
bəndi, oktyabrın 3-də isə Bakını zəbt et- 
dilor. Hüseynqulu xan ailəsi ilə birlikdə 
Qarabağa, oradan da İrana qaçdı. Az 
sonra Quba xanlığı da ələ keçirildi. Dər- 
bənd və Quba əvvəlcə Tərki şamxalının 
hakimiyyətino verildi, sonra isə əyalətə 
çevrildi. Beləliklə, 1806 ilə kim i Şimali 
Azərbaycanın böyük hissəsi Rusiyanın 
hakimiyyəti yltına keçdi.

Rusiyanın Azərbaycandakı işğalçılıq 
siyasəti ölkədə azadlıq hərəkatına səbəb 
oldu. Qubalı Şeyxəli xan çarizmə qarşı 
xiisusilə fəal mübarizə aparırdı. Şəki xa- 
nı Solim xan da Şəkidoki rus qarnizonu- 
nıı mohv etdi (İbrahim xanın arvadı 
olan Səlim xanın bacısı orı ilə birlikdə 
qotlə yetiıilmişdi). Lakin 1806 ilin oktya- 
brında Şoki yaxınlığındakı döyüşdə Səlim 
xanın qüvvələri darmadağın edildi, rus 
qoşunu hücumla şəhori aldı. Xanlığı ida-

rə etmək üçün yerli bəylərdən ibarət 
müvəqqəti idarə yaradıldı. 1806 ildə Car- 
Balakən üsyam da amansızlıqla yatırıldı.

Qafqazdakı rus qoşunlarının yeni 
baş komandanı general Qudoviç yerli 
idarə sisteınində müoyyən dəyişikliklər 
etməyə məcbur oldu. Bu, Sisianovun 
ruslaşdırma siyasətindən fərqlənird i. 
Məs., Cəfərqulu xan Xoylu Şəki xanlığı- 
nın hakimi təyin edildi. Xoydan Şəkiyə 
köçürülmüş əhali yeni salınmış Yeni- 
kənd, Cəfərabad və başqa kəndlərdə 
məskdnlaşdılar.

Rusiya- İran cəbhəsində döyüşlər da- 
vam edirdi. İrəvanı tutmaq rus qoşunu 
üçün başlıca vəzifə kim i qalırdı. 1808 
ilin  payızında İrəvan şəhəri miihasırəyə 
alındı. Qudoviç general Nebolsinə Nax- 
çıvanı tutmağı həvalə etdi. Oktyabrın 
sonunda Naxçıvan tutu ldu. Lakin rus

Mis Uılus. Şəki xanlığı. 
19 əsr.

qoşunu İrəvanda uğursuzluğa düçar 
olub Naxçıvanı da tərk etdi. 1808 il kam- 
paniyasının müvəffəqiyyətsizliyinə görə 
general Qudoviçi general Tormosov 
əvəzlədi.

1809 il avqustun ortalarında Abbas 
M irzə Arazı keçərək, Gəncə yaxınlığın- 
dakı Ağbulağa yaxınlaşdı, lakin Gəncə- 
ni tuta bilməyib İrəvana çəkildi. Bu za- 
man Əsgəranda yenidən sülh haqqında 
danışıqlar başlandı. Lakin Lənkəraıı 
xanlığının kimə verilməsi barədə müba- 
hisədə razılıq əldə edilmədiyindən, danı- 
şıqlara ara verildi. 1809 ilin sentyabrın- 
da İran qoşunları bu xanlığa soxuldu və 
Lənkəranı dağıtdı.

1810 ilin avqustunda İran və Osman- 
lı dövləti arasında Rusiyaya qarşı hərbi 
ittifaq bağlansa da, bunun İrana real 
köməyi olmadı. İran sülh danışıqlarına 
başlamağı qərara aldı.

1812 ilin  aprelində general Tor- 
mosovu əvəz edən Rtişşev status-kvo 
əsasında İranla müqavilə bağlamaq 
haqqında göstəriş aldı. Lakin bu dəfə
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do danışıqlar baş tutmadı.
1812 ilin  yayında Napoleonun Ru- 

siyaya hücumundan istifadə edən İran 
xsyli fəallaşdı. Abbas Mirzə 20 m inlik 
ı rdu ilə Xudafərindən keçərək Şahbu- 

ğa qədər irə liləd i. Lakin  general
1 S.Kotlyarevski onu geri oturtdu. 1812 

oktyabrın 18-də Aslandüz döyüşündə 
bbas M irzənin qüvvələri məğlubiyyətə 
ğradı. 1813 il yanvarın 1-də Lənkəran 
ıs qoşunu tərəfındən alındı.

İran Rusiya ilə danışıqlara başladı. 
813 il oktyabrın 12-də Gülüstanda 

(Qarabağ) müqavilə imzalandı. Müqavi- 
ləyə görə, Naxçıvan və İrəvan xanlıqla- 
rından başqa bütün Şimali Azərbaycan 
torpaqları Rusiyanın hakimiyyəti altına 
keçdi, Rusiya Xəzər dənizində tam 
hökmranlığa nail oldu.

Şimali Azərbaycanda Rusiyanın işğal 
rcjiminin qurulması. Rusiya Azərbaycan 
torpaqlarını ələ keçirdikcə, işğal rejimi- 
ni mohkəmləndirir, hərbi-strateji məq- 
sədlərə xidmət edən idarəçilik sistemi 
yaradırdı.

İlk  vaxtlar Azərbaycanm qərb tor- 
paqları Şərqi Gürcüstanın idarə sistemi- 
nə daxil edildi. 1801 il 12 sentyabr tarix li 
Əsasnaməyə görə, ali hərbi və mülki ida- 
rəetmə Qafqazdakı rus qoşunlaıımn baş 
komandanına məxsus idi. 1801 ilin  
mayında A li Giircü hökuməti yaradıldı. 
Bu hökumət Azərbaycan torpaqları 
hesabına ərazisinin genişləndirilməsinə 
cəhd göstərirdi.

1804 ildə Gəncə xanlığı işğal edildik- 
dən sonra hurada xanlığın yerində yara- 
dılmış Yelizavetpol qəzası Gürcüstanın 
tərkibinə qatıldı. Qəzanı komendant 
idarə edirdi. Bakı və Quba xanlıqları 
da ləğv edilərək əyalətə çevrildilər.

1819 ilin  iyulunda şəkili İsmayıl xa- 
nın ölümündən sonra Şəki xanlığı ləğv 
edildi. General A.P.Yermolovun Şama- 
xı, Qarabağ və Lənkəran xanlarına qar- 
şı təxribatları Mustafa xanın, Mehdiqu- 
lu xanın və M ir  Həsən xanın xaricə 
qaçmaları ilə nəticələndi. 1820 ildə 
Şamaxı, 1822 ildə Qarabağ, 1826 ildə isə 
Lənkəran xanlıqları ləğv edilərok əyalətə

çevrildilər və əyalətlər dairədə birləşdiril- 
dilər. Şoki, Şamaxı, Qarabağ və Talış 
əyalətləri mərkəzi Şuşada yerləşən və 
“ Müsəlman dairəsi”  adlandırılan hərbi 
dairəyə, Bakı və Quba əyalətləri ısə 
mərkəzi Dərbənddo yerləşən Dağıstan 
hərbi dairəsinə daxil idilər.

Gülüstan müqaviləsi bağlandıqdan 
sonra çarizmin Azərbaycan xanlıqlarını 
ləğv etmək siyasəti yerli xalqın dövlətçi- 
lik  ənənəsinə son qoymaq, Azərbayca- 
nın Rusiya imperiyasının tərkib hissəsi- 
nə çevrilməsini sürətlondirmək məqsədi- 
ni güdürdü.

Dairələrə hərbi dairə rəisləri, əyalət- 
lərə komendantlar başçılıq edirdilər. 
Komendantların hiiquq və səlahiyyətlə- 
rin in dəqiq müəyyən edilməməsi onların 
özbaşınalığına şərait yaradırdı. Əyalətlə- 
ri idarə edən, demək olar ki, qeyri-məh- 
dud səlahiyyətli komendantlar yalnız 
ölüm cəzası vermək hüququna rnalik de- 
yildilər. Komendant üsuli-idarəsi daxili 
idarəçilikdə xanlıq sisteminin əsaslarını 
saxlayırdı. Komendantlar torpaq sahib-
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lərini mülkiyyət hüququndan məhrum 
edir, onlara sadiq olanlara isə torpaq 
sahələri bağışlayırdılar. Bu, ali silkin 
niimayəndələrini çarizmdən asılı və- 
ziyyətdə saxlamağa kömək edirdi.

Rusiya işğal etdiyi lorpaqlarda so- 
sial-iqlısadi sahədə də mövqeyini möh- 
kəınləndirirdi. Metropoliyanın ehtiyacla- 
rını ödəməkdən ötrü ımiharibə nəticəsin- 
də viran edilmiş təsərrtifat bəıpa olu- 
nıırdu. Bıı məqsədlə həyata keçirilən ilk 
tədbirlərdən biri yaşayış yerlərındən di- 
dəıgin diişmüş shalinin geri qaytarılması 
oldu. 1812 ilin noyabrında Yelizavetpol 
dairəsinə 2 min sakin qaytarılmışdı. 
Müharibədən sonrakı üç il ərzində Qara- 
bağ xanlığına min ailə qayıtmışdı.

Şimali Azərbaycandakı rus ordusu- 
ııu ərzaq və sursatla təmin etmək ınəq- 
sədilə taxıl ucuz qıymətə alınır və ya 
müsadirə edilirtlı.

Rusiya sənayesinin ehttyaclarını ödə- 
mək üçün ipəkçiliyə xüsusi diqqəl yetiri- 
lirdi. Rusiyaya ipək aparılması ilb 'il ar- 
tırdı: 1822 ildə Şəki əyaləlindəıı Rusi- 
yaya 1,8 ınin pud 1827 ildə isə 8 ıniıı 
pud xam ipək aparılmışdı.

Neft quyuları, duz mədənləri və balıq

vətəgələri xəzinənin ixtiyarına keçmişdi. 
Həmin sahələr müəyyən haqq mü- 
qabilində varlı adamlara icarəyə (müqa- 
itəyə) verilirdi. Zəylik kəndindəki (Gən- 
cə yaxınlığında) zəy yataqları da icarəyə 
verilmişdi.

Çarizmin Azərbaycandakı ticarət- 
gömrük siyasəti də müstəmləkəçi mahiy- 
yət daşıyırdı. 1821 ilin oktyabr ayından 
Şimali Azərbaycan və Gürcüstana gətiri- 
lən xarici mallara 5 faizli gömrük rü- 
sumu tətbiq edilirdi. Xanlıqlar dövrün- 
dəki daxili rahdar və gömrük yığmaları 
qalmaqda davam edirdi.

Rusiyamn Azərbaycanda yeritd iyi 
müstəmləkəçilik siyasətinin xristian əya- 
lətlərinə nisbətən daha ağır olması yerli 
hakim züınrəyə ıniinasibətdə də özünü 
göstərirdi. Belə ki, gürcü zadəganları rus 
zadəganları ilə bərabər hiiquqlara malik 
olduqları halda, ali müsəlman zümrəsinə 
belə hüquq verilmirdi.

1826-28 illər Rusiya-İran müharibə- 
si. Türkmənçay müqaviləsi. Rusiya əsas 
Avropa dövlətləri ilə birlikdə Napoleo- 
nu ınəğlub etdikdən sonra Osmanlı döv- 
ləti və İrana qarşı işğalçılıq siyasətini 
giicləndirdi. 19 əsrin 20-ci illərində dün-

ya siyasətində Rusıyanın əsas rəqibi olan 
İngiltərənin, həmçinin Osmanlı dövləti 
və İranın əks siyasəti fəallaşdı.

İngiltərə İranı Rusiyaya qarşı qoy- 
mağa çalışırdı. 1814 ildə İngiltərə ilə 
İran arasında Tehran müqaviləsi bağ- 
landıqdan sonra İngiltərənin İranda 
mövqeyi möhkəmləndi. İran silahlı qüv- 
vələrində ingilis zabitlərinin rolu artdı.

1813 ildən sonrakı dövrdə Rusi- 
ya-İran münasibətləri gərgin olaraq qa- 
lırdı. İran məğlubiyyətlə razılaşmır, Ru 
siya isə yeni torpaqlar ələ keçirmək üçün 
müharibəni davam etdirmək istəyirdi. 
1825 il dekabrın 14-də Sankt-Peterburq- 
dakı üsyan haqqında xəbər 1 chrana çat- 
dıqda şah hökuməti bunu əlverişli mə- 
qam hesab edərək müharibəyə başla 
mağı qərara aldı. 1826 ilin  iyulunda İran 
qoşunlarınm hücumu ilə ik inci Rusiya 
İran müharibəsi başlandı.

İranın başlıca məqsədi T iflis i tutmaq 
və rus qoşunlarını Cənubi Qafqazdan sı 
xışdırıb çıxarmaq idi. Rusların isə baş 
lıca zərbəsi Təbrizə yönəldilmişdi. Mü 
haribənin başlanğıcı rus qoşunu üçün 
uğursuz oldu. İran qoşunları sərhəc 
boyu döyüşlərdə rusları geri çəkilməy. 
məcbur etdilər. Abbas Mirzənin 60 min 
lik qoşunu Şuşaya yaxınlaşdı və iyulun 
26-da qalanı mühasirəyə aldı. Qoşunun

Abbas Mirzo.

bir hissəsi isə Gəncə istiqamətındə irəli- 
lədi. Şuşanın miidafıəsinə qala qarnizo- 
nunun rəisi polkovnik Reut başçılıq 
edirdi. Qalaya edilən həmlələr nəticə 
vermkdi.

İran qoşunları Şimali Azərbaycana
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daxil olan kim i ölkəni Rusiya əleyhinə 
üsyan dalğası bürüdü. Bu, çarizmin müs- 
təmləkəçi siyasətinə qarsı xalq kütlələri- 
nın n ifrə tin in  nəticəsi idi. Gəncəlilər 
1 04 il dəhşətlərini unuda bilm irdilər.
1 26 il iyulun 28-nə keçən gecə Gəncədə 
iisyan başlandı və şəhərdəki ruş hərbi 
d itəsi məhv edildi. Cavad xanın oğlu 
l  ju r lu  xan Gəncəyə daxil oldu.

Lənkəran xanlığında yerləşən Xəzər 
d jn iz batalyonunun komandiri İlyuşinin 
ö başınalıqlarına cavab olaraq b ir şədər 
əvvəl İrana qaçmış M ir Həsən xanın 
q yıtması ilə Lənkəranda da ruslar əley- 
h nə üsyan baş verdi.

Bakı xanlığında da həyəcanlar başla- 
nnşdı. Lakin rus qoşunları möhkəm qa- 
la divarlarına arxalanaraq keçmiş Bakı 
xanı Hüseynqulu xanın hücumlarım dəf 
edə bildilər. Şəhərdə həyəcanlar yatı- 
rıldı.

Şamaxıda, Qubada, Şəkidə və digər 
yerlərdə da üsyanlar baş verirdi. Rusiya- 
nın Əlahiddə Qafqaz korpusunun mii- 
haribədə iştirak etməsi xalq üsyanlarınm

qələbəsinə şərait yaradırdı.
Cənubi Qafqazdakı rus qoşunları ye- 

ni qüvvələr hesabına möhkəmləndirildi. 
A.P.Yermolovu Qafqazda İ.F.Paskeviç 
əvəz etdi. Abbas M irzə dağınıq rus qo- 
şunlarını məhv etmək əvəzinə, Şuşanın 
mühasirəsini davam e td irird i. Fürsətdən 
istifadə edən rus komandanlığı qüvvələ- 
rin i biıiəşdirərək strateji təşəbbüsü ələ 
aldı və əks-hücuma keçdi.

1826 il sentyabrın 3-də Şəmkir dö- 
yüşü oldu. İran qoşunu məğlubiyyətə 
uğrayıb 2 m in nəfərədək adam itird i. 
Rus qoşunu sentyabrın 4-də Gəncəni 
tutdu. Abbas M irzə 48 günlük mühasi- 
rədən sonra Şuşanı tərk edərək Gəncəyə 
doğru hərəkət etdi. 1826 il sentyabrın 
13-də Gəncə yaxınlığında Abbas M irzə- 
nin qüvvələri ilə rusların əsas qüvvələri 
arasında böyük döyüş oldu. Rusların 
qalib gəldiyi bu döyüş müharibənin ge- 
dişinə həlledici təsir göstərdi və bu 
döyüşdən sonra İran qoşunları özlərinə 
gələ bilmədilər. Bu qələbə Azərbaycan- 
dakı üsyançıların vəziyyətini ağırlaşdır-

dı. General A.P.Yermolov üsyanların 
yatırılmasında fəal iştırak edirdi. Hərbi 
cəza dəstələri üsyanları qəddarlıqla ya- 
tırdılar.

1827 ilin  əvvəllərində İran qoşunları, 
Lənkəran xanlığı istisna olmaqla, Şima- 
li Azərbaycan torpaqlarım  tərk etdilər. 
1827 il aprelin 20-də Xudafərin körpüsü 
rusların əlinə keçdi. Rusların əsas qüv- 
vələri aprelin 23-də İrəvanı mühasirəyə 
aldı. İk i aylıq uğursuz mühasirədən son- 
ra ruslar zərbəni Naxçıvana yönəltdilər. 
İyu lun  26-da Naxçıvan alındı. Rus 
qoşunu böyük strateji əhəmiyyəti olan 
Abbasabad qalasına hücum etdi. Abbas 
Mirzə 16 m in lik  qoşunla bu qalanın kö- 
məyinə gəldi. Lakin iyulun 5-də qala 
təslim oldu. Avqustun 13 də Alagöz 
dağının ətəklərində baş vermiş döyüşlər- 
də də rus qoşunu qalib gəldi. Sentyabrın 
20-də Sərdarabad təslim oldu və ayın 
26-da yenidən İrəvan qalasmın mühasi- 
rəsi başladı.

Rus qoşunları Arazı keçərək Cənubi 
Azərbaycana daxil oldular. Oktyabrın
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2-də Mərəndi, oktyabrın 13-də Təbrizi 
aldılar. İran tərəfı sülh danışıqlarına 
başladı. Lakin ilk danışıqlar noticə ver- 
mədi. Rus qoşunları hücum əməliyyat- 
larını davam etdirirdilər. 1828 ilin yan- 
varında Əhər, Ucmiya, fevralın 8-də 
Ərdəbil işğal olundu. Rus qoşunlarınm 
İraııın içərılərınə doğru iıəliləınəsi siillı 
nıüqavıləsinin bağlanmasını sürətləndir- 
di. Fevralın 9-dan l()-na keçən gecə 
Təbrizin yaxınlığındakı Türkmənçay 
kəndində sülh müqaviləsi bağlandı.

16 maddədən ibarət Türkmənçay mü- 
qaviləsinin hazırlanmasında A.S. Qribo- 
yedov ınülıüm rol oynamışdı. Ermənilə- 
rin köçürülmasinin təşəbbüsçüsü də o idi.

Gülüstan miiqaviləsinin əksər şərt- 
ləri Türkmənçay müqaviləsində saxla- 
nıldı. Miiqavilə İrəvan və Naxçıvan xan- 
lıqlarının Rusiyaya keçdiyini təsdiq etdi, 
sərhədləri müəyyənləşdirdi. İramn üzəri- 
nə 20 milyon gümüş manat məbləğində 
təzminat qoyuldu. Yalnız Rusiya Xəzər 
donizində hərbi donanma saxlamaq 
hiiququ qazandı. Müqavilənin 15-ci 
maddəsinə görə İranda və Cənubi Azər- 
baycanda yaşayan ermənilərin rusların 
isğal etdikləri Şimali Azərbaycan əra- 
zilərinə köçürülməsinə icazə verildi.

Beləliklə, Azərbaycan Rusiya və 
İran arasında bölüşdürüldü: Şimal Ru- 
siyanın, Cənub isə İranın əlinə keçdi.

ŞimaJi Azərbaycanın Rusiyaya ilha- 
qı Rusiya-Osmanlı müharibəsi nəticə- 
sində bağlanmış Ədirnə miiqaviləsi 
(1829) ilə də təsbit olundu.

Əü.: A 6 a y J i J i a e B  r. A^cp^aHawaH b 
XVI I I  bckc h ero B'jaHMOOTHOuıcıına c Pocchch. 
E., I%5; M y c T a  (|ı a c b /1*. CeBcpıibie xaHCTBa

xaııcTBO. 1)., 2000; M u s t a f a z a d ə  T. T. X V III 
yüzillik X IX  yüzilliyin svvəllərində Osmanlı- 
Azərbaycan nıünasibatləri. B„ 2002; B a 6 a e b
3 jll,  I IOII. H'J HCTOpiIH r3H/I>KHHCKOrO XaH-
CTna. B„ 2003; M a m c u  o ii a r. O noxo/ıe B. 3y- 
6oBa b A jcp6aii;i)KaH (1796 r.). B„ 2003.

Gövhər Msmmadova

Azərbaycan
19 əsrin 30-cu illərində -  

20 əsrin əvvəllərində

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperi- 
yasının müstəmləkəçilik siyasəti. Çar
Rusiyası 1828 il Tiirkmənçay müqavilə- 
sindon sonra Şimali Azərbaycanda qəti 
şəkildə möhkəmlənib burada mövcud 
olan siyasi qurumların ləğvi prosesini 
başa çatdırdı. Sonuncu siyasi qurumun -  
İlisu sultanlığının varlığına 1844 ildə 
Şeyx Şamilin silahdaşı və qohumu Da- 
niyal sultanın üsyanından sonra son 
qoyuldu. Onların əvəzində Azərbaycan- 
da komendantlar tərəfındən idarə olu- 
nan əyalətlər sistemi, komendant üsuli- 
idarəsi yaradıldı. Əyalətlərin başında du- 
ran komendantlar hərbi-idarə rəislərinə, 
onlar isə öz növbəsində Qafqazın baş rəi- 
sinə tabe idilər. 19 əsrin 20-30-cu illərin- 
də ınüstəmləkə orqanlarının həyata ke- 
çirdiyi tədbirlərin əksəriyyətinin (əhali- 
nin müxtəlif təbəqələri arasındakı miina- 
sibətlər haqqında “ Qaydalar”  və “ N i- 
zamnamələr” , vaxtaşırı aparılan kameral 
və b. siyahıyaalmalar) başlıca maqsədi 
müstəmləkə üsuli-idarəsini hər vasitə ilə 
möhkəmləndirməkdən, hökumət xəzinə- 
sinin gəlirlərini mümkün qədər artırmaq- 
dan ibarət idi.

Giimüş qınlı 
polad xoııcər. 

19 əsr.

Ajcp6aiin)Kaııa h Pocchh . B. l9K9 ;Əl i ycv  (• 
Ə l i y c v  M. Naxçıvan xanlığı ji., 19%; Ə I İ -  
ycv  F „  Hosnnov  İ. İrovaıı xanlığı. B „ 1997: 
Azərbaycan larixi. Ycddi cilddə. C 3, B „ 1999- C 
4, H 2000; HcKc ı ı / ıcpona M. BaKHHCKOc

1828 il martın 21-də Azərbaycanın 
əzəli torpaqları olan İrəvan vo Naxçı- 
vandan ibarət Erınəni vilayəti yaradıldı. 
1801 ildən işğal olunmuş Borçalı və

Sığnaq torpaqları T iflis  quberniyasının, 
1860 ildə isə Dərbənd şəhəri Dağıstan 
vilayətinin tərkibinə qatılmaqla Azər- 
baycandan “ ıızaqlaşdırıldı” .

Müstəmləkə zülmünün güclənməsi 19 
əsrin 30-cu illərində güclü xalq çıxışlarına 
gətirib çıxardı. 1830 ildə Car-Balakəndə, 
1831 ildə Talışda, 1837 ildə Oubada, 
1838 ildə Şəkidə, 1844 ildə İlisuda və s. 
yerlərdə üsyanlar baş verdi. Bu üsyanlar 
çar üsuli-idarəsi tərəfındən amansızcası- 
na yatırıldı. Bununla yanaşı, həmin üs- 
yanlar komendant idarəçiliyinin səmərə- 
sizliyini açıb göstərdi. Buna görə də Cə- 
nubi Qafqazın inzibati idarəçiliyində 
dəyişikliklər edildi: 1840 ildə komendant

Türkmənçay traktatı.
15-ci maddə
Şah həzrətləri öz dövlətinə sakitliyi 
qaytarmaq və öz təbəələrindən ha- 
zırkı müqavilə ilə bu qədər xoş- 
bəxtliklə başa çatmış müharibədə 
törədilmiş bədbəxtlikləri daha da 
artıra bilən hər şeyi kənar etmək ki- 
mi xeyirli, xilasedici niyyətlə hərəkət 
edərək, Azərbaycan adlanan vilayə- 
tin bütün əhalisinə və məmurlarına 
büsbütün və tam bağışlanma əta 
edir. Hansı dərəcəyə məxsus ol- 
masından asılı olmayaraq onlardan 
heç kəs öz hərəkətinə və ya mü- 
haribə ərzində və ya rus ordusunun 
adı çəkilən vilayəti müvəqqəti tutdu- 
ğu zaman davranışına görə təqibə, 
dini əqidəsinə görə təhqirə məruz 
qalmamalıdır. Bundan başqa o, 
məmur və sakinlərə bu gündən baş- 
layaraq öz aiıəsi ilə birlikdə İran 
vilayətindən Rusiyaya sərbəst keç- 
mək, hökumət və yerli rəisliyin heç 
bir maneçiliyi olmadan onların satlıq 
malına və ya əmlakına və əşya- 
larına hər hansı gömrük və vergi qo- 
yulmadan daşınan mülkiyyətini 
aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt 
verilir. Daşınmaz mülkə gəldikdə isə, 
onun satılması və ya onun haqqında 
özxoşuna sərəncam üçün beş illik 
müddət müəyyən edilir. Lakin bu 
bağışlanma qeyd olunan bir illik 
müddət başa çatanadək məhkəmə 
cəzası düşən günah və ya cinayət 
işləmiş aaamlara şamil edilmir.

idarə sistemi ləğv olundu, əvəzində isə 
1844 ildəQafqazcanişinliyi yaradıldı. Şi- 
mali Azərbaycanda keçmiş əyalətlərin 
yerində yaradılmış qəzalar, əsasən, Xəzər
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vilayətinin tərkibində b irləşd irild i və 
Gürcüstan-İmeretiya quberniyasma qa- 
tıldı. 1846 ildə Xəzər vilayətinin yeıində 
Şamaxı quberniyası, 1849 ildə isə keçmiş 
İrovan və Naxçıvan xanlıqlarmın yerində 
lrəvan quberniyası yaradıldı. Gəncə tor- 

aqları Gürcüstan İmeretiya quberniya- 
;ının tərkibində qaldı. 1859 il zəlzələsin- 
!ən sonra quberniya mərkəzi Şamaxıdan 
iakıya köçüriildü və o. Bakı quberniyası 
dlanmağa başlandı. Quberniyanın tər- 
ibinə Şuşa, Nuxa, Quba (bu qəza Dər- 

oənd quberniyasınm ləğv'ndən sonra 
Bakı quberniyasına qatılmışdı), Şamaxı, 
3akı və Lənkəran qəzaları daxil idi. Son- 
'alar bu quberniyanın tərkibində b ir sıra 
iəyişikliklər edilməkb, yeni Cavad va 
Göyçay qəzaları da yaradıldı. 1868 ildə 
Bakı, İrəvan \ə  T iflis quberniyalarına 
daxil edilmiş Azərbaycan torpaqlarının 
bir hissəsi hesabına Yelizavetpol quber- 
niyası təşkil edildi.

Şimali Azərbaycana yiyələndikdən 
sonra çarizm burada özünə möhkəm 
sosial dayaq yaratmağa çalışırdı. İlk  
dövrlərdə belə b ir dayağı kənardan gəti- 
rilən ünsürlər hesabına yaratmağa, yerli

hakim  təbəqələrin b ir hissəsinə etimad- 
sızlıq göstərməyə, onların hüquqlarım 
pozmağa cəhdlər edildi. 19 əsrin 40-cı il- 
lərinin əvvəllərinaə çar hökuməti 30-cu

V.Leqkobıtovun Şirvan əyaləti 
haqqında məlumatı
Şirvanda hakim olan türkmən dili 
bütün Azərbaycanda yayılmışdır və 
bizlərdə adət üzrə tatar dili adlan- 
dırılır; o, türk dili ilə o qədər yaxındır 
ki, hər iki xalq bir-birini başa düşə 
bilir. Bu dil Cənubi Qafqazda türki 
adlanır...[0] ərəb və fars sözləri ilə 
zənginləşmişdir, olduqca xoşagə- 
lən, avazlı (bir dil kimi) seçilir; və 
əgər buraya onu öyrənməyin asan 
olduğunu əlavə etsək, onun orada 
Avropada fransız dili kimi geniş 
işlənməsi təəccüblü görünməməlidir.

illərin xalq çıxışlarında fəal iştirakına 
görə yerli hakim təbəqələri cəzalandır- 
mağa çalışaraq, Qazax, Şəmşəddil və 
Borçalı distansiyaları ağalannın və Xəzər 
vilayətinin tiyu ldar bəylərinin torpaq

mulklərıni xəzinənin xeyrinə müsadirə et- 
mək cəhdi müqavimətlə rastlaşdı. Çarizm 
yerli feodal silkləri ilə ittifaq xəttini seç- 
məyəməcburoldu. Hətta vaxtilə  müxtə- 
l i f  səbəblər üzündən İrana qaçmış bəy- 
xanların m ülkləri və hüquqları onların 
özlərinə qaytanldı. 1846 il 6 dekabr ta- 
r ix li reskript və 1847 il “ Kəndli əsasna- 
m ələri”  çarizmin yerli hakim  zümrə ilə 
sazişə girməsi dövrünün m əntiqi yeku- 
nu oldu. Bu qanunlara əsasən tiyu l tor- 
paqları yenidən bəy və ağaların tam 
m iilk iyyətinə ve rilird i, kəndlilərin  sa- 
h ibkarlar qarşısında mükəlləFıyyətləri 
qanuniləşdirilird i. Hələ əsrin ilk  rübün- 
də m üxtə lif rütbəli çar məmurları (Yer- 
molov, Starkov, Ponomaryov və b.) tə- 
rəfındən tərtib olunmuş “ əsasnamə” lər 
kim i, 1846 il qanunu və 1847 il “ Əsasna- 
mələr” i də torpaq və ağa-kəndli münasi- 
bətlərinə əsaslı b ir yenilik gətirmədi. 
Qanunlaıda nəzəı də tutulmuş cüzi dəyi- 
ş iklik lər isə (məs., həddi-büluğa çatmış 
kişi cinsindən olan hər b ir kəndlin in  5 
desyatinlik pay torpağı ilə təırıin edil- 
məsi və s.) kağız iizərində qaldı.

Müharibələr və xalq üsyanları döv-

265



TARİX

rüniin başa çatınası, nisbi sakitliyin ya- 
ramnası ıqtisadi durumun todricən sa- 
bjtbşməsino, kənd təsərrüfatı, sənət- 
karlıq və ticarətm inkısafına şərait ya- 
raldı, 1847 ildə Bibiheybətdə (Bakı ya- 
xmlığında) mcxaniki iisulla diinyada 
ilk neft quyusu qazıldı.

Şimali Azorbaycan 19 əsrin 2-ci yarı- 
sında. 19 əsrin 2-ci yarısında Şimali 
Azərbaycamn sosial-iqtisadi həyatında 
cıddi dəyişikliklər baş verdi. Təhkim- 
çilik hüququnun ləğvindən sonra Ru-

Ncft buruğu. 19 osrin sonıı. Bakı.

siya imperiyasında başlayan sənaye 
yüksəlişi ucqarların xammal mənbələri- 
nə ehtiyac doğururdu. Azərbaycanın 
ıııetropoliya ilə iqtisadi əlaqələri sıxla- 
şır, ənənəvi təsərrüfat sahələri genişlə- 
nir, xarnmal istehsal edən yeni sənaye 
sahələri meydana gəlirdi.

Kənddə isə yeni istehsal münasibət- 
lərinin inkişafı daha ləng gedirdi. Ru- 
siyada təhkimçilik hüququnu ləğv et- 
məyə (1861) məcbur olan çarizm ucqar- 
larda kəndli islahatlarının keçirilməsini 
ləngidirdi. Şiıııali Azərbaycan kəndində 
natural vergilərin ləğvi, onların pul ver- 
giləri ilə əvəzlənməsi ancaq 1852-57 il- 
lərdə reallaşdırıldı. Çar hökuməti pay 
torpaqların ın sahibkarlardan satın 
aJınması üçün Azərbaycan kəndlilərinə 
vəsait buraxmırdı və burada pay tor- 
paqlarının satın alınması məcburi de- 
yild i. Ümumiyyətlə, 1870 il 14 may 
“ Əsasııamə” si Azərbaycanda feodal- 
asılı müııasibotləri əslində ləğv etmədi. 
Digər tərəfdən, 14 may “ Əsasnamə” si 
Azərbaycanın kənd əhalisinin təxmi- 
nən iiçdə birini təşkil edən sahibkar

kəndlilərinə aid idi, xəzinə kəndlilərinə 
şamil edilm irdi.

Bununla belə, 1870 il islahatı kənd- 
də bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin 
yayılması və inkişafı üçiin əlverişli şəra- 
ıt yaradırdı: əmtəə-pul miinasibətləri 
genişlənir, əmtəə istehsalına keçən tə- 
sərrüfat sahələrinin sayı getdikcə artır- 
dı. Buıün bunlar təbəqələşmə və qütb- 
ləşməni, torpaqdan məhrum olan 
kəndlilərin sənaye mərkəzlərinə axış- 
masını siirətləndirirdi.

“Əlahəzrət buyruğu” (13 iyul 
1830 il qanunundan)
iranla və Osmanlı Portası ilə uğurla 
bitmiş müharibələr münasibətilə 
Gürcüstan, Cənubi Qafqaz diyarı və 
Qafqaz vilayətinə bu gün Ali Senata 
verdiyimiz fərmanda şərh edilmiş 
xüsusi mərhəməti bəxş etməklə, biz 
orada yaşayanlar [arasında] Rusiya 
hökumətinə kortəbii düşmənçilik 
yoluna düşənlərə və ya başqalarına 
uyaraq xəyanətdə əli olanlara da öz 
diqqətimizi yetirib onların islah 
olunacaqlarına ümid bəsləyərək və 
gələcəkdə onları Rusiyanın sadiq 
övladlarına çevirməyi arzulayaraq, 
onları lütfən bağışlayıb əmr edirəm: 
Xəyanət, eləcə də Rusiya höku- 
mətinə qarşı bədxahlıq üstündə və 
siyasi mülahizələrə görə bu ölkədən 
Sibirə və ya başqa yerlərə məhkə- 
məsiz sürgün edilənlərin hamısı 
əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarıl- 
sınlar və Əlahəzrətin iltifatlı əfvi ilə 
onların müsadirə edilmiş malikanə- 
ləri indi olduqları vəziyyətdə, ötüb 
keçən illər üçün heç bir əvəz ödənil- 
mədən onlara qaytarılsın, onlara bu 
malikanələrdən, keçmişdəki [qa- 
nuni] qayda əsasında, ancaq yerli 
ölkənin ümumi idarəsinə zidd olan 
hər cür siyasi idarəetmə hüquqları 
çıxılmaqla istifadə etmək icazəsi 
verilsin.

19 əsrin 2-ci yarısında, xüsusən son 
otuz ilində ticarət əkinçiliyi geniş miq- 
yas almış, bazar yönümlü pambıqçılıq, 
tütünçiilük, üzüınçülük sahələri forma- 
Uışmış, bu sahələrdə xammalın ilk in  
emalı müəssisələri -  pambıqtəmizləmə 
zavodları, tənbəki fabrikləri, şərab və 
araq zavodları tik ilm işdi. Neft Bakısı 
ilə yanaşı Gəncə, İrəvan, Şuşa, Naxçı- 
vaıı. Şəki, Şamaxı, Dərbənd, Lənkəran 
şəhərləri təüricən sənaye mərkəzlərinə

çevrilir, Kürdəmir, Hasıllı (indiki Cə- 
lilabad), Ağdaş, Cavad və s. yerlərdə 
ümumölkə əhəmiyyətli yarmarkalar fəa- 
liyyət göstərirdi.

Cənubi Qafqaz dəmir yolunun T if- 
lis-Bakı xəttinin çəkilməsi (1883), daha 
sonra Bakı-Petrovsk (Mahaçqala) xətti 
(1900) vasitəsilə Rusiya dəmiryolları şə- 
bəkəsinə qoşulması, çay və Xəzər dəniz 
gəmiçiliyinin inkişafı Şimali Azərbayca- 
nın dünya iqtisadiyyatı sisteminə qoşul- 
ınasını sürətləndirdi.

80-ci illərin 2-ci yarısından Şimali 
Azərbaycanda sənaye pambıqçılığı, bi- 
yan kökü istehsalı, üzümçülük, bağçılıq, 
tütünçiilük sahələri getdikcə daha çox 
ümumimperiya sənayesinin lələbatına 
uyğunlaşır, həmin salıələrdə əmtəə is- 
tehsalı getdikcə güclənirdi. Ölkənin 
m üxtəlif bölgələri bu və ya digər kənd 
təsərrüfatı istehsalı iizrə ixtisaslaşır 
təkmilləşdirilmiş kənd təsərrüfatı alətlə- 
rin in tətbiqi genişlənirdi. Bunların təsiri 
nəticəsində kənddə mürəkkəb, dərin so 
sial proseslər gedir, qolçomaqlar v;

Ncft foııtanı. 1885 il. Balaxaııı.

kənd muzdurları meydana çıxır, kəsb- 
karlıq, o cümlədən qeyri-əkinçi kəsbkar- 
lığı güclənirdi. Kənd burjuaziyası baş- 
lıca olaraq qolçomaqlardan, öz təsər- 
rüfatlarım yeni üsulla qurmağa nail ol- 
muş mülkədarlardan, varlı kəndlilərdən, 
kənd muzdurlarınm əksəriyyəti isə cüzi 
pay torpağı ilə dolana bilməyib muzdlu 
işə getməyə məcbur olan yoxsullardan 
ibarət idi.

19 əsrin 2-ci yarısında kənddə feodal
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qalıc iarının mövcudluğu (torpağın ək- 
sər ıssəsinin xəzinənin və m iilkədarla- 
rın ındə saxlanılması, dövlətin və bəy- 
ləri eyrinə mükəlləfıyyətlərin qalması
və kapitalist istehsal münasibətləri-
n ir kişafını ləngidirdi. Keçmiş feodal
zül nə qolçomaq-yoxsul ziddiyyətləri
də və olunurdu.

ıiizm in böyük cidd-cəhdlə yürüt- 
dü\ qaba müstəmləkəçilik siyasəti, xü-
sus də keçmiş Car-Balakən bölgəsin-
də iisəlman yengiloyları və b. zorla
xı i nlaşdırması 1863 ildə Zaqatalada
Ha Murtuzun başçılığı ilə güclü anti-
ru< alq üsyanına səbəb oldıı. Əsrin so- 
nuna yaxın kəndliləriıı feodal, qolço- 
maq və m illi zülmə qarşı hərəkaıı get- 
dikcə genişlənir, bəzi yerlərdə açıq silah- 
lı şəkil alırdı. Bunun ən qabarıq ifadəsi 
qaçaqçılıq hərəkatı idi. Qaçaq Nəbi, 
Qaçaq Kərəm, Dəli Ə li, Qaçaq Süley- 
man, Qaçaq Yusif və b. xalq qisasçıları 
uzun müddət ərzində Zəngəzur, Naxçı- 
van, Qazax, Gəncə və s. ərazilərdə çar 
üsuli-idarəsinə, bəylərə, qolçomaqlara

qarşı baıışmaz mübarizə aparırdılar.
İslahatdan sonrakı dövrdə Azər- 

baycan sənayesində, xüsusən neft səna- 
yesində giiclü canlanma baş verdi. Neft 
sənayesində b ir sıra texniki yeniliklərin 
tətbiqindən sonra başlanan bu can- 
lanma neftverən torpaqların hərrac yolu 
ilə xüsusi sahibkarlara verilməsindən 
(1872) sonra daha da sürətləndi. Yeni 
zəngin neft mədənlərinin işə salınması, 
fəhlə qüvvəsinin ucuzluğu, yeni texniki 
üsul və digər vasitələr neft hasilatının 
sürətli artımını təmin edir, yerli, Rusiya 
və xarici kapitalı buraya cəlb edirdi. 
Neft istehsalı ilə məşğul olan fırmaların 
sayı ilbəil artırdı. 19 əsrin 90-cı illərin in  
ortalarında Azərbaycan neft sənayesi 
hasilat üzrə dünyada birinci yerə çıx- 
mışdı. Eyni zamanda Sabunçu, Suraxa- 
nı və Bibiheybət kim i əsas neft rayonla- 
rının istismarı sahibkarlara böyük gəlir 
əldə etməyə imkan yaradırdı.

19 əsrin son rübündə Azərbaycan iq- 
tisadiyyatının başlıca sahəsinə çevrilmiş 
neft sənayesi ilə yanaşı digər istehsal sa-

hələri -  misəritmə, pambıqtəmizləmə, 
ipəksarıma və s. də sürətlə ink işa f edir, 
yeni sənaye mərkəzləri meydana çıxırdı. 
Bakı nəinki Şimali Azərbaycanın, o 
cümlədən də bütün Qafqazın ən iri sə- 
naye mərkəzinə çevrilmişdi. 1897 ildə 
Bakı quberniyası əhalisinin 20%-i (təqr.
112 min nəfər) burada cəmləşmişdi. 
1889-1902 illə r ərzində təkcə gəlmələrin 
hesabına bu şəhərin əhalisi 21,6 min nə- 
fər artmışdı. Azərbaycanın digər şəhər- 
ləri də sürətlə böyüyürdü. Bəzi şəhərlər 
üzrə əhalinin artım ı 63-147% idi. Əsrin 
sonuna yaxın Quba şəhərində 18 min, 
Şamaxıda 23 min, Nuxada 26 min, Şu- 
şada 26 min, Yelizavetpolda 34 min 
əhali yaşayırdı.

İqtisadiyyat sahəsində baş verən mü- 
hüm proseslər sosial həyatda əhamiyyət- 
li nəticələrə gətirib çıxardı -  burjuaziya 
və fəhlə sinfı meydana çıxdı. Başlıca ola- 
raq neft sənayeçilərindən, digər fabrik və 
zavod sahibkarlarından ibarət olan 
Azərbaycan burjuaziyası ilk vaxtlardan 
öz tərkibinə görə çoxmillətli idi.
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Azərbaycan m illi burjuaziyasının 
b ir çox nümayəndələri ölkə tarixində 
mütərəqqi rol oynamışlar. Azərbaycan 
mədəniyyəti, maarifi və iqtisadiyyatının 
inkişafında H.Z.Tağıyevin xüsusilə bö- 
yük xidmətı olmuşdur.

Fəhlə sinfinin forınalaşmasının baş- 
lıca mənDələri Şimali Azərbaycan kəndi 
və Cənubi Azərbaycandan, Şimali Qaf- 
qazdan, Volqaboyundan axıb gələn 
kəsbkarlar idi. Burıuaziya kim i, Azər- 
baycan fəhlələri də çoxmillətli idi. Bakı 
neft sənayesi, metal enıalı, dağ-mədən, 
yüngiil və yeyinti sənayesi, gəmi təmiri 
müəssisələri, dəmir yolu fəhlələri onun 
başlıca dəstələrini təşkil edirdi.

Azərbaycaıı qəzalarında yerləşən sə- 
naye ınüəssisələrində və kənd təsərrüfa- 
tında da başlıca olaraq muzdlu əmək 
hesabma dolananlar çox idi. 19 əsrin 
sonıına yaxın Azərbaycan qəzalarında 
fəlılələrin sayı yüz min nəfərə çatırdı.

19 əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan 
cəmiyyətində baş vermiş dəyişikliklər 
nəticəsində azərbaycanlılar millət kiıni 
formalaşdı. Bu ınillətin tərkibinə müx- 
to lif sosial tobəqələr (sənaye, ticarət və 
kənd burjuaziyası, miilkədarlar, fəhlə-

lər, kəndlilər, sənətkarlar, ruhanilər, 
ziyalılar və b.) daxil idi.

19 əsrin 70-ci illərindən Azərbaycan- 
da sosial ziddiyyətlər kəskinləşdi. 1872 
iliıı mayında Gədəbəy misəridənlərinin, 
1880-81 illərdə Bakı tənbəki fabriki fəh- 
lələrinin, habelə çəlləkçilərin ilk tətilləri 
baş verdi. 1891 ilin dekabrında Bakıda 
başlanan fəhlə tətilində 5 minədək adam 
iştirak edirdi. 90-cı illərdə dəfələrlə Bakı- 
nın tənbəki fabriklərində, Nuxanın ipək 
sənayesi müəssisələrində, Gədəbəy mis- 
əritmə zavodunda, Bankə vətəgələrində, 
Abşeronun müxtəlif ınüəssisələrində və s. 
yerlərdə fəhlə çıxışları oldu.

Bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyə- 
tinin inkişafında yeni meyillər özünü 
göstərirdi. Azərbaycanlı alimlər M.C. 
Topçubaşov və Mirzə Kazım bəy şərq- 
şünaslıq sahəsindəki elmi işləri ilə bütiin 
dünyada şöhrət tapmış, Rusiya şərq- 
şiinaslığının baniləri olmuşlar.

19 əsrin l-ci yarısında Azərbaycan 
tarixşünaslıq elmində böyiik canlanma 
hiss olunurdu: A.Bakıxanovun “ Güliis- 
tani-İrəın” i, Mirzə Adıgözəl bəyin, M ir- 
zə Camal Cavanşirin Qarabağ xanlığı- 
nın tarixinə, Kərim ağa Fatehin Şəki

xanlarının tarixinə həsr olunmuş salna- 
mələri və s.

M .F.Axundzadənin (Axundov) tək- 
cə Azərbaycanın deyil, bütün Şəıqin 
ictim ai f ik ir  və mədəniyyət tarix inə 
güclü təsiıi olmuşdur.

Məhz bu dövrdə Hindistandan Su- 
dana qədər neçə-neçə ölkə gəzmiş Hacı 
Zeynalabdin Şirvani kinıi coğrafiyaçı, 
etnoqraf, tarixçi və şair yetişmiş, T iflis- 
də Azərbaycan türkcəsində ilk qəzetlər 

“ Tatar xəbərləri”  (1832), “ Qafqazın 
bu tərəfınin əxban”  (18 41 -46 ) qəzetləri 
çap olunmağa, diinyəvi b ilik lər yayıl- 
ınağa başlamışdır.

1873 ildə Bakıda Azərbavcan m illi 
teatrmın, 1875 ildə H.Zərdabinin “ Əkin 
çi”  qəzeti ilə Azərbaycan ın illi mətbuatı- 
nın əsası qoyuldu. Bu dövrdə Seyid və 
Cəlal Ünsizadə qardaşları tərəfindən Tif' 
lisdə nəşr olunan “ Ziya” , “ Ziyayi-Qafqa 
ziyyə” , “ Kəşkül”  kim i türkdilli, Bakı sər 
mayədarları tərəfındən buraxılan “ Kas 
p i” , “ Bakinskiye izvestiya” , “ Baku” 
“ Birjevıye vedomosti”  və s. rusdilli qəzet 
lər Azəıbaycanın sosial-iqtisadi və siyas 
həyatında gedən proseslərin işıqlandırıl 
masmda, m illi şüurun oyanmasında, mil 
li özünüdərkin və m illi b irliyin güclənmə- 
sində boyük rol oynadılar.

Əcl.: CyM6aT3 i iÄe  A. C. CejibCKoe xo- 
3ÜHCTBO AjepöaHffiKaHa b X IX  Bene. B., 1958: 
ycna onı ın.  npoMbiuuıeHnocTb A'jep6aHÄ*a 
Ha b X IX  b ., B., 1964; H c m 3 H j o b  M. A
KariH TajIH 3M B CCHbCKOM X03ÜH CTBe A 3ep -  
6aüii)KaHa H a ncxoac X IX  Ha>ıajıe X X  b. B.. 
1964; İ s m a y 1 1 o v M. Ə., İ b r a  lı i m o v M. C. 
Azərbaycan neft sənayesinin inqilabaqodərki 
tarixi. B., 1991; M y p a a a  jı h e b  a 3. B. Topoaa 
CcBcpnoro A iep 6aH fl> K aH a b o  B T o p o fi n o jıO B n n c  
X IX  b., E., 1991; Azərbaycan tarixi. Yeddi cildda. 
C. 5, B „ 2001.

H ıu 'i Hasartov

Şimali Azərbaycan 20 əsrin əvvəl 
lərində. 1900-03 illə r düııya iqtisadi 
böhranı neft sənayesinin bütün sahələ- 
rində özünü büruzə verdi. Böhran neft 
sənayesindəki təmərkiizləşmə prosesini 
daha da gücləndirdi. Eyni zamanda 
maliyyə və texniki cəhətdən zəif olan 
müəssisələr iflasa uğradı.

Böhran illərində neft məhsullarının 
ixracı üçün lazım olan nəqliyyat vasitələ- 
rinin sahibləri də birləşməyə çalışırdılar.

Birinci dünya miiharibəsi (1914-18) 
ərəfəsində neft daha çox əhəmiyyət kəsb 
etməyə başladı. Neftin qiyməti getdikcə 
artırdı. Neft firmaları ilə sıx əlaqədə 
olan çar hökuməti onların fəaliyyətini 
məhdudlaşdırmaq üçün heç bir əməli 
tədbir görmürdü.
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iNeft sənayesi ilə yanaşı digər sənaye 
sah 1 ni də inkişaf edirdi. Bakıda 13 iri 
ma. ıqayırma zavodu fəaliyyət göstərır- 
di \ oıada işləyən fəhlələrin sayı təqr. 
14( 1850-yə çatırdı.

Z.Tağıyevin yaratdığı kiçik neft fir- 
ma: .ısrin sonuna doğru iri müəssisəyə
çev i. Şəmsi Əsədullayev 20 əsrin əvvəl- 
lərı öz müəssisələri əsasında səhmdar
cərı əti yaratmışdı. 1913 ildə “ Ş.Əsə-
dul ev”  cəmiyyəti Ramanada, Sabun-
çuı Suraxanıda 37 qazıma buruğuna, 
nel'l ivırma və mexaniki zavodlara və s. 
maiik idi. Murtuza Muxtarovun zavod- 
larının illik  istehsalı 2 min. rubla çatırdı. 
190. 10 illərdə Bakı neft istehsalı rayo- 
nunda 60 azərbaycanlı sahibkar fəaliyyət 
göstərirdi və onların sərəncamında 80 şir- 
kət var idi. Bununla belə, 1913-14 illərdə 
neft istehsalı ilə məşğul olan 165 neft fir- 
masından 48-i, yəni 30%-i azərbaycanlı 
sahibkarlara məxsus idi.

Neft sənayesindən əldə edilən vəsait 
hesabma azərbaycanlı sahibkarlar yerli 
istehsalın digər sahələrində də aparıcı

mövqe tuturdular. Bakıda H.Z.Tağıye- 
vin bütün Rusiya imperiyasında ən iri 
fabriklərdən b iri sayılan “ L if li məmulat- 
lar hazırlayan Qafqaz səhmdar cəmiy- 
yəti”  fəaliyyət göstəıirdi. Metal emalı 
sənayesində Azərbaycan kapitalı daha 
sanballı təmsil olunmuşdu. Bakının 
mexaniki zavodlarından b irin in  şərikli 
sahibi H .Z.Tağıyev id i. Bu sahədə 
M .M uxtarova, Cavanşirov qardaşları- 
na və başqalarına məxsus xeyli müəssisə 
qazıma avadanlıqlarının təmiri üzrə ix ti- 
saslaşmışdı. M .M uxtarovun Bakıda ik i 
mexaniki zavodu fəaliyyət göstərirdi və 
onlardan ən böyüyü Sabunçu zavodu 
idi. 1913 ildə mədənləri iri qazıma texni- 
kası ilə təmin edən daha b ir mexaniki 
zavod inşa edildi. Energetika sahəsində 
Azərbaycan kapita lı H.Z.Tağıyevin işti- 
rakı ilə təmsil olunmuşdu. O, “ E lektri- 
çeskaya sila”  səhmdar cəmiyyətinin di- 
rektorlarından b iri idi və Əhmədlidəki 
ip lik  fab rik in in  ehtiyaclarını ödəmək 
üçün 1907 ildə həmin cəmiyyətlə müqa- 
vilə bağlamışdı. Bundan əlavə, Bakı

rayonunda Ş.Əsədullayev, H .B.Aşu- 
rov, T .B .Q ulubəyov və başqalarına 
məxsus 12 k iç ik  e lektrik stansiyası inşa 
ediim işdi.

Sənayenin sürətli inkişafı və onunla 
əlaqədar əhali artım ı tik in ti işlərinin ge- 
nişlənməsinə, tik in ti materialları isteh- 
salının inkişafına səbəb oldu. Əsrin əv- 
vəllərində Bakıda 500 fəhləsi olan 20 
kərpic zavodu fəaliyyət göstərirdi. 1905 
ildə Keşlədə işə salınan Qafqazda ilk  se- 
ment zavodu sahibkar Həsənova məx- 
sus idi.

Azərbaycan qəzalarında da sənaye- 
nin m üxtəlif sahələri inkişaf edirdi. 1906 
ildə Gədəbəy mis mədənlərinin hasilatı 
Rusiyada hasil olunan mis filiz in in 
1/4-ini, b ir ildən sonra isə 1/3-ini təşkil 
edirdi. Gədəbəy misəritmə zavodunu 
Qalakəndlə əlaqələndirən xüsusi dəmir 
yol xətti çəkilmişdi.

Pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar 
paınbıq emalı sənayesi yaranmışdı. Əv- 
vəllər at gücü ilə işləyən qurğular b ir qə- 
dər sonra ağ neftlə hərəkətə gətirilən
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mühərriklərh işləməyə başladı. 1911 il- 
də Azərbaycanda aı tıq 40 pambıq ema- 
lı zavodu fəaliyyət göstərirdi. Əsas pam- 
bıqçılıq rayonları Cavad, Şamaxı, Göy- 
çay Şuşa, Yelizavetpol və İrəvaıı qəza- 
ları idi. Orada cəmləşmiş zavodların ək- 
səriyyəti 8-10 fəhləsi olan kiçik müəssisə- 
lər idi. Bunlarla yanaşı. Petropavlovskda 
(indiki Sabirabad), Hacıqabulda, Sal- 
yaııda və s. yerlərdə fəaliyyət göstərən

Musa Nağıyev.

zavodlar elektrik işığı və müxtəlif ava- 
danlıqlarla təmin olunmuş iri kapitalist 
müəssisələri idi.

20 əsrin əvvəllərində ipək emalı sə- 
nayesi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoydu. 1905 ildə Yelizavetpol quberni- 
yasında 3 minə qədər fəhləsi olan 435 
fabrik 1305 min rubl məbləğində məhsul 
vermişdi. 1913 ildə fabriklərın sayı 80-ə 
enırıiş, istehsal həcmi isə üç dəfə artaraq
5 ırıln. rubla çatmışdı. Bir çox kiçik 
müəssisələr ya iflasa uğramış, ya da iri 
sahibkarların ixtiyarına keçmişdi. 'oək- 
çiliyin əsas mərkəzi olan Nuxa qəzasın- 
da 109 faferikdən 45-i maşınlarla və bu- 
xar ınühərrikləıi ilə təmin olunmuşdu. 
Şuşa qəzasında isə 21 fabrikdnn yalnız
8-i belə növ texnikaya malik idi.

Bakıda ‘A rtu r Koppel”  səhmdar cə- 
miyyətinin böyük su qurğusu işləyirdi. 
l c>07 08 illərda burada ‘ Suraxanı-Kür” 
səhmdar cəıniyyətmin miilkiyyəti olan 
sutəmizləyici stansiya da fəaliyyət göstə- 
rirdi. 1904 ildə yağ zavodu, əsrin ikinci 
onilliyində isə konserv zavodu fəaliyyə- 
tə başladı. Zığ, Masazır, Ceyranbatan 
və s. şorsulu göllərdən hər il 400 min pu-

da yaxın duz yığılırdı. 1909 ildə isə duz 
dəyirmanı işə düşdü.

20 əsrin əvvəllərində Xəzər dənizində 
gəmiçiliyin inkişafında azərbaycanlı sa- 
hibkarların rolu yüksək idi. 1906 ildə 
gəmilərin 41%-i, yük dövriyyəsinın isə 
41,7%-i onlara məxsus idi. Ən çox gə- 
miyə malik olan sahibkarlar arasında 
Hüseynovlar. Dadaşovlar və Rəsulovla- 
rın adlannı çəkmək olar. H.Z.Tağıyev 
də Xəzər dənizində ən çox gəmisi olan 
sahibkarlardan biri sayılırdı. 1905 ildə 
o, özünün “ Kaspi”  gəmiçilik şirkətini 
“ Kür-Kaspi səhmdar gəmiçilik cəmiyyə- 
t i” no çevirdi. Xəzər buxar gəmiçiliyində 
səhmdar cəmiyyətlərinin mövqeyi daha 
güclü idi. Teploxodların 47%-i və onla- 
rın daşıdıqları yiikün 98%-i bunlara 
məxsus idi. 1914 il ərəfəsində ən iri gə- 
ımcilik müəssisələri “ Qafqaz və Merku- 
rı”  və “ Şərq”  cəmiyyətləri idi. 1911 ildə 
həmin şirkətlər H.Z.Tağıyevin “ Kür- 
Kaspi səhmdar gəmiçilik cəmiyyəti” ni 
satın aldılar. Xəzər dənizində ən iri li- 
man sayılan Bakı Rusiya və İranla iqti- 
sadi əlaqələrin möhkəmbnməsində müs- 
təsna əhəmiyyət kəsb edirdi.

Azərbaycanın Mərkəzi Rusiya ilə 
əlaqələrində 1900 ildə istismara verilmiş 
və Şimali Qafqazdan keçən dəmir yolu 
böyük əhəmiyyətə malik idi. Azərbay- 
can dəmir yolunun uzunluğu 746 knı-s

çatırdı. 1904 ildə Cənubi Qafqaz dəmir 
yolunun yük dövriyyəsi 19 əsrin sonları- 
na nisbətən iki dəfə artaraq 292,7 mln. 
puda çatmısdı, sərnişin daşınması 'sə 5 
dəfə çoxalmışdı.

20 əsrin əvvəllərində Azərbaycan şə- 
hərləri sürətlə inkişaf edirdi. Azərbayca- 
nın 10-dan artıq şəhəri, o cümlədən dün- 
yanın neft mərkəzi olan Bakı mühüm 
ticarət-sənaye mərkəzinə çevrilmişdi.

Şəhər əhalisi çox sürətlə artırdı. 
1897-1915 illərdə Bakı əhalisi, mədən- 
zavod rayonları nəzərə alınmadan, 
112,2 min nəfərdən 262,4 min nəfərə, 
Gəııcə əhalisi 33,6 min nəfərdən 59,7 
min nəfərə qədər artmışdı. Bu dövrdə 
Nuxa əhalisi 28,4 mindən 52,2 ırıinə, Şu- 
şa əhalisi 25,6 mindən 43,8 minə, Quba 
əhalisi 17,4 mindən 26,9 minə, Şamaxı 
əhalisi 23 ınindən 27,3 minə, Lənkəran 
əhalisi isə 10,6 mındən 17,8 minə 
çatmısdı. 1915 ildə Naxçıvanın əhalisi 9 
ırıinə yaxın, Ordubadın əhalisi isə 6,5 
min nəfər idi. Beləliklə, bu illərdə Azər- 
baycanm şəhər əhalisi 305 mindon 556 
min nəfərədək artaraq təqribən iki dəfə 
çoxalmışdı.

Bakı öz iqtisadi və ticari inkişafına 
görə təkcə Cənubi Qafqazın deyil, Ru 
siya imperiyasınm da ən böyük şəhərlə- 
rindən biri idi. 1900-17 illərdə Bakıda 3 
mindən çox bina inşa edilmişdi. Onların 
əksəriyyəti m illi sahibkarların vəsaitı 
hesabına likilm işdi.

Bakıdan sonra ikinci ticarət-sənaye 
mərkəzi Gəncə şəhəri idi. 1914 ildə bura- 
da 8 pambıq emalı zavodu, 3 spirt və 
konyak zavodu, 37 çaxır istehsalı müəssi 
səsi, tütün fabriki, kərpic zavodu və 1500 
ticarət müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.

Şuşa Qafqazda ən böyiik xalça isteh- 
salı ınərkəzi idi. Burada toxunan yiik-

səkkeyfiyyətli xalçalar Rusiyanm b ir 
çox şəhərinə və xaricə ixrac olunurdu. 
Şəhərdə 22 ipək eırıalı və ipəksarıyan 
fabrik, 3 spirttəmizləyən və konyak za- 
vodu var idi. 1913 ildə Şuşada 800 tica- 
rət-sənaye müəssisəsi mövcud idi.

Nuxa şəhəri təkcə Azərbaycanın 
deyil, bütün Qafqazın ipək istehsalında 
əhəmiyyətli rol oynayırdı. 1914 ildə bu- 
rada 55 ipok emalı və ipəkəyirmə fabri-
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jjjjj Azərbaycanlılann kütləvi qırğı- 
na əıı çox məruz qaldıyı yerlər 
Ən iri silahlı toqquşma 

**■ yerləri

ki ipək istehsalı və barama ticarəti ilə 
məş liI olan 21 müəssisə, 3 tuıün fabrik i,
24 m-dəri emalatxanası və s. var idi. 
191 ildə Nuxa iş adamı Ə.Əhmədov şə- 
həi' e lektrik stansiyası tikd irm işd i. 
191 ldə şəhərdə illik  dövriyyə vəsaiti 3 
mlı rubldan çox olan 962 ticarət-sə- 
na\ ııüəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.

əsrin əvvəllərində Şamaxı şəhəri 
kəı təsərrüfatı məhsullarınm və kus- 
taı hsalı mallarının mühüm mərkəzi 
idi aşqa qəzalardan gətirilən mallar 
da ..ıradan Bakıya, Cənubi Qafqazın 
mü n lif şəhərlərinə, həmçinin Həştər- 
xan , aparılırdı. 1912 ildə Şamaxıda il- 
lik övriyyəsi 1,2 m ln. rubla bərabər 
olaıı 227 ticarət və sənaye müəssisəsi 
var idi.

Lənkəran balıq, taxıl, ırıeşə ınaterial- 
ları satışı və ixracı üzrə mühüm ticarət 
mərkəzi idi. 19 əsrin sonunda burada 
225 ticarət-sənaye müəssisəsi var idi,
1910 ildə isə onların sayı iki dəfə artaraq 
460-a çatmışdı.

Quba şəhəri meyvəçilik, balıqçılıq və 
xalçaçılıqla məşhur idi. 1910 ildə şəhər-

dəki 329 ticarət müəssisəsinin illik  döv- 
riyyəsi 1 mln. rubl idi. Həmin illərdə 
Quba və Lənkəranda k iç ik  e lektrik  
stansiyaları da tik ilm işdi.

Duz və spirt istehsalında Naxçıvan 
mühüm əhəmiyyətə malik idi. Ordubad 
şəhəri əsrin əvvəlində də Azərbaycanm 
ipək səııayesi mərkəzlərindən biri olaraq 
qalırdı.

20 əsrin əvvəllərində meydana çıxmış 
şəhər tip li ticarət-sənaye mərkəzləri sıra- 
sına Gədəbəy, Salyan, Ağdam, Bərdə və 
Göyçay da daxil idi. 20 rnin və daha çox 
əhalisi olan bu mərkəzlərdə kapital döv- 
riyyəsi böyük olan onlarla k içik ticarət 
müəssisələri yerləşirdi. Məs., Salyanda 
bu müəssisələrin illik  dövriyyəsi 1,5 mln. 
rubla çatırdı.

Şəhərlərin özünüidarə orqanları 
1892 ildə qəbul olunmuş “ Şəhər əsasna- 
məsi” nə uyğun işləyirdi. “ Əsasnamə- 
nin”  44-cü maddəsində miisəlmanların 
özünüidarə orqanlarında iştirakı məh- 
dudlaşdırılırdı. Azərbaycanm görkəmli 
ictimai xadim lərin in dəfələrlə vəsatət 
qaldırması nəticəsində çarın 1900 il fər-

manı ilə şəhər dumasında müsəlman de- 
putatlarm  sayı 50% nəzərdə tutulsa da, 
əslində buna riayət olunmurdu. Yalnız 
1905-07 illərin inqilabi hadisələrindən 
sonra Qafqaz canişini güzəştə getməli 
oldu və 1907-11 illərdə keçirilən seçkilər 
nəticəsində Bakı şəhər duması deputat- 
larının 5_7,7%-ini azərbaycanlılar təşkil 
etdi. Bakı şəhər dumasınm ilk  deputat- 
ları Həsən bəy M əlikov (Zərdabi), 
İsmayıl bəy və İbrahim  bəy Səfərəli- 
yevlər, Əhməd bəy Ağayev, Əlimərdan 
bəy Topçubaşov, Nəcəf bəy Vəzirov, 
H.Z.Tağıyev, Ağa Axundov, M irzə 
Əsədullayev, Əjdər bəy və İsa bəy Aşur- 
bəyovlar, Ə.Aşurov, Məmmədrza Vəki- 
lov, Məmmədhəsən Hacınski, İsrafil 
Hacıyev olmuşlar.

Bakıdan fərqli olaraq Gəncə şəhər 
dumasında “ qlasmların”  əksəriyyətini 
azərbaycanlılar təşkil edirdi. Onların 
arasında Həsən bəy Ağayev, A d il xan 
Ziyadxanov, Nəsib bəy və Yusif bəy 
Yusifbəylilər, Rəfıbəyov və Xasməm- 
mədov qardaşları, Məmmədbağır Şeyx- 
zamanlı və b. xüsusi seçilirdilər.
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Şuşa özüniiidarə orqanında Əb- 
dürrohim bay Haqverdiyev, Haşım bəy 
Vəzirov, Əbdiilkərim boy Mehnıanda- 
rov və b. fəaliyyət göstərirdilər. 1904-07 
illərdo Cavad bəy Səfərəlibəyov Bakı şə- 
hərinin başçısı seçilmişdi.

Şəmsi Əsədullayev.

Azərbaycanda baş vermiş sosial-iqti- 
sadi dəyişikliklər əhalinin sayının və silk 
tərkibinin dəyişməsindo də öz əksini tap- 
dı. 1913 ildə əhalinin sayının 2339,0 min 
nəfərə çatması təbii amillərlə yanaşı 
Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından, 
Qafqazın m üxtə lif bölgələrindən və 
Cənubi Azərbaycandan kəsbkarların, 
köçkünlərin Azorbaycana gəlməsi və 
lıamçinin çarizmin köçürmə siyasəti ilə 
bağlı idi.

Sonayenin inkişafına baxmayaraq, 
Azərbaycan əhalisinin 3/4-dən çoxunu 
kənd əhalisi toşkil ediıdi. M üxtə lif sə- 
naye və kənd təsərrüfatı sahələrinin in- 
kişafı tədricən fəhlələrin do sayının art- 
masına sobəb olmuşdu.

Bakı ilo yanaşı Azoıbaycanın digər 
şohor vo qəzalarında ticarət-sənaye sa- 
hibkarlarmın mövqeləri möhkəmlənirdi. 
Onların arasında əsas yeri azəıbaycan- 
lılar tuturdu. Əvvollər üstünlük təşkil 
edən ticarət kapitalı sahibləri 20 əsrin 
əvvəllərindən öz sərmayələrini sənaye, 
nəqliyyat, tik in ti işlərinə də yönəltməyo 
başladılar. M illi sahibkarların ən nü- 
fuzlu nümayəndələri H.Z.Tağıyev, 
M.Nağıyev, Ş.Əsədullayev, A.Quliyev 
və b. ıdilər.

AZ'Wbaycunın ictimai-siyasi lıəyatı.
20 əsrin əvvəllərində baş vermiş ıqtısadi

böhran bütiin Rusiya imperiyasını sarsı- 
dan sosial münaqişələrə, fəhlələrin kut- 
ləvi çıxışlarına səbəb oldu. Nümayişlə- 
rin vo tətillərin sayı o səviyyəyə çatmışdı 
kı, 1902 ilin  yanvarından Bakıda, 1903 
ilin sentyabrından isə Gəncə, Şuşa və 
Nuxada Rusiya imperiyasının “ Güclən- 
diıilmiş mühafızə haqqında əsasnamə” si 
tətbiq edilməyə başlandı. Bu əsasna- 
məyə görə “ ictimai qaydalara və asayişə 
zidd olan yığıncaq və toplantıların işti- 
rakçıları”  500 rubladək cərimolənə və ya
3 ay müddətinə həbs edilə bilərdilər. 
Lakin tətillərin sayı azalmırdı və artıq 
azorbaycanlı fəhlələr də onların fəal işti- 
rakçılarına çevrilmişdilər. Bunun bariz 
nümunəsi 1903 il iyul və 1904 il dekabr 
tətilləri oldu.

Fəhlə hərokatına siyasi don geydir- 
mək məqsədilə RSDFP-nin (Rusiya 
Sosial-Demokrat Fəhlo Partiyası) Mər- 
kəzi Komitəsinin tapşırığı ilə Bakıya 
gəlmiş sosial-demokratlar hələ 1900 il- 
dən burada mövcud olmuş 15 marksist 
dərnəyi əsasında vahid təşkilat yarat- 
mağa cəhd göstərdilər. 1901 ilin  yazında 
RSDFP-nin Bakı Komitəsi yaradıldı. 
1903 ildə RSDFP-nin 2-ci qurultayında

sosial-demokratlar partiyasının bolşe- 
vik və menşeviklərə parçalanmasını şərt- 
ləndirən proqram qəbul olundu. Müna- 
qişənin başlanğıcında L.Krasinin rəhbər- 
lik etdiyi Bakı Komitəsi bolşeviklərin tə- 
rəfıni tutdu. 1904 ilin yanvarında isə BK- 
nın rəhbərliyi M .M itrov başda olmaqla 
menşeviklərin əlinə keçdi. Fəhlə kütlələ-

rinə təsir göstərmək uğrunda mübarizə 
aparan və müxtəlif dövrlərdə gah bolşe- 
vik, gah da menşeviklərin üstünliik təşkil 
etdiyi yeni rəhbər orqanları yaradıldı.

Əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziya- 
lıları sıralarında özlərini müsəlman fəhlə- 
ləri ilə işə həsr etmiş şəxslər meydana çıx- 
mağa başlamışdı. 1903 ildə Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə və onun həmfıkirləri 
“ Azərbaycanın gənc inqilaDçıları dər- 
ııəyi” ni yaratmışdılar. 1904 ilin oktyab- 
rından “ Hümmət”  təşkilatı və eyniadlı 
qəzet fəaliyyətə başladı. Təşl ilatın yara- 
dılması təşəbbüsü bir qrup äzərbaycanlı 
ziyalı-demokratlara məxsus idi. Onların 
arasında M.Ə.Rasulzadə, Məmmədəli 
Rəsulzadə (Rəsuloğlu), Sultanməcid 
Əfəndiyev, Məşədi Əzizbəyov, İ.Aşur 
bəyov, Qara bəy Qarabəyov, Məmməd 
bağır Axundov, M.Hacınski, X.Hüsey 
nov, M ir Həsən Mövsümov və b. var idi

1905 il yanvarın 20-də “ Hümmət' 
qəzeti “ zərərli istiqamətinə görə”  bağ 
landı. M.Ə.Rəsulzadənin sözlərinə gör 
bu, partiya orqanı olan ilk  türk qəzel 
idi. 1906-07 illərdə təşkilat Azərbaycarı 
və erməni dillərində “ Dəvət-Qoç”  (“ Ça 
ğırış” ) qəzetini, “ Təkamül”  və “ Yoldaş’

qəzetlərini buraxırdı. Burada nəsr olu- 
nan məqalələrııı böyük hissəsi xalqın 
maariflənməsi, zəhmətkeşlərin ağır şə- 
ra iti və s. məsələlərə həsr olunmuşdu.

1907 ilin iyununda əksər üzvlərinin 
faş olunması və həbs edilməsi nəticəsin- 
də təşkilat xeyli zəiflədi. Bu dövrdə 
“ Hümmət” in şöbələri Yelizavetpolda,

Bakı neft modənbri.
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Şuşada. Naxçıvanda, Culfada fəaliyyət 
göstərirdi. Lakin 1905 ildə yaranmış 
T illis şöbosi həm üzvlərinin sayına, həm 
də siyasi fəallığına görə onların arasında 
mühüm yer tuturdıı. 1905 ilin  sonunda 
T iflis şöbəsi müstəqil partiyaya çevrildi. 
T iflis “ Hümmət” inin ən fəal üzvləri M ir  
Bağır M ir  Htydərzadə, Qasım Camal- 
bəyov, Əşrəf Yüzbaşov, Ə li Bayramov,
H.A.Tağızadə, Q .Q .Novruzov, A .K . 
Xanəhmədov olmuşlar.

1°06 ildə isə Bakıda və Tiflisdə İran 
inqilabçılarına yardım komitələri yara- 
dılmışdı. Bakı Komitəsinə M.Əzizbə- 
yov, T iflis  komitəsinə isə N.Nərimanov 
rəhbərlik edirdi.

ipq ilab i çıxışların güclənməsi nəticə- 
sind > 1881 ildə ləğv olunmuş Qafqaz 
canışinliyi 1905 il fevralın 26-da bərpa 
olu Ju. 1905 il fevralın 15-də miivəqqəti 
Bi genera'-qubernatoru vəzifəsi təsis 
ed: . fevralm 18-dən isə Bakı şəhəri və
qu '-niyasında hərbi vəziyyət tətbiq 
olu Ju.

906 il 28 oktyabr tarix li fərmanla 
Ba şəhərinin, neft-mədən və fabrik-za- 
vo rayonlarının idarəsi üçün Bakı qra- 
dc tça ln ikliy i təsis edildi. Neft sənaye

lərdə mədən və zavodların mühafızəsi ilə 
bağlı tədbirlər işləyib hazırlayırdı. 1906 
ilin dekabrında Bakı şəhəıi və quberni- 
yasında hərbi vəziyyət fövqəladə mühafı- 
zə vəziyyəti ilə əvəz edildi, müvəqqəti 
general-qubernatorluq isə ləğv olundu.

İnqilabi və m illi-azadlıq hərəkatımn 
yüksəlişi dövründə Azərbaycan cəmiy- 
yətinin qabaqcıl nümayəndələri çar hö- 
kuməti qarşısında bəzi siyasi güzəştlər, o 
cümlədən özünüidarə orqanlarında m illi 
sahibkarların iştirakını təmin etmək və 
xüsusilə müsəlmanların hüquqlarını 
xristianların hüquqları ilə bərabərləşdir- 
mək haqqında vəsatət qaldırdılar. La- 
kin Bakı şəhər dumasımn bu vəsatəti 
rədd edildi.

100-dən çox m illəti özündə birləşdi- 
rən Rusiya imperiyası bütün m illi azlıq- 
ların sıxışdırılmasım dövlət siyasətinə 
çevirmişdi. Bu siyasət xüsusilə müsəl- 
man xalqlarına, o cümlədən azərbay- 
canlılara qarşı daha sərt aparılırdı. On- 
ların nə ana dilində oxumaq, nə haki- 
miyyət orqanlarında təmsil olunmaq, nə 
də orduda xidmət etmək hüquqları var 
idi. M illə tin  taleyi ilə bağlı mühüm mə- 
sələlərin həlli naminə Azərbaycanm gör-

m illi özünütəsdiqin daha fəal formaları- 
nın tərəfdarları idi. Belə formalardan bi- 
ri siyasi və ictimaı təşkilatların yaradıl- 
ması idi. Bu prosesə 1905 il 17 oktyabr 
Manifesti təkan verdi. Azərbaycan tari- 
xində ilk  dəfə siyasi partiyalar və icıımai

Murtuza Muxtarov.
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Neftayırma zavodu. Bakı.

sahibkarlarının təkidi ilə həmin dövrdə 
qradonaçalnikin yanında neft işləri üzrə 
inzibati idarə yaradıldı. Onun tərkibinə 
bir sıra hökumət məmurları, şəhər du- 
ması və neft sənayeçiləri qurultayı şura- 
sının nümayəndələri daxil oldular. Bu 
idarə neft sənayeçilərinin mənafeyini mü- 
dafıə edərək tətillərin yatırılması, şəhər-

kəmli ictimai xadimləri fəal mübarizəyə 
başladılar. Azərbaycanın əsrin əvvəlin- 
də formalaşmış intellektual elitası özün- 
də həm zadəgan təbəqəsinin nümayən- 
dələrini, həm də digər təbəqələri təmsil 
edən ziyalıları birləşdirirdi. Onların b ir 
hissəsi yaranmıs vəziyyətdən çıxış yolu- 
nu maarifçilikdə görürdülərsə, digərləri

təşkilatlar yaranmağa, onlarla qəzet və 
ju rna l nəşr olunmağa başladı.

M illə tin  ən görkəmli nümayəndələri 
imperiyanın yüksək vəzifəli şəxslərinə 
ünvanlanmış petisiya (ko llektiv yazılı 
müraciət) kampaniyasına başladılar. 
Ə.Topçubaşov tərəfindən tərtib edilmiş 
petisiyalarda Azərbaycan əhalisinin ta- 
leyüklü problemləri izah olunur, onun 
dini, siyasi və mülki hüquqlarını rus 
əhalisinin hüquqları ilə bərabərləşdir- 
ınək tələbi ön plana çəkilirdi. Bununla 
yanaşı, Azərbaycanda zemst\'o idarələ- 
rin in  təşkil olunması uğrunda da geniş 
təbliğat kampaniyası aparılırdı.

Səylərinin b ir nəticə vermədiyini go- 
rən Azərbaycanın liberal ziyalıları Ru- 
siya imperiyasının digər müsəlman əha- 
lisi ilə əlaqələr qııraraq vahid partiya ya- 
ratmaq qərarına gəldilər. 1905 ilin  av- 
qustunda N ijn i Novqorodda Rusiya 
müsəlmanlarını birləşdirən “ İtt ifa q i-  
müslim in”  partiyası yaradıldı. Partiya- 
nın qurultaylarında Ə.Topçubaşovun 
yazdığı proqram və nizamnamə qəbul 
edildi. “ İttifaqi-m üslim in” in proqramı- 
nın əksər bəndləri kadetlərin proqramı 
ilə üst-üstə düşürdü. Dövlət dumasına 
seçkilərə də kadetlərlə birlikdə getmək 
qərara alınmışdı. Partiyanm Mərkəzi 
Komitəsinə müsəlman ziyalılarından
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İ.Qasprinski. Ə.Topçııbaşov, Rəşid İb- 
rahimov, V usif Akçura, Seyid Girey Al- 
kin vo basqalanndan ibarət 15 nəfər üzv 
scçilmisdı Miisəlman Konstııusion Par- 
tiyası yarımleqal şəkildə fəaliyyət göstə- 
rirü ı. Partiya liderlərinin əksəriyyəti

Hüseyn xan Naxçıvanski.

Duınaya seçildikdən sonra fəaliyyətlə- 
rində “ İttifaqi-müslimin” in pıoqrcim və 
qərarlarını rəhbər tuturdular.

Oktyabr manifesundən sonra Bakı- 
da rəsmi olaraq kadetlər və okıyabrist- 
lər partiyalarımn şöbələri təsis olıındu. 
Azərbaycan liberal hərəkatının görkəm- 
li xadimləri və m illi kapital nümayəndə- 
ləri Ə.Topçubaşov, İsa bəy Hacınski, 
Kamil bəy Səfərəliyev, İ.Hacıyev və b. 
kadetlərin Bakı bürosuna üzv seçildilər.

Azərbaycanda siyasi səhnəyə milli 
ideologiyanın əsaslarını qoyan partiya- 
lar çıxdı. Onlardan biri 1905 ildə Gəncə- 
də yaranmış tiirk sosial-federalist “ Qey- 
rət”  təşkilatı idi. Toşkilatın proqramın- 
da müsəlman əhalisinə muxtariyyət ve- 
rilməklə yanaşı Qafqazın Rusiyadan ay- 
rılması da tələb edilirdi. Partiyaya məş- 
hıır ictimai xadimlər Ə.Rəfıboyli, N. Yu- 
sifbəyli, Ə.Xasməmmədov başçılıq edir- 
dilər. Təşkilat təxın. 3 il fəaliyyət göstər- 
di və 1917 il fevral inqilabından sonra 
Azərbaycanın iotimai həyatında böyük 
rol oynayan “ T iirk  Ədəmi-Mərkəziyyət 
partiyası”  adı altında yenidon bərpa 
olundu

1905 il fevralın 6-dan Bakıda başla- 
yan qırğınlar b ir müddəıdən sonra 
Azərbaycanın başqa qəzalarına da ya-

yıldı. 1905—06 illərin qışı, yayı və pa- 
yızında Gəncə, Şuşa və biitün Qarabağ, 
Naxçıvaıı və İrəvanda qanlı hadisələr 
baş verdi. Erınəni daşnakların horb 
birləşmələrinin xüsusilə Qarabağda tö- 
rətdiyi vəhşiliklər barədə hətta erməni 
qəzetləri yazılar dərc etmişdilər. 1906 
ilin fevralında Qafqaz can'şini Voron- 
tsov-Daşkovun sodrliyi ilə Tillisdə er- 
məni-miisəlman sülhməramlı komissiya- 
sının iclasları başlandı, lakin bir neço 
iclasdan sonra ermənilərin günahı 
üzündən komissiyanın işi dayandırıldı. 
Komissiyanın işində iştirak edən azər- 
Daycanlı nümayəndələr (Ə.Topçubaşov, 
Ə.Ağayev, A.Ziyadxanov) daşnakların 
hərbi drujinalarımn buraxılması tələbi 
ilə çıxış etdılər, əks təqdirdə azərbay- 
canlıların da hərbi birləşmələrinin yara- 
dılınası ınəcburiyyətində qalacaqlarını 
bəyan etdilər.

1906 ilin avqustunda Şuşada Ə.Ağa- 
yevin başçılığı ilə “ D ifa iä ı partiyası 
yaradıldı. Mərkəzi komitəsi Bakıda yer- 
ləşən partiya, əsasən, Qarabağda fəaliy- 
yət göstərirdi. Partiyanın yaranmasımn 
əsas səbəbi 1905-06 illərdə çarizmin və 
erməni daşnaklarının azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi qırğmlar idi. Döyüşkən 
təşkilat kim i yaranmasına, erməni və

rus rəhbər orqanlarının nümayəndələri- 
nə qarşı bir sıra qəti tədbirlər keçirməsi- 
nə baxmayaraq, “ D ifa i”  parnyası tokcə 
hərbi məqsədlər güdmürdii. Bu, partiya 
proqramında da özəksini tapmışdı. Par- 
tıya Azərbaycan xalqını erməni qırğın- 
larından xilas etməyi, həm də müsəl-

manların maariflənməsi uğrunda müba- 
rizə aparmağı özünün başlıca ınəqsədi 
elan etmişdi. Bu məqsədləri həyata ke- 
çirmək iiçün ik i əsas şərt -  təhsil və qüv- 
və lazım idi. Partiyanm ən fəal şöbələ- 
rindən biri Şuşada fəaliyyət göstərirdi və 
“ Qarabağ b irlik  məclisi”  adlanırdı.

1908 ııdən başlayaraq “ D ifa i”  parti- 
yasına qarşı repressiyalar gücləndi. 
Ə.Ağayev Türkiyəyə, N.Yusifbəyli K rı- 
ma, Mirzə Məhəmmod Axundov Orta 
Asiyaya getməyə məcbur oldular. “ Qa- 
rabağ b irlik  məclisi” nin Yelizavetpol, 
Bərdə komitələrinin üzvlər> kütləvi su- 
rətdə həbs edildilər. Bununia belə, par- 
tiyanın passiv fəaliyyəti 1912 ilə kimi 
davam etdi. ‘ D ifa i” çilərin əksəriyyəti 
1911 ildə yaranmış “ Müsavat”  partiya- 
sının sıralarına daxil oldular.

I% 7 ildə öz təsirini Qazax qəzasına 
və T iflis  quberniyasınm bəzi qəzalarına 
yayan “ Müdafıə”  təşkilatı yarandı. Təş- 
kilata İsmayıl xan Ziyadxanov rəhbərlik 
edirdi. Partiyanın əsas məqsədi azorbay- 
canlılar içərisində ictimai təşkilatların 
yaradılması, onların maarifləndirilməsi- 
nə və mədəni inkişafına qayğı göstərmək 
idi. Toşkilat 1908 ildə polis orqanları tə- 
rəfındən dağıdıldı.

Azərbaycanda m illi hərəkatın lideri

1911 ildə əsası qoyulmuş “ Müsəlman 
Demokratik Müsavat partiyası”  oldu. 
Partiyamn özəyini keçmiş “ hümmət” - 
çilər Abbasqulu Kazımzadə, Tağı Nağı- 
oğlu və M.Ə.Rəsuloğlu yaratmışdılar.

1913 ildə Romanovlar sülaləsinin 
300 illiy i münasibətilə elan edilmiş am-

Itukı^phsn 191011.
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nistiyadan sonra İstanbuldan Bakıya 
qayıdan M.Ə.Rəsulzadə həmin vaxtdan 
etibarən “ Müsavat”  partiyasımn lideri 
oldu. Çar məxfi x idm ətinin təqiblərı 
nəticəsində t'əalıyyətini müvəqqəti da- 
yandıran partiya yalnız 1917 ildə Rusi- 
yada çarizm in süqutundan sonra öz 
fəaliyyətini bərpa edə bildi.

1915 ildə M.Ə.Rəsulzadə “ Açıq söz”  
qəzetinin nəşrinə başladı. “ Gündəlik 
türk qəzeti”  adlandırılan bu nəşrin səhi- 
fələrində ilk  dəfə olaraq həm ümumru- 
siya müsəlmanlarının, həm də azəıbay- 
canlıların m illi, mədəniyyət və maarifçi- 
lik problemləri işıqlandırılırdı.

20 əsrin əvvəlləri Azərbaycan mət- 
buatının çiçəklənmə dövrü idi. Sərt sen- 
7.ura təqibləri Azərbaycanın görkəmli zi- 
yalı! ırı Əhməd bəy Ağayev, Ə li bəy 
H i ynzado, Əlimərdan bəy Topçuba- 
şov. Iləsən oəy Vəzirov, Hüseyn Mina- 
saz Eynalı Sultanov, Ceyhun bəy 
Ha< ıəyli, Nəriman Nərimanov və baş- 
qal ına vaxtaşırı açılıb-bağlanan qəzet 
və rnalların səhifələrində Azərbayca- 
nın ctimai-siyasi və mədəni həyatınm 
mü kkəb məsələlərinə öz nıünasibətlə- 
rin nldirməyə mane ola bilmədi. Onla- 
rın k ir və mülahizələri ictimai fık rin  və 
mil özünüdərkin formalaşmasında

böyük rol oynadı. M illə tin  b ir çox prob- 
lemləri içərisində müsəlmanların siyasi 
hüquqlardan məhrum olması məsələsi 
Rusiya tarixində ilk dəfə olaraq Azər- 
baycanı imperiyamn ali nümayəndəli 
orqanında -  Dövlət dumasında təmsil 
edən deputatlar tərəfındən səsləndirildi.

Dumadakı fəaliyyət və 1906-12 illor- 
də bu qanunverici orqana keçirilən seç- 
kilər Azərbaycanın siyasi həyatında bö- 
yük canlanmaya səbob olmaqla yanaşı 
onların dövlət quruculuğu təcrübəsinə 
yiyələnməsində mühüm rol oynadı.

1905 il dekabrın 11-də Rusiyanın 
Dövlət dumasına seçkilər haqqında fər- 
man imzalandı. Qafqaz canişininin 
“ əhalini sakitləşdirmək”  bəhanəsi ilə 
seçkiləıi ləngitməsino baxmayaraq,

1906 il aprelin 27-də Dövlət duması 
artıq işə başladıqdan sonra, may ayında 
Bakı və Yelizavetpol quberniyalarında 
seçkilər keçirild i. Hər quberniyaya üç, 
Bakı şəhərinə isə xüsusi olaraq b ir yer 
ayrılmışdı. Bu yerə görkomli ictimai 
xadim Ə.Topçubaşov seçildi. Bakı qu-

berniyasından sahibkar Məmmədtağı 
Ə liyev, məktəb müəllim i və tərciiməçi 
Əsədulla bəy M uradxanov, Yelizavet- 
pol quDerniyasından məşhur drama- 
turq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və 
T iflis  dairə məhkəməsi prokurorunun

köməkçisi, ir i torpaq sahibi İsmavıl xan 
Ziyadxanov seçildilər. 1906 ilin  iyunun- 
da Azərbaycan deputatları Dumada ən 
m üxalif mövqedə duran və Xalq azadlıq 
partiyasını (kadetləri) dəstəkləyən 
Müsəlman parlament fraksiyasına daxil 
o ldular. Fraksiyanın sodri Ə.Topçuba- 
şov seçildi. Topçubaşovun “ Müsəlman 
parlament fraksiyası”  məqaləsində yaz- 
dığı k im i, fraksiyada təmsil olunmuş 
deputatlar “ konstitusiya prinsiplərinə 
əsaslanaraq vilayətlərdə torpaqların  
m illiləşdirilməsi, din i məsələlərdə tam 
muxtarivyət, bütün imperiya məkanın- 
da özunü idarə edən k iç ik vahidlərin 
(zemstvo) və vilayət məclislərinin təsis 
edilməsi ilə yerlordə geniş muxtar idarə- 
ç ilik  prinsipini irəli sürürdü” . Birinci 
Duma 72 gün fəaliyyət göstərdi. Kadet- 
lərin o vaxta qədor görünməmiş cəsarət- 
li çıxışları çar hökümətini Dumanı bu- 
raxmağa vadar etdi və b ir müddət sonra 
yeni seçkilərin vaxtı təyin olundu. 
Ə.Topçubaşov və İ.Ziyadxanov Duma- 
nın buraxılmasına etiraz əlaməti olaraq 
bütün Rusiya xalqlarını buna müqavi- 
mət göstərməyə səsləyon məşhur Vıborq 
çağırışını imzaladıqları üçün üç aylıq 
həbs cəzasına məhkum edildilər və gə- 
ləcəkdə seçkilərdə iştirak etmək hüqu- 
qundan məhrum oldular.

İk inci Dövlət dumasında Azərbayca- 
nı Bakı quberniyasından H.Z.Tağıyevin 
oğlu İsmayıl bəy Tağıyev, Bakıda ilk 
rus-tatar məktəbinin d irektoru Mustafa

Bakı limanı. 1862 il.
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Mahmudov, “ Kaspi-Qara dəniz cəmiv- 
yəti’’nin mexaniki Zeynal Zeynalov, Ye- 
lizavetpd quhenıiyasından kollej ases- 
soru, Yekalerinodar dairə məhkəməsi 
prokurorunun köməkçisi Fətəli xan 
Xoyski, kollej asessorıı, prokuror kö- 
məkçisi Xolil bəy Xasməmınədov, İrə- 
van quberniyasından məşhur publisist, 
“ Şərm-Rus" qəzctinin baş redaktoru 
Məhəmməd ağa Şahtaxtinski təmsil 
edirdilər. Z.Zeynalovdan başqa (o, 

trudtw iklər”  l'raksiyasımn üzvii oldu) 
azərbaycanlı deputalların hamısı Du- 
manın miisəlman fraksiyasına, F.Xoy- 
ski və X.XasmDinmədov isə oıuın büro- 
suna daxil oldular. Müsəlman fraksiyası 
ən aklua! məsololərdə kadetlərlə birlikdə 
çıxış edirdi. Bundan olavə, fraksiya öz 
proqramını tərtib etmiş və kitabça sok- 
lində çap etdirmişdi. Fraksiya Rusiya- 
nın biıtun müsəlınan vətəndaşlarını im- 
periyanm idarəçilik quruluşunu dəyiş- 
dirməyə səy göstərməyə çağırırdı. Kon- 
stitusiyalı parlament monarxiyası məq- 
bul dövlət forması hesab olunurdu.

Daha radikal olan İkinci Duma 1907 
il iyunun 3-də çar tərəfındən buraxıldı. 
Həmin giin yeni seçki qanunu dərc olun- 
du. Qanuna əsasən həm müxalifət par- 
tiyalarının, həm də m illi azlıqların Du- 
mada təmsil olunmaları xeyli məhdud- 
laşdırıldı. Bütün Qafqazdan Dumaya 
əvvəlki 29 deputat əvəzinə cəmi 10 de- 
putat seçilə bilərdi. Bakı, Yelizavetpol, 
İrəvan quberniyaları, Dağıstan vilayəti 
və Zaqatala dairəsi birlikdə 4 nümayon- 
də (onlardan birinin milliyyətcə rus ol- 
ması şorti ilə) göndərmək hüququna ma- 
lik idilər. Azərbaycanlılar üçün cəmisi 
bir yer ayrılmışdı. 1907 ilin  oktyabrın- 
da keçirilən seçkilərin nəticəsində 
Üçüncü Dumaya iiç quberniyanın azər- 
baycanlı əhalisindən X.Xasməmmədov 
seçildi. O, Dumada Rusiya müsəlman- 
larının hüquqlarının ən fəal müdafiəçi- 
si kim i tanınmışdı. 1912 ildə Dördüncü 
Duınaya seçkilor elan olundu. İlk  dəfo 
olaraq Bakı sosial-demokratlarından 
menşevik M.İ.Skobelev Dumaya depu- 
tat seçildi. Bakı, Yelizavelpol və İrəvan 
quberniyalarından seçilən 27 yaşlı, 
mütərəqqi f ik ir l i hüquqşünas Məm- 
mədyusif Cəfərov çıxışlarında Azər- 
baycan ziyalılarınm iroli sürdüklori tə- 
ləblori müdafiə edirdi.

Azorbaycam tənısil edən deputatlar 
Ə.Topçubaşov, İ.Ziyadxanov, F.Xoyski, 
M .Şahtaxlinski, X.Xasmommədov, 
M.Cofərov öz çıxışlarında ildən-ilə daha 
cosarotli vo radikal tələblor irəli sürür vo

tək azorbaycanlıların deyil, bütün mü- 
səlmanların söz azadlığı, özünüidarə or- 
qanlarının yaradılması və çar monarxi- 
yası çərçivəsində miimkiin olan liberal 
islahatlar tələblərini sosləndirirdilər.

Şimali Azərbaycan Birinci dünya 
ınüharibəsi dövründə. 1914 il oktyabrın 
31-də Osmanlı dövlətinin müharibəyə 
qoşıılması Almaniyanın mənafeyinə ca- 
vab verirdi. Rus ordusunun xeyli qiivvə- 
sinin Qafqaz cəbhəsinə cəlb olunması 
almanların Avropa cəbhəlorindəki hərə- 
kətini asanlaşdırırdı. Osmanlılar ən iri 
horbi qüvvələrini Qafqaz cəbhəsində

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. 
"Hümmətür-rical təqləül-cibal" 
("Hümmət" qəzeti Ns 3, 1905)
Bir neçə şəxsin arasında ittihad 
həmfikirlilik, həmməsləklilik ilə olur. 
Və illa ila yovmilqiyamə nifaq üzrə 
baqi qalacaqlar. Məsələn, biz ca- 
vanların biri millətpərəst, o biri de- 
mokrat, üçüncüsü ətiqpərəst, dör- 
düncüsü cədidpərəst olub da, bu 
cür dəstə-dəstə olmaqda, hərəmiz 
özünə məxsus bir yol götürüb, 
müəyyən bir məslək ilə getməkdən 
hamımız tək-tək tələf olluq. Və heç 
birimizin əli öz muradına çatmaz. 
Hərəmiz bir küncdə bir xüsusi cə- 
miyyət qayırıb da müxtəlif yollar ilə 
getməkdənsə birləşməli, öz fikir və 
fellərimizdən bir-birimizi hali etmə- 
liyiz. Millətpərəstlik bizə yararsa, 
hamımız millətpərəst, demokratlıq 
yararsa, hamımız demokrat və qeyri 
bir yarar məslək üzrə olub, müt- 
təhidül-qövl vəl fel iş görək.

yerləşdirmişdi. Noyabrın əvvəllərində 3 
türk ordusu Ərzurum-Sarıqamış istiqa- 
mətində hücuma keçorək Acarıstanın 
Batum vilayətiııədok irolilodi.

Cənubi Qafqazın cəbhəyanı bölgəyə 
çevrilməsi Azərbaycanın siyasi vəziyyəti- 
nə və iqtisadi hoyatına xeyli zərər vurur- 
du. Osmanlı dövlətinin ermənilər yaşa- 
yan vilayətlərindəki hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində minlərlə erməni rusların hi- 
mayəsi altında İrovan, Yelizavetpol və 
Bakı quberniyaları ərazilərinə köçiiriildü.

Azərbaycanın, demək olar ki, bütün 
siyasi xauımləri və partiyaları müharibə- 
də Rusiya hökumətini dəstəkləyirdilər. 
Müsəimanların orduya çağırılmamasına 
baxmayaraq bir çox azərbaycanlı, əsa- 
sən, yüksək təboqənin nümayəndələri

könüllii surətdə hərbi xidmətə gedirdilər. 
Məşhur generallar Səmod boy Mehman- 
darov, Əlağa Şıxlınski, Hüseyn xan Nax- 
çıvanski cəbhədə yüksək sərkərdolik mo- 
harəti nünıayiş etdirirdilər. Azərbaycanlı 
zabitlər -  polkovnik Talıb Vəkilov, rot- 
m istrTeymur Novruzov, kapitan Tərlan 
Əliyarbəyov döyüşlərdə göstərdikləri 
ıgidliyə görə “ Georgi xaçı”  ordeni ilə tol- 
t i f  edilmişdilər.

1916 ilin sonu -  1917 ilin əvvəlində 
Rusiya inqilabi böhran vəziyyətində ya- 
şayırdı. Uğursuz müharibodən yorulmuş 
əhali və bolşevik təbliğatın;' uymuş əs- 
gərlər kütləvi etiraz aksiyalarına başladı- 
lar. Bu çıxışlar bütün Rusiyanı, o cümlo- 
dən Azərbaycanı bürümüşdii. 1917 il fev- 
ralın 27-dən 28-nə keçən gecə fəhlələrin 
və 67 minlik Petroqrad qarnizonunun 
nümayişi inqilabın qələbəsi ilə nəticələn- 
di. Dövlət duması hökumətin funksiyala- 
rını öz üzərinə götürdü. 1917 il martın 2- 
do isə II Nikolay taxt-tacdan imtina et- 
məsi haqqında manifesti imzaladı.

Əıl.: H 6 p ;ırn M O B  M . *■ Het|jT5iHaa npo-
Mhiııı^enııocTb A 3ep6aÜ 4*ana  B nepHOÄ HMne- 
pnajiH3Ma. B., 1984; C e H f l3 a Ä e  f l . B. A3ep6an- 
a*aHCKiıe ÄenyTaTbi b rocyaapcTBeHHofi AyMe 
Pocchh. b„ 1991; E a r H p o B a  H. C. nojiHTHMec- 
KHe napTHH h opraHH3aıiHH A3ep6iiHfl>KaHa b  Ha- 
najıe X X  BeKa. B., 1997; Sey idzadə D. Azər- 
baycan X X  əsrin əvvəllərində: m üstəqilliyə ap aran  
yollar. B„ 1998; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. C. 
5, B.,2001.

İnuls Bağırova, Dilara Seyidzaıb

Cənubi Azərbaycan 19 əsrin 30-50-ci 
illərində. Sosial-iqtisadi vəziyyət. Əhali-
nin osas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı -  
əkinçilik və maldarlıq idi. Təkcə kənd 
əhalisi deyil, şəhər əhalisinin də bir his- 
səsi əkinçilik, bağçılıq, bostançılıq və s. 
ilə məşğul olurdu. Dəmyo torpaqlarda 
və qismən də süni suvarma əsasında 
buğda, arpa, çəltik və başqa dənli b itki- 
lərlə yanaşı, texniki b itkilər, o cümlədən 
parnbıq, tütün əkilird i. Barama becərilir 
və m üxtəlif meyvələr yetişdirilird i. Azər- 
baycanın Xoy mahalında becərilən 
pambıq keyfıyyətinə görə bütün İranda 
ən yaxşı pambıq növü hesab edilirdi. Co- 
nubi Azərbaycan İranda taxılçılıq və 
meyvəçilik regionlarından biri idi və 
əyalətdən taxılla yanaşı, quru meyvə də 
ixrac edilirdi. Boyaqçılıqda qızılboya, 
indiqo və s. müxtəlif boyaq maddələrin- 
dən istifadə edilirdi. Əldə edilən külli 
miqdarda yun, gön-dəri ölkədo keçə, yə- 
hər hazırlanmasında, nəfis xalçalar, şal 
və s. istehsalında işlənirdi.

Şəhərlərin sosial-iatisadi həyatında
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mühüm rol oynayan sonətkarlar ölkodə 
istehlak edilən əsas sənaye mallarının 
başlıca istehsalçıları idilər. Müharibə- 
dən sonra yaranmış nisbi sakitlik sənət- 
karlıqda miiəyyən canlanma yaratmışdı. 
Lakin ölkəyə Avropadan sonaye malları 
axım sənətkarlığın ən mühüm sahəsi 
olan toxuculuğa zərbə vururdu. Təbriz 
və digər şəhərlərdə istehsal olunmuş 
parçalar ənənəvi Cənubi Qafqaz, o 
cümlədən Şimah Azərbaycan bazarını 
hələ itirməmişdi və buna görə öz istehsal 
gücünü müəyyən dərocədo qoıuyub sax- 
laya bjlm işdi. Şəhərlərdə ayrı-ayrı xırda 
istehsal sahələrini birloşdirən sex təşki- 
latları fəaliyyət göstərirdi. Ölkodə muzd- 
lu oməkdən istifadə olunan manufaktu- 
ra ıpli müossisələr də inkişaf edirdi. 
Pai: bıq, ipək, yun parça istehsal edən 
ən. .ovi sənət sahələrində tənəzzül müşa- 
hid ı olunur, xalçaçılıq kimı mühüm və 
geı yayılmış sahədə isə yeni kapitalist 
istr >al üsulu inkişafa başlayırdı. Lakin 
bü' bu dəyişikliklər çox mürəkkəb və 
zid vyətli b ir şəraitdə gedirdi. Təbriz, 
Ə' >bil, Marağa, Urmiya, Zəncan şə- 
həı ərinin məhsulları həm daxili, həm də 
xaı ;i bazarlara çıxarıhrdı.

alçaları, ipəyi və pambıq-kətan 
paı aları ilə məşhur olan Təbrizin tica- 
rət ıhəmiyyəti böyük idi. Ticarət yolları 
qov-ağında yerləşən Təbriz İranın ən 
bö} ük ticarət mərkəzlərindən b iri idi. 
Hərbi əm əliyyatlar dayandırıldıqdan 
sonra Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin in- 
kiş ıfında Cənubi Azərbaycanın rolu 
dal-a da artdı. Bu dövrdə İranın Rusiya, 
Tü iyə və Qərbi Avropa ölkələri ilə ti- 
ca: ində Təbrizin xüsusi çəkisi yüksək 
idi Əcnəbi səyyahın yazdığına görə, 
“ A ropa ilə ticarətdə İranın baş'şohəri; 
şii' 'iəsiz, Təbriz”  idi.

äazarlar daxili vo xarici ticarətdə 
m> um rol oynayırdı. Miyanə öz xalça- 
iıa Marağa və Urm iya tütünü və kişmi- 
şi. oy geyim malları ilo məşhur idi. Co- 
nu Azərbaycandan İranın ayrı-ayrı 
ye 'ərinə taxıl və digər kənd təsərrüfatı 
mə...sulları aparıhrdı.

Avropa şirkətləri Təbrizdə öz ticarət 
m .'ikəzlərini açnıışdılar. 40-cı illərdə 
Təbrizə gətirilən malların yarıdan çoxu 
xarici kapital niimayəndələrinə məxsus 
idi. Lakin ixracatda üstünlük hələlik 
yerli tacirlərin əlində ıdi. 1833-51 illərdə 
Təbrizdən göndərilən malların yarıya 
qədəri Rusiyaya ixrac edilmişdi. Bu 
malların mühüm hissəsini sənətkarlıq 
məhsulları təşkil edirdi və onların əksə- 
riyyəti Şimali Azorbaycanda satılırdı.

Şimali Azərbaycandan isə buraya zəfə- 
ran, ağ neft, ipək, az miqdarda mis və s. 
göndərilirdi.

Ictim ai-siyasi qurııluş. Azərhaycan 
habifor hərəkatımn nwrkəzi kimi. 19 əs- 
rin ortalarında Cənubi Azərbaycanın 
feodal münasibətlərində ciddi dəyişiklik 
baş verməmişdi. Ölkə əhalisiniıı əsas his- 
səsi kəndlilərdən ibarət idi. Şəhərlərdə 
yaşayan əhalinin böyük bir qismi kənd 
təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə, xüsu- 
silə bağçılıq və bostançılıqla məşğul olur- 
du, qalan hissəsi isə tacirlərdən, sənətkar- 
lardan və digər zümrələrdən ibarət idi.

Torpaq üzərində mülkiyyət forması, 
demək o lar ki, ovvəlki k im i qalırdı. 
Kəndlərin və torpaqların böyük əksə- 
riyyəti dövlətin ixtiyarında idi.

19 əsrin ortalarında Cənubi Azər- 
baycanda tiyu l torpaqları, b ir qayda 
olaraq, hər hansı mülki və ya horbi xid- 
mət müqabilində verilird i, tiyul sahibi 
həmin torpaq sahəsini başqasına sata və 
ya bağışlaya bilməzdi.

Şah oturaq və yarımköçəri həyat sü- 
rən ayrı-ayrı tayfalara dövlət qarşısında 
hərbi xidmətə görə torpaq sahələri ba-

ğışlayırdı. Bütün tayfanın istifadəsinə 
verilən bu torpaqlar ila ti (elat torpağı) 
adlanırdı. Həmin torpaqlar elatın üzvlə- 
ri arasında bölünməli olsa da, əslində 
tayfa başçısınm və onun yaxınlarının ix- 
tiyarında qalırdı. 19 əsrin ortalarına 
doğru mülk torpaq sahəsi getdikcə geniş- 
lənird i. Torpaq la rın  b ir qism i d in i 
qurumlara (moscid, məqbərə, mədrəsə 
və s.) məxsus vəqf adlanan torpaqlar- 
dan ibarət idi. Ərdəbildə Şeyx Səfı məs- 
cidinə və məqborəsinə məxsus torpaqlar 
Cənubi Azərbaycanda ən böyük vəqf 
torpaqları sayılırdı. Vəqfləri idarə edən

n ıhan ib r bu torpaqların əsas gəlirini 
ınənimsəyir və bu yolla külli miqdarda 
sərvət toplayırdılar. Onlar ir i əsilzado- 
lərlə yanaşı, feodalların çox güclü və im- 
tiyazlı hissəsini təşkil edirdilər. Cənubi 
Azərbaycan kəndlilərinin cüzi hissəsinin 
xırdamalik adlanan xüsusi torpaqları 
var idi. Belə mülkiyyət növü daha çox 
Urmiya əyalətində yayılnuşdı.

Kəndlilə rin  əksəriyyətinin torpağı 
yox idi. Əkin yerlərindən paydarlıq ica- 
rəsi əsasında istifadə edilirdi. Kəndlilər 
ata-babadan əkib becordikləri torpaqlar
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iizoundə salıiblik hüququna malik idi- 
b r. 1843 il qanımu da bunu təsdiq edir- 
di. Yarımköcəri hoyat süıon maldar 
kondlibr isə, əsasən, tayfa başçılarımn 
mal-qarasım saxlayııdılar. Kəndli, bir 
qayda olaraq, məhsulların toqr. yarısım, 
bəzon dalıa çox hissəsini mohsııl və qis- 
ırıon do pulla torpaq salıibinə ıenta və 
dövlətə vergi kimi verirdi.

Şohəriıı imtiyazh təboqolərini müxtə- 
l i f  vozilbli vo ali monsəbli oyan vo oşrof- 
lor toşkil edirdılər İri torpaq sahibləri, 
osason, şəhərlərdo yaşayırdılar. Mahal 
və bölgolorin hakimi və digər dövlot və- 
zifolorindo işloyənlor isə sahib olduqları 
torpaq miilklərində kəndlilori istismar 
etmokdon olavo, şohor ohalisindon yığı-

hın dövlət vergilərinin bir qismini mo- 
nimsəyiıdilər. Rııhanilər də şəhor əhalisi 
hesabına varlanırdılar. Şohər tacirlori it- 
tifaqma məlik üt-tüccar adlanan ən var- 
lı və nüfuzlu tacir basçılıq edirüi.

Gülüstan miıqaviləsindon sonra İı an 
hökuınoti ölkodə dörd oyalətdon b iıi 
olan Cənubi Azəıbaycan əyalotində bir 
sıra nüfuzlu və qüdrotli xanların, o 
cümlədən Maku, Urmiya, Gorgər xanla- 
rımn hakimiyyətini tanımaqla, onların 
daxili m iistəqilliy in i saxladı. Siyasi 
cəhətdən İran dövlətinə tabe olan bıı 
yarımmüstoqil xanlıqlar (xüsusilə Maku 
xanlığı) ıızun müddət öz daxili sorbost- 
liklərini qorııya bildilər. Dövlot bu xan- 
lıqların daxili işlərino az qarışır, onlar- 
dan, əsason, vergi vo silahlı qüvvə təlob

edirdi. Əvvəlki illəıdə olduğu kimi, xan- 
lıqlar İran dövlətini xeyli hərbı qüvvo ilə 
təchiz edirdilor. Qacarların hakimiyyəti 
dövründə İran ordusunun əsas piyada 
vo atlı hissolərini mohz Conubi Azər- 
baycamn müxtəlif tayfaları -  əfşarlar, 
şoqqaqilər və eloco də İramn başqa yer- 
lərində yaşayan Azərbaycan tiirk tayfa- 
ları təşkil edirdilor.

Cənubi Azorbaycandakı digər xan- 
lıqlar ləğv edilmişdi. Sabiq xanlar heç 
bir vozitəyo təyin edilmədiklərinə görə 
Qacarlar sülaləsindən narazı idilor. La- 
kin onların xalq kütləlori iizorindəki 
ağalığı toxunulmaz qalırdı. Beləliklə, 
əhali həm yerli xanların, həm də hakim 
siilalənin zülmünə məruz qalırdı.

Fətəli şahdan [1797-1834] başlaya- 
raq, Qacarların daxili və xarici siyasə- 
tində Cənubi Azərbaycan xüsusi yer tu- 
turdu. Cənubi Azəıbaycan “ vəliəhdni- 
şin”  hesab edilmiş, “ darüssəltənə”  ad- 
landırılan Təbriz isə həmişə vəliəhdlərin 
iqamətgahı olmuşdur. Təbriz ikinci pay- 
taxt hesab edildiyi üçün d ip lom atik 
nümayəndəliklər də burada yerləşirdi. 
Vəliəhdin Cənubi Azərbaycanın canişini 
olması, bu əyalətin İran üçün iqtisadi vo 
xüsusilo siyasi əhəmiyyətini göstərirdi.

19 əsrin ortalarında əhali arasında, 
xüsusilə sənətkarlar, xırda tacirlər vo 
kəndlibr içərismdə narazılıqlar artır və 
bozən ayrı-ayrı çıxışlar baş verirdi. Belo 
çıxışlardan biri Babi üsyanları (1848- 
52) oldu Babilər təriqəti zəminində ge-

nişlənıniş hərəkatın banisi Seyid Ə li 
Məhəmməd olmuşdur. Onun “ Bəyan”  
adlı əsorində əksinı tapmış əsas ideyası 
ondan ibarət idi ki, üləma və hakimlərin 
zülmii nəticəsində İran bədboxtlik və 
əziyyətlər diyarına çevrildivindən yeni 
peyğəmbor imam Mehdinin zühur etməsi 
vaxtı çatmışdır. Bunlara əsaslanaraq o, 
özünü əvvəl imam Mehdinin fikirlərini 
xalqa çatdırmaqda vasitoçi -  Bab 
(“ Qapı” ), sonra isə yeni peyğəmbər elan 
etmişdi.

Tacir, sonətkar vo kondlilərin arzula- 
rını əks etdirən babilik feodallara, ali 
ruhanilərə və xarici kapitala qvrşı çevril- 
ınisdi. Cənubi Azərbaycanda Babın 
çoxlıı ardıcılı (Zəncanda M olla  Məhəm- 
modəli, Təbrizdə ərdobilli M olla Yusif 
və b.) var idi.

Bab tolimində kişilərlə qadınlar ara 
sında bərabərlik elan edilməsi oıi; 
böyük hörmət qazandırmışdı. Buna gör 
də Babın ardıcılları arasında qadınla 
da vardı. Qəzvin müctəhidi Hacı Mə 
həmməd Salehin qızı Zərrintac öz zəka 
sı, savadı, şairlik və natiq lik istedadı il 
üsyançılar arasında böyiik şöhrət qazan 
mışdı. Bu azərbaycanlı qızın ardıcılları 
onu “ Qürrət ül-eyn”  (“ Gözün nuıu” ) 
adlandırır, xalq isə Tahirə (“ pak, tə- 
miz” ) deyə çağırırdt. O, 1852 ildə Teh 
randa hakim qüvvələr tərətindən giz 
lincə öldüriildü.

1848 ildə başlanmış babilər hərəkatı- 
nın ən mühüm çıxışları Zəncanda ol- 
muşdur 1850 ilin  yazında burada babi- 
ləriıı sayı 15 min nəfərə çatırdı. Onlaı 
1850 ilin mayında şəhər qalasım tutdu 
lar. Vuruşmalarda babilərin ailə üzvlori 
də iştirak edirdilər. Qadınlar istehkam 
lar düzəldir, kişilərlə yanaşı döyüşürdü 
lər. Əsasən, kəndli və sənətkarlardan 
ibarət olan babilər içərisində tacir və ru 
hanilərin aşağı təbəqəsinə mənsub olan 
lar da var idi. Üsyana M olla  Məhəm- 
modəli başçılıq edirdi. Səııotkarlar qılınc 
nizə, tüfəng, hətta iki top hazırlannşdılar. 
Ə traf kəndlərdən olan əhali iisyançıları 
gizli surətdə ərzaqla təchiz edirdi.

Şah hökuməti tərəfındən üsyanı ya- 
tırmaq üçün göndərilmiş qoşun və feo- 
dal dəstələri iyunun əvvəlində Zəncam 
mühasirəyə aldılar. Babilər qoşunun ilk 
hiicumunu dəf etdilər. İyunun sonunda 
üsyançılar üzərinə yeni qoşun hissələri 
göndərildi. Ağır itkilərə baxmayaraq, 
üsyançılar mərdliklə vuruşurdular. Bu 
döyüşlərdə qadınlar böyük fədakarlıq 
göstərirdilər. 1850 il dekabrın sonunda 
Zəncan üsyam amansızlıqla yatırıldı.

Xalııo^lu mMCİdinııı ınlaycri. lobtıy.
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Babilor üsyanı mövcud ictimai mü- 
nasibətlərdən, siyasi-inzibati quruluş- 
dan narazı qüvvolərin ölkənin kapitaliz- 
mə keçid dövrii ərəfəsindo baş verən ilk 
silahlı çıxışlanndan idi. Babilər hərəka- 
tının kütlələrin oyanmasında, gələcokdə 
ölkədə mövcud quruluşa qaışı mübari- 
zənin genişləndirilməsində çox böyük 
əhəmiyyəti oldu.

Babilər horəkatı məğlub edilsə də, 
İranda, eləcə də Cənubi Azərbaycanda 
Babın tərəfdarlarının sayı hələ çox idi və 
onun ideyası özünə yeni tərəfdarlar qa- 
zanırdı. Sonrakı dövrlərdə babilərin sayı 
iki m ilyonu ötmüş və bu hərəkat yeni- 
yeni çıxışlar üçiin örnək olmuşdu.

Cənubi Azərbaycan 19 əsrin 2-ci 
yar sında. Sosial-iqtisadi həyat. Cənubi 
Az.ıfbaycan, əvvəllərdə olduğu kinıi, 
İra ın əsas taxıl istehsalı və satışı bazar- 
laı dan b iri olaraq qalırdı. Lakin xarici 
ba ır üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar,
o iimlədən tiitün istehsalı genişlən- 
diy dən, taxıl əkini sahəsi azalmağa 
ba: atmşdı.

'o rpaqların  əsas hissəsi dövlətin 
m ciyyətində idi. Xalisə adlanan bu 
tor aqlardan səmərəsiz istifadə olıındu- 
ğuı dan, 1886 ildə şah həmin torpaqla- 
rın atılması haqqında fərman verdi. Bu 
fər1 üandan sonra xalisə torpaqlarım , 
əsasən, şahzadələr, xanlar, ruhanilər 
və b. almağa başladılar. Torpağı əkib- 
becr'i ən kəndlilər isə yenə də torpaqdan 
m i n um idilər. Onların az b ir hissəsi -  
xırc unalik kəndlilər torpaq mülkiyyəti- 
nə ıia lik idi. Kəndlilərin əksəriyyəıı 
ək sahələrini torpağın sahibindən - 
feı aldan paydarlıq əsasında icarəyə 
gö' rürdülər. Kəndli torpaqdan əlavə, 
be>: rmə üçün sahibkardan iş heyvanı, 
ək aləti, toxum, suvarma suyu və s. də 
alı ı. Ona göıə də yığılmış məhsulun az 
qa yarısından çoxu məhsul rentası 
şək' ndə feodala çatırdı. Bundan əlavə, 
ko) lli torpaq sahibinə natura şəklində 
pa verir, biyara gedir və başqa mükəl- 
ləfivyətlər daşıyırdı. Əsrin sonuna yaxın 
btı lükəlləfıyyətlər xeyli artmışdı. Feo- 
dallar asılı kəndlilərin havayı əməyin- 
don təkcə çöl-tarla işlərində deyil, eyni 
zamanda digər sahələrdə, o cümlədən 
tikintidə, yol çəkilməsində və s. istifadə 
edirdilər. İı i feodallar böyük qazanc əl- 
do etmək məqsədilə taxıl m öhtəkirliyi 
ilo də məşğul o lurdular. Taxıl möhtə- 
k irliy in in  amansızlığı 1898 ildə Təbriz 
vo başqa şəhərlərdə əhalinin çıxışlarına 
səbəb olmuşdu.

Kəndlilər dövləto də vergi verirdilər.

Bu dövrdə vergi ödənişi cüzi dəyişiklik- 
lə köhnə vergi sistemi əsasında aparıhr- 
dı. Dövlət vergisi, b ir qayda olaraq, 
torpaq sahibinin əldə etdiyi gəlirdən 
deyil, həmin torpaq ları əkib-becərən 
paydar kəndlilərin ümumi məhsulların- 
dan alınırdı. Dövlət kəndlilərdən məh- 
stılun onda b iri qədər sabit torpaq ver- 
gisi a lırd ı. Bundan başqa kənd lilər 
başpulu, yarımköçəri həyat sürən mal- 
darlar heyvanların sayına görə sərkəllə 
və otlaqlara görə qapıpulu və s. verirdi- 
lər. Bununla bərabor, kəndlilər dövlət 
qarşısında b ir sıra mükəlləfiyyət, o 
cümlədən hərbi m iikəlləfiyyət daşıyırdı- 
lar. E latlar həı bi xidmətə daha çox cəlb 
edilirdi. Torpaq vergisi onlar iiçün, bir

qayda olaraq, hərbi xidmətlə əvəz olu- 
nurdu. Bu dövrdə Cənubi Azərbaycan 
kəndində torpaqsız və aztorpaqlı kənd- 
lilərin sayı xeyli çoxalmışdı.

70-80-ci illordon kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalımn artması ilə əlaqo- 
dar daxili və xarici ticarət do genişlənirdi. 
Xarici ölkələrə xalça, şal və s. sənaye mal- 
ları ilə yanaşı, pambıq, yun, badam, xur- 
ma, dəri və s. ixrac edilir, əvəzində manu- 
faktura məhsulları, qənd və s. gətirilirdi.

Cənubi Azərbaycan kəndinə xarici 
kapital, ilk  növbədə rus kapitalı müxtə- 
l i f  yollarla nüfuz edirdi. Xarici kapital 
nümayəndələri ölkədə kond təsərrüfatı 
məhsullarının alınıb-satılması və ixrac 
edilməsini öz inhisarlarına almağa çalı- 
şırdılar. Şah hökümətinin 1891 ilin  mar-

tında tiitün və tənbəki istehsalım ingilis 
kapilalisiı Talbotun inhisarına vermosi 
kondlilərin mənafeyinə tamamılə zidd 
idi. İqtisadiyyata xarici kapital qoyulu- 
şu xarici banklar vasitəsilə həyata keçi- 
r ilird i. Rusiyamn İranda fəaliyyət göstə- 
rən “ İran hesab-borc bankı”  yerli tor- 
paq sahiblərinə və tacirlərə, qismon də 
xırdamalik kəndlilərə borc verməklə on- 
ları özündən asılı vəziyyətdə saxlayır, 
borclar ödənilmədikdə isə bu şəxslərin 
əmlakım ələ keçirirdi.

19 osrin son rübündə Cənubi Azər- 
baycan şəhərlərində ictim a i münasibət- 
lərdə əsas ro lu  formalaşmaqda olan 
buriuaziya və fohlələr oynayırd ıla r. 
Cənubi Azərbaycanda sənaye burjua-

ziyasının təşəkkülü olduqca ləng gedir- 
di. Çünki ölkəyə xarici kapita l axını 
yerli sahibkarlığa mane o lu r, yeni so- 
naye-ticarət müəssisələrinin yaradıl- 
masına imkan verm irdi. Məs., Hacı 
Abbasəli və Hacı Rzanın açdığı ik i çini 
qab zavodu Rusiya sahibkarların ın  
təzyiqi nəticəsində bağlanmış və onla- 
ra 130 ınin tümən ıniqdarmda zərər 
dəymişdi. Yalnız ticarət burjuaziyası 
az-çox fəaliyyət göstərə b ilird i. Belə b ir 
şəraitdə xarici malların ölkəyo axının- 
da vasitəçi ro l oynayan kom prador 
burjuaziyasımn inkişafı iiçün daha çox 
imkan var idi.

Xaric i kapitalın iqtisadi təzyiqinə 
davam gətirmək məqsədilə 19 əsrin 90-cı 
illərində ir i ticarət burjuaziyasımn nü-

Xalça. Yıın. Təbriz.
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mayondələri birləşmoyə meyil göslərir- 
dilər. 1897 ildə Təbrizdə Hacı Seyid 
Murtuza Sərraf tərəfındon yaradılmış və 
15 il fəaliyyət göstəımiş “ Ettelıadiyyə’" 
cəmiyyoti maliyyo oməliyyatı ilə məşğul 
olan mühüm və yeni b irlik idi.

Conubi Azəıbaycanda hom xarici 
kapital, həm do yerli burjuaziya nüma- 
yəndoləriniıı açdıqları sənaye miiəssisə- 
lorində fəhlələrin sayı arftrdı. Bu yeni 
sosial zümrənin həyat səviyyəsi aşağı idi 
və fohlələr aldıqları əmakhaqqı ilə dola- 
na bilmirdilər. Sənaye miiəssisələrində 
çalışan qadın vo uşaqlar gündə 10-15 
şahı, kişilər isə orta hesabla 20-30 şahı 
qazanırdılar. Şəhoıiordəki yoxsuUarın 
sayı kəsbkarlığa gələn kəndlilərin

hesabına daim artırdı. Yoxsullar şəhər- 
lərdə baş verən müxtəlif xarakterli 
bütiin çıxışların foal iştiıakçısı olurdu- 
lar Şolıərlərdən xarico kəsbkaıiığa ge- 
dənbrin bir hissəsini məhz şəhər yoxsul- 
ları təşkil edirdi. Şohər əhalisinin orta 
təbəqosinə daxil olan xırda tacirlər, ru- 
hanilor və ziyalılar hakirn dairələrə qar- 
şı çıxışlarda fəal iştirak edirdilər.

Maldarlığın inkişafı ilə əlaqədar yun 
todarükü, gön-dəri istehsalı, xalçaçılıq, 
toxuculuq geniş yayılınışdı. Bu məhsul- 
lar ya xammal şəklində, ya da ilkin 
emaldan keçdikdən sonra xaricə, osa- 
sən, Rusiyaya ixrac ediliıdi. 19 əsrin 
son rübiindən İran iqtisadiyyatı get- 
dikco daha çox xarici bazardan asılı 
o lurd ıı. Ölkodə sonətkar sexləri ilə 
yanaşı, onlarla fəhləsi olan kapitalist 
müossisələri də vardı. Xalça istehsalı 
kapitalist inkişaf yoluna keçən sahələr- 
dən idi. Azorbaycan xalçaları Amerika 
və Avropa bazarlarında da satılırdı.

Sənətkarlığın b ir sıra sahələr fabrik 
məhsullannın rəqabətinə tab gətirmə- 
yərək tonəzziilə uğrayırdı.

Tobrız, Ərdəbil mahalları, Araz ça- 
yınııı bütün sağ sahili boyunca əhali əsas 
etibarilə taxılçılıqla məşğul olurdu. Ta- 
xıl əyalətin bağçılıq və maldarlıq ilə 
moşğul olan başqa mahallarına və İra- 
mn digər vilayətlərinə göndərilirdi. Cə- 
nubi Azərbaycana isə İranın cənub 
rayonlarından xına, xurma, tütiin, diiyii 
və s. gətirilirdi.

Bəhs edilən dövrdə sənətkarlıq və sə- 
naye istehsalında müşahidə edilən can- 
lanma şəhərlərə kəsbkarlığı arlırmışdı. 
Bu, şəhər əhalisinin çoxalmasına səbəb 
olurdu.

Təbriz şəhəri ticarətdə mühüm rol oy- 
nayırdı və osas ticarot mərkəzinə çevril- 
mişdi. Bura karvan yollarının qovşağı idi. 
Cənubi Azərbaycana Avropa ölkələrin- 
dən toxuculuq malları, məişətdo işlənən 
qab-qacaq, ərzaq məhsulları gətirilirdi.
19 əsrin sonlarında Cənubi Azərbaycanın 
idxalat və ixracalında Rusiya mühüm yer 
tuturdu. Lakin Rusiyadan buraya gətiri- 
lən nısbəton ucuz fabrik-zavod məmulatı 
Azərbııycan daxilində bu növ malların is- 
tehsalına mənfi təsir göstorirdi. Rusiyaya 
quru meyvə ixrac olunurdu. Təkco 1896 
ildə Rusiyaya bu ixracın dəyəri təqr. 2 
milyon rubl idi. Cənubi Azərbaycan, de- 
mək olar ki, Rusiya sənayesi üçün xam- 
nıal mənbəyinə və satış bazarına çevril- 
mişdi.

Cənubi Azərbaycandan xaricə iş da- 
lınca gedən kəsbkarların az bir qismi 
Türkiyəyə, qalanları isə Cənubi Qafqaza, 
əsasən, Şimali Azərbaycana, homçinin 
Volqaboyuna, Mərkəzi Asiyaya və b.

yeıiərə gedirdilər. Sərhəd mahallarından 
kəsbkarlığa gedənlərin sayı daha çox idi. 
Şimali Azərbaycanda əkin və məhsul yı- 
ğımında, suvarma kanallarının təmizlən- 
məsində, neft modənlərindo ən ağır işlər- 
də çalışanların əksəriyyəti cənubdan go- 
lən kəsbkarlar idi. Onlar yerli fəhlə və 
muzdurlardan xeyli az maaş ahrdılar.

Əhalinin çıxışlan. Dövlət məmurları- 
nın özbaşınalığı, yerli ağaların zülmii, 
xarici kapital ııiimayondələrinin təzyiqi 
geniş xalq kütləlorı içərisində böyük na- 
razılığa səbəb olurdu. Ölkədə vaxtaşırı 
baş verən təbii fəlakətlor (quraqlıq, 
çəyirtkə basqını, epidemiyalar və s.) no- 
ticosindo əhalinin güzəranı pisləşirdi. 
Əsrin sonunda bütün ölkədo sosial zid- 
diyyətlər zəminində bəzi şəhər və kənd- 
lərdo müxtəlif xarakterli çıxışlar baş ver- 
mişdi. Cənubi Azərbaycanda kəndlilər;n 
vergi verməkdon boyun qaçırmaları, şi 
kayət ərizələri yazmaları, silahsız müqa 
vimət göstərmələri qeyri-fəal miibariz 
formaları kimi geniş yayılmışdı.

Cənııbi Azərbaycan şəhərlərində, xü 
susilə Təbrizdə əhali mövcud idarəçiliy: 
əsrin sonlarında geniş yayılmış möhtr 
kirliyə qarşı daha fəal çıxış edirdi. Şə- 
hərlərdə az-çox yayılmış mübarizə for 
ması əyalət, vilayət və mahal başçılarına 
qarşı çevrilmiş çıxışlar idi. Belə çıxışlaı 
dan biri 1872 ildə Təbriz vilayətinin va 
lisi Sahib-Divana qarşı çevrilm işdi 
Uzun müddət davam edən etirazlardan 
sonra, nəhayət, 1881 ildə Təbriz əhalisi 
Sahib-Divanı Cənubi Azərbaycandan 
qova bildi. Sonrakı illərdə də bir çox be 
lə çıxışlar baş vermişdi.

19 əsrin sonlarında Təbrizdə sırf qa 
dın üsyanları da baş vermişdi. Bunlar 
dan birinə Zeynəb adlı yoxsul b ir qadıı 
başçılıq edirdi. O, xalq arasında Zeynəl 
paşa kim i məşhur olmuşdur. 1898 iliı 
avqust-sentyabr aylarında Zeynəb paş, 
qadınları ətrafına toplayaraq Təbrizd 
möhtəkirlərin taxıl anbarlarını üzə çıxa 
rır və taxılı əhaliyə paylayırdı.

Təbriz İranda baş vermiş bütün çı 
xışlarda öz aparıcı mövqeyini saxlamış 
dı. İngilis kap ita lis t' Talbota qarşı 
yönəlmiş “ Tənboki üsyam” nda da Təb 
riz hərəkatın mühum mərkəzlərindən bi- 
ri idi. Təbrizdə və Cənubi Azərbaycanın 
digər yeıiərındə əhalinin qətiyyəti nəti- 
cəsində Nəsrəddin şah ingilis şirkətinin 
Cənubi Azərbaycanda foaliyyətini da- 
yandırmağa məcbur oldu.

MədmiyyM. Cənubi Azərbaycanda 
ilkin təhsili məktəblər, orta və ali təhsili 
modrəsələr verirdi. Mədrəsələr tək Təb-

Acıçay körpüsü. Təbriz.
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rizdə deyil. başqa şəhərlərdə -  Xoy, Ur- 
miya, Ərdobil və Marağada da vardı.

19 əsrin 1-ci yarısında Cənubi Azər- 
baycanda tarixşünaslığa dair b ir sıra 
əsərlər yazılmışdır. Bu qəbildən Mə- 
həmmod Razi Təbrizinin (1808-69) “ Z i- 
nət üt-təvarix”  adlı salnaməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Salnamodə Ru- 
siya-İran miinasibətlərindən bəhs edi- 
lorkən Azərbaycan haqqında da məlu- 
matlar verilir. M .Razi ana dilindən baş- 
qa ərəb və fars d illərin i də mükəmməl 
b ilird i. O, eyni zamanda yaxşı xəttat və 
istedadlı şair idi.

Məhəmməd Sadiq Mərvəzinin salna- 
məsi “ Cahanara”  adlanır. Bu salnamə- 
də 1796-1826 illərdə baş vermiş 30 illik  
farixi hadisələr əksini tapmışdır. Burada 
Ru İya-İran arasındakı hərbi əməliy- 
ya ıra dair maraqlı məlumatlar veril- 
mi dir.

Əbdiirrəzzaq D ünbulin in  (1762-
18 /28) “ Hökmdarın şanlı işləri”  adlı 
əs ı xüsusi maraq doğurur. Ə.Dün- 
bı lin  bu əsori 1826 ildə Təbriz mət- 
bə ində işıq üzü görmüşdür. “ Məasiri- 
Sv aniyyə” də Qacar tayfalarımn tarixi 
kö lərindən, I I  Şah Abbasın onları 
M və. Gəncəyə və İramn m üxtə lif böl- 
gə’ ırinə köçürməsindən, Ağa Məhəm- 
it  ı şah Qacarın həyatından, Fətəli şa- 
hıı taxta çıxmasından bəhs olunur 
Ə.Dünbulinin əsərində Azərbaycana da- 
ir i|iymətli molumatlar verilir.

19 əsrin 1-ci yarısında şifahi xalq 
əd ıbiyyatında aşıq yaradıcılığı xüsusi 
ye tuturdu. Cənubi Azərbaycanın Qa- 
rac'nğ və digər mahallarında aşıq Camal 
və '. aşıq poeziyası ənənələrini davam 
et' rdilər.

lom in dövrdə yaşayıb-ya'ratmış 
go əmli şairlərdən b iri də Heyran xa- 
n r (18 əsrin sonları-19 əsrin 60-cı il-
lo olmuşdur. Heyran xanım öz əsər- 
lə ıi Azərbaycan və fars d illərində 
ya nışdır. Onun irsindon 4500 beytlik 
d i’ nı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.

imali Azərbaycandan forqli olaraq, 
Cə ubi Azərbaycanda m illi mədəniyyə- 
tin ınkişafında fars d ilinin əhomiyyəti 
qalmaqda idi. Yaranmaqda olan yeni 
z iyalılar nəsli, hotta həyatmın çoxu 
İrandan kənarda -  Misirdə, Türkiyədə, 
Cənubi Qafqazda keçən yazıçılar da 
(Z.Marağayi, Ə.Talıbov) lars dilində 
yazıb yaradırdılar. İranın hakim dairə- 
lərinin fars d ili ilə bərabər, Azərbaycan 
dilini rəsmi d il k im i etiraf etmələrinə 
baxmayaraq, tədris fars dilində aparılır- 
dı. Yeni ziyalılar Şimali Azorbaycandan

fərqli olaraq, Cənubda doğma d ilin  bə- 
d ii ədəbiyyatda, mətbuatda, publisisti- 
kada hakim dilə çevrilməsi uğrunda ar- 
dıcıl mübarizə aparmırdılar.

19 əsrin 2-ci yarısında Cənubi Azər- 
baycanda m aarif sisteminin inkişafında 
mühüm irəliləyişlər də baş verirdi. 1869 
ildə Təbrizdə “ Modroseye-Nasiri”  adlı 
məktəb açıldı. Bunun ardınca 1877 ildə 
Təbriz Darülfünunu (Təbriz Universite- 
ti) təsis edildi. 1878 ildə Urmiyada A li 
T ibb Məktəbi fəahyyəto başladı.

Bu dövrdə təkcə Cənubi Azərbay- 
canın deyil, bütünlükdə İranın m aarif 
sisteminin inkişafında M irzə Həsən 
Rüşdiyyonin misilsiz xidmətləri olmuş- 
dur. M .H.Rüşdiyyə dövıün ınütərəqqi 
təlim-tərbiyə üsullarım öyrənib, İranda 
yaymaq məqsədilo 19 əsrin 80-ci illərin- 
də Qafqaza gəlmiş, 1883 ildə İrəvanda 
azərbaycanlılar üçün yeni tip li (“ üsuli- 
cədid” ) məktəb açmışdı. 1887 ildə Tob- 
rizə qayıdan Rüşdiyyə b ir il sonra bu- 
rada “ Dəbistan”  adlı ilk  üsuli-cədid 
məktəbini təsis etdi. Yaratdığı məktəb- 
lər üçün çoxlu dərsliklər, o cümlədən 
“ Vətən d il i” , “ Ana d il i ”  dərsliklərini 
yazmışdı. Rüşdiyyənin qabaqcıl təlim  
üsulu İranda geniş yayılırdı. O, mək- 
təbdə sabit dərs saatlarını müəyyənləş- 
dirm iş, köhnə məktəblərdə əsas “ tər- 
biyə”  vasitələrindən b ‘ri olan çubuq və 
falaqqa ilə cəzalandırmağa son qoy- 
muşdu. Bütün bunlar m aarif tarixində 
böyük ye n ilik lə r id i və Rüşdiyyəyə 
“ İran m aarifin in  atası”  k im i əbədi şöh- 
rət qazandırmışdır.

Cənubi Azərbaycanda mətbuat tari-
xi M irzə Salehin 1837-38 illərdo az 
miiddətdə nəşr etdiyi qəzet nəzərə alın- 
mazsa, 19 əsrin 2-ci yarısından başlayır. 
Burada ilk  qəzet fars dilində nəşr olu- 
nan “ Azərbaycan”  qəzetidir. Qəzet 1858 
ildə Təbrizdə hökümotin rəsmi orqanı 
kimi çap olunmuşdur.

80-ci illərdən başlayaraq ictimai fık- 
ri əks etdirən qəzetlərin çıxması Cənubi 
Azərbaycan mətbuatı tarixində mühüm 
hadiso oldu. 1880 ildə “ Təbriz”  və 1884 
ildə “ Mədəniyyət”  adlı qəzetlər nəşrə 
başladı.

İranda söz və mətbuat azadlığı olma- 
dığından mütəroqqi naşir və ictimai xa- 
dimlər öz qəzetlərini xaricdə çap etdir- 
məyə məcbur idilər. Belə mühacir mət- 
buatın nümunoləri İstanbulda nəşr olu- 
nan “ Əxtər”  (“ U lduz” ) və “ Şahsevən”  
qəzetləri idi. 1875 ildən nəşr olunan “ Əx- 
tər”  qəzeti fəaliyyətini 20 ildən artıq da- 
vam etdirmiş, Yaxın və Orta Şərq ölkələ-

rindo geniş şöhrət qazanmışdı. Onun na- 
şiri və rcdaktorları Azorbaycanın gör- 
kəmli alim və isıedadlı publisistləri Mə- 
həmməd Tah ir Təbrizi və M irzə Mehdi 
Əxtər idi. Satirik istiqamətli “ Şahsevən” 
qəzeti 1888 ildən görkəmli Azərbaycan 
maarifçisi Ə .Talıbov və həm fikirləri tə- 
rəfındən nəşr edilird i. İranda istibdad 
rejim inin ifşasında və ictimai-demokra- 
tik  f ik r in  inkişa fında bu qəzetlərin 
miıəyyən xidməti olmuşdur.

Yaranmaqda olan m aarifçi ədəbiy- 
yat xalqın ağır giizəranını, ocnəbilorin 
ağalığını, xalq çıxışlarını əks etdirir, 
m aarifç ilik ideyalarım yayırdı. Aşıq ya- 
radıcıhğından qidaJanan poeziya, b ir

MüzotTərəddin şah və H.Z. Tağıyev.

qayda olaraq, Azərbaycan dilində yara- 
dılırdı. Bədii əsərlərində m illi azadlıq 
ideyalarım geniş təbliğ edən Hacı Meh- 
di Şükuhi (1829-96), Məmmədbağır 
Xalxali (1829-1901), M irzə Ə li xan Ləli 
(1845-1907) və Heyran xanım kim i şair- 
lərin yaradıcılığına realist meyillər xas 
idi. Məmmədbağır Xalxali “ Tülküna- 
mə”  osərində ictimai zülm və ədalətsiz- 
liy i, cəmiyyətdəki sosial ziddiyyotləri sa- 
tira atəşinə tuturdu. Hacı Mehdi Şiikuhi 
əsərlərində cəmiyyətin qüsurlarını, ha- 
kim  dairələrin özbaşınalığım ifşa etdiyi- 
nə görə toqiblərə məruz qalmış vo uzun 
müddət vətənindən ayrı yaşamağa məc- 
bur olmuşdu. O, Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatında Qaracadaği və Nobatinin 
ənənələrini davam etdirm işdir. M irzə 
Ə li xan Ləli yaradıcılığında xalqın m illi- 
azadlıq mübarizəsi geniş əks olunmuş-
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dıır. Gənubi Azorbaycanm ən görkomli 
simalanııdan biri Mirzo Əbdürrəhiııı Ta- 
lıbov ( 1834-1911) olmuşdu. O maarifçi, 
alim və yazıçı kimi şöhrat qazanmışdı.

19 osrin 2-ci yarısında Şimali və 
Gsnubi Azorbaycan arasında mədoni 
olaqolərin güclonmosindo M.F.Axund- 
zadoniıı böytik rolu olmuşdur. Onun fol- 
sofi baxışları, bodii vo pııblisistik yara- 
dıcılığı Conubi Azorbaycamn Ə.Talı- 
bov, Z.Marağayi və bir sıra başqa gör- 
komli yazıçı və mədəmyyət xadimlərinin 
dünyağöriişü və yaradıcılığına güclü tə- 
sir göstormişdir. Onun bilavasitə tosiri 
ilə Gənubi Azərbaycanda ilk dıam əsər- 
lori yazılırdı (Mirzağa Təbrizinin pyeslə-

Hacı Mehdi Kazım
Hacı Mehdi Kazım Kuzəçi (Kuzeko- 
nani) Məşrutə hərəkatının fəalların- 
dan, Səttarxanın yaxın silahdaşla- 
rından biri olmuşdur. Açıq fikirli tacir 
olan Hacı Mehdi vətənin və xalqın 
azadlığı uğrunda 20 əsrin əvvəlin- 
dən mübarizə meydanına atılmış və 
bu yolda malını, canını belə əsirgə- 
məmişdi. 0, hələ Məşrutə hərəka- 
tının ərəfəsində (1903-04 illərdə) 
Təbriz əhalisinin rejim əleyhinə baş 
vermiş etiraz hərəkatında özünü 
öndərlərdən biri kimi göstərmişdi. 
Hacı Mehdi Kuzəcinin mübarizliyi, 
vətənə, xalqa bağlılığı və Səttarxa- 
na sonsuz sədaqəti Məşrutə döv- 
ründə özünü daha aydın göstərmiş- 
dir. Həmin dövrün tarixini yazanlar 
qeyd edirlər ki, Təbrizin düşmən 
tərəfindən mühasirədə saxlanıldığı
2 ay ərzində Hacı Mehdinin evi mü- 
dafiə və hücum planlarının hazırlan- 
dığı qərərgah idi.

ri). 19 osrin 70-ci illərində M.F.Axund- 
zadənin komediyalarının fars dilinə 
torcümo olunması orada teatr sonətinin 
inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərdi.

Conubi Azərbaycan 20 osrin əvvəllə- 
riııdə. Cmubi Azarhaycan İran inquabı 
(1905-11) mfasinda. İnqilabıtı hatjlaıı- 
ması. Tahriz iisyam. 20 əsrin başlanğıcın- 
da kəndlərdo feodal istismarımn şiddot- 
lənməsi, ölkənin Rusiya vo İngiltərənın 
yarımmiistəmləkəsino çevrilməsi, sosial 
tarazlığın pozulması vo s. Iranda, o cüm 
lədən Cənubi Azorbaycanda narazı qüv- 
vələrin sayım xeyli artınnışdı. 'nqilab 
ərəfəsində Conubi Azərbaycan kəııdlə- 
rindən qazanc dalınca təkco Rusiyaya,

xiisusilə Şimali Azorbaycana gedən 300 
min kəsbkar bu narazı qiivvələrin bir his- 
səsi idi.

1905 ildə Təbrizdə və digər şəhərlərdə 
çıxışlar baş verdi. Dekabrm 12-də Teh- 
ıanda bütiin ticarət yerləri bağlandı. Bu 
nun ardınca tacir və sənətkarların, m illi 
burjuaziya nümayəndələrinin, demokra- 
tik ruhlu ruhanilərin müqəddos yerlordə 
bəsto oturması ilə İranda inqilab başlan- 
dı. Tehıanla yanaşı Təbrizdə, Ərdəbildə, 
Xoyda, Zəncanda və digər şəhərlərdə də 
bazar və dükanlar bağlandı. İnqilab işti- 
rakçılarının əsas tələbləri ınəclis çağırıl- 
ması, xarici məmurların tutduqları vəzi- 
folərindən kənar edilməsi, onlann ölkə- 
dən qovulması və s. ibarət idi.

1906 il avqustun 5-də şah konstitu- 
siya haqqında fərman verdikdən sonra 
moclisə seçkilər elan cdildi. Xalq bəst yer- 
lərini tərk etdi, bazar-dükanlar açıldı. 
Lakin tezliklə xalq aldadıldığını başa 
diişdü. Sentyabnn 20-də bir dəstə ruhani 
Təbrizdə ingilis konsulluğunda bəstə 
otuıdu. Fəhlə, sənətkar, tacir, m illi bur- 
juaziya, xırda və orta ruhanilər, şəhər 
yoxsulları, müəllim və şagirdlərdən iba- 
rət minlərlə adam isə Təbrizin “ Samsam 
xan”  məscidində bəstə oturdu, qalan his- 
sə məscidin ətrafında toplandı. Bəstə 
oturan 600 nəfərdən çox adamın andiç- 
mə mərasimi keçirildi. Gizli siyasi cə- 
miyyətlərə daxil olan iri tacirlər xərclərin 
ağırlığım öz üzərlərinə götürdiilər. Şəhər- 
də tətil, m itinq vo etiraz nümayişlərinin 
arası kəsilmirdi. Sentyabrın 29-da şah 
hökumətinin Təbrizə göndərdiyi cavabda 
Azorbaycandan məclisə niimayəndələr 
seçilməsi üçün tezliklə seçkilər keçirilə- 
cəyi xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Xalqın 
irtica üzorində bu ilk qələbəsinin təkcə 
Azərbaycanda deyil, bütün İranda inqi- 
labi hərəkatın inkişafı üçiin əhəmiyyəti 
oldu. Təbrizdoki sentyabr hadisələri əsas 
qanunun qəbul olunmasına və məclisin 
açılmasına kömək etdi.

Göstərilən hadisələrdə Təbrizdə hələ 
inqilabdan bir il əvvəl yaranmış “ İctima- 
iyyune-amiyyun”  (“ Miicahıd” ) sosial-de- 
mokrat qrupu mühüm rol oynadı. 
1905-11 illər inqilabı dövriində Təbriz 
təşkilatı və onun “ Gizli rnərkəz” adlanan 
rəhbər orqanı geniş fəaliyyət göstərdi. 
“ G izli morkəz” in iizvlərindən Ə li 
Müsye, Hacı Ə li Davafuruş, Hacı Rə- 
sul Sədoqyam və b. xüsusi fədakarlıq 
göstorirdilor. İnqilabın başlanğıcından 
sonunadək Cənubi Azərbaycanda hə- 
rəkata rəhbəıiik etmiş “ G izli mərkəz”  
bütiin demokralik qüvvələri birləşdir-

mək və silahlandırmaqda mühüın işlər 
görmüşdiir.

1906 ilin sentyabrınüa Təbrizdə məc- 
lisə seçkilər başlandı. Bu məqsədlə hərə- 
kat başçılarından əncümən (şura) seçildi. 
Şuraya m üxtə lif təbəqələrdən Hacı 
Mehdi Kuzəçi (Kuzekonani), M ir  Ha- 
şım, Mirzə Hüseyn Vaiz və b. seçildilər. 
M üxtəlif adlarla fəaliyyət göstərmiş bu 
şura daha çox “ Azərbaycan əyalət şura- 
sı”  kim i tanınmış və əyaləti idarə edəıı 
hakimiyyət orqanı vəzifəsini daşımışdır. 
Şuralar Cənubi Azərbaycanın Urmiya, 
Ərdəbil, Marağa, Səlmas, M aku, Zən- 
can, Xalxal və b. şəhərlərmdə də yara- 
dıldı. Cənubi Azorbaycanda fəaliyyətə

Heydər Əmioğlu
Məşrutə hərəkatının qartalı, Səttar 
xanın yaxın silahdaşlarından biri də 
Heydərxan Əfşar (Heydər Əmioğlu) 
olmuşdur. Heydər Əmioğlu 1880 
ildə Cənubi Azərbaycanın qərb böl- 
gəsində yerləşən Səlmas şəhərində 
anadan olmuşdur.
O, ibtidai və orta təhsilini doğma 
Səlmasda, ali təhsilini isə Qafqazda 
aldıqdan sonra energetika mühən- 
disi ixtisasına yiyələnmişdir və bir 
müddət Bakıda mühəndis işləmişdir. 
Parçalanmış vətən, yadlar tapdağına 
düşmüş xalqının acı taleyi Heydəri, 
özünün yazdığına görə, çox erkən, 
15-16 yaşından düşündürmüş və 
onu mübarizə meydanına çəkmişdi.
O, mübarizə məktəbini hələ tələbə 
olarkən Bakıda, Tiflisdə və Batumda 
keçmişdir. Buranın inqilabi mühiti 
Heydər Əmioğlunun gələcək həyatı 
və mübarizəsinə istiqamət vermişdir.

başlayan bu şuralar inqilab dövründ 
yerlərdə qayda-qanun yaradılmasındü 
köhnə hakimiyyət idarələrinin dəyişdı 
rilməsində mühüm işlər gördii.

Azərbaycan əyalot şurasının haki 
miyyət orqanı kim i fəaliyyət göstərmə 
sində “ Gizli mərkəz”  mühüm rol oyna 
mışdır. Hər iki orqanın əlbir işi və hərə- 
kata birgə rəhbərliyi nəticəsində inqila- 
bın silahlı qüvvəsi olan mücahid dəstələ- 
ri təşkil edilınişdi. Bu dəstələr fəhlələr, 
şəhər yoxsulları, sənətkarlar, xırda bur- 
juaziya və kəndlilərdən ibarət idi.

Məclisə nümayəndələrin seçkisi Təb- 
rizdə noyabrm 5-də, Azərbaycanın qa- 
lan yerlərində isə dekabrın əvvəllərində 
başa çatdırıldı.
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1906 il dekabrın 30-da ölüm yatağın- 
da olan Müzəffərəddin şah [1896-1907] 
konstitusiyanı imzaladı. Lakıiı 1Q07 ıl 
yanvarın 19-da taxta çıxmış Məhəm- 
mədəli şah [1907 -09] atasının imzaladığı 
konstitusiyanı tanımadı. Bu xəbər Təb- 
rizdə hərəkatın genişlənməsinə təkan 
verdi. 1907 il fevıalın 8-də Təbrizdə 
“ Gizli mərkəz” in başçılığı ilə İran ıqi- 
labı dövründə ilk silahlı üsyan baş verdi. 
Həmin gün bütün dövlot idarələn, ka- 
zarma və cəbboxanalar olə keçirild i. 
Əyalət valisi və başqa dövlət nümayən- 
dələıi həbs olundular. Şəhərdə haki- 
miyyət əyalət əncüməninin əlınə keçdi və 
üsyançıların konstitusiya ilə bağlı tələb- 
ləri şaha çatdırıldı. Avqust ayında şah 
Azərbaycana yeni vali təyin etdi. Bu isə 
Təbrizdə və vilayətlorin çoxunda ikiha- 
k ii’ jiyyətliliy in  yaranmasına səbəb oldu.

\zərbaycan nümayəndələrinin Teh- 
raı ı gəlməsi irtica ilə demokratik qiiv- 
vəl ' arasındakı qarşıdurınanı daha da 
kə mləşdirdi. Azərbaycan nümayəndə- 
lər lin fəaliyyətə başlaması ilə məclisin 
işi !ə canlanma və ölkədə inqılabi hərə- 
ka ıa yüksəliş yarandı. Nümayəndələ- 
riı rəli sürdüyü tələblər şah tərəfındən 
rəc edildi. Lakin Təbriz və Tehran, 
elə ə də ölkənin b ir çox yerlərində inqi- 
lab ılarııı çıxışları nəticəsində şah tələb- 
ləri qəbul etməyə məcbur oldu. I907 iliıı 
fevralında mətbuat yazırdı ki, “ İranda 
inqilabın mərkəzi, hətta öz şərtlərinı 
Tehran parlamentinə diktə edən Təb- 
rizd iı” .

3u aylarda təbrizlilər bir çox uğurlar 
əld- etdilər. Bunlardan ən mühiimü 
Az. rbaycan əyalət şurasınm hakimiyyət 
or tnına çevrilməsi idi. Bu şura öz nü- 
m ondələrini Cənubi Azərbaycan vila- 
yə /ə mahallarına, o cümlədən Ərdəbi- 
lə. larağaya, Makuya göndərdi.

3yalətdə hakimiyyətin demokratik- 
lə ləsi m aarif və mədəniyyət sahəsində 
də ’.ır sıra yeniliklərə səbəb oldu. Cənu- 
bi ızərbaycanın yalnız iri şəhərlərində 
(TM)riz, Urmiya, Marağa, Ərdəbil) de- 
yil vilayət mərkəzlərində də yeni mək- 
təblər açıldı.

Azəıbaycan oyalət şurası və Təbriz 
sosial-demokrat təşkilatının silahlı dəs- 
tələri Təbriz üzərinə yeriyən əksinqilabi 
qüvvələrin qarşısını almağa miivəffoq 
oldu. Şəhərdo keçirilən mitinqlərdə ilk 
dəfəolaraq Məhəmmədəli şahın laxtdan 
salınması tələbi irəli sürüldii.

Tobriz əhalisinin bir aylıq inadlı mü- 
barizəsi nəticosində İran məclisi b ir sıra 
demokratik qərarlar qəbul etdi. Təbriz-

lilorin ən böyük uğuru isə konstitusiya- 
nın qəbul edilməsi idi. Demokratik hə- 
rəkatın qarşısını ala bilmoyəcəyini görən 
şah 1907 il oktyabrın 7-də qanuna əla- 
vələri imzalamağa məcbur oldu.

Şah rejim i 1908 ilin  may-iyun ayla- 
rında nıəıkəzdə inqılaba qarşı yenidon 
hücuına keçdi. İyunun 23-də şahın bir- 
başa göstərişi ilə İrandakı kazak briqa- 
dasının komandiri, ı us polkovniki Lya- 
xov məclisin və paytaxtdakı Azərbay- 
can şurasımn binalarını top atəşinə tut- 
du. Nəticədə məclis dağıdıldı, inqilabçı- 
lara divan tu tu ldu. Bununla da paytaxt- 
da əksinqilabi çevriliş həyata keçirildi. 
İranda konstitusiya tərəfdarlarına və

demokratik qüvvələrə divan tutulurdu, 
vilayətlərdə şuralar dağıdılırdı. Həmin 
hadisələrlə eyni vaxtda “ İslamiyyə”  şu- 
rasında toplaşan irticaçı qüvvələr Təb- 
rizdə inqilabçılar üzərinə hücuma keçdi- 
lər. Əksinqilabın amansız tədbirlərinə 
baxmayaraq, Cənubi Azərbaycanın bir 
çox şəhərlərində vilayət şuraları, demo- 
kratik təşkilatlar fəaliyyətlərini davam 
etdirirdilər. Təbrizdə iso hərəkat daha 
yüksok pilləyə qalxdı. Burada əyalət şu- 
rası, Təbriz sosial-demokrat toşkilatı və 
şəhərin məholli şuraları qəti döyüşləro ha- 
zırlaşırdılar. Cənubi Azərbaycan İran in- 
qilabının mərkəzinə çevrildi.

Cantıbi Azarbaycan Iran inqilahının 
markazi kimi. Tehranda əksinqilabi çev-

riliş gedişində inq ilab düşmənləri iyu- 
nun 23-də Təbrizdə oyalət şurasına, mü- 
cahid qüvvolərinin yerləşdiyi mərkəzlərə 
hiicuma keçdilər. Hücumda ırticaçı feo- 
dal süvari dəstoləri və kazak briqadası 
hissələrı iştirak edirdilər. İnqilabçı qüv- 
vələrin kəskin müqavimətinə baxmaya- 
raq, qaragüruhçu dəstələr şəhərin bir 
neço məhəlləsini ələ keçirə bildilər. Mü- 
cahid mərkozləri Təbrizin ayrı-ayrı mo- 
həllələrində möhkəmləndilər. Təbrizdən 
axan Meydan çayının sağında yerləşən 
vaıiı məhəllələri əksinqilabçıların, sol sa- 
hil isə inqilab dəstələrinin əlində idi. Təb- 
riz tisyanı əslində vətəndaş müharibəsinə 
çevrilmişdi. Sol sahildəki Əmirəxiz mə-

həlləsi isə Səttarxanın başçılıq etdiyi fə- 
dai dəstələrinin cəmləşdiyi alınmaz qa- 
laya çevrilmişdi. Əksinqilabi hücumları 
mərdliklə dəf edən digər bir dəstə Bağır- 
xanın başçılığı altında döyüşürdü.

İnqilaba sadiq qalan fəhlələr, şəhər 
yoxsulları və orta təbəqəyə mənsub sə- 
nətkarlar, xırda buriuaziya, dövlət qul- 
luqçuları, ziyalılar və b. idi. Onlar on bir 
ay düşmənə qarşı mərdliklə vuruşdular. 
Bu qeyri-bərabər döyüşlərdə azərbay- 
canlılar içərisində Səttarxan və Bağır- 
xan kimi misilsiz şücaətli xalq sərkər- 
dələri yetişmişdi. Səttarxan öz silahdaş- 
ları Bağırxan, Hüseynxan və b. ilə bir- 
likdə Təbrizin on b ir avlıq müdafıəsində 
böyiik hünər göstərdi.

Məşrııtə Komitəsinin qərargahı. Təbriz.
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TARİX

İyulun l-dən başlayaraq şahın əmri 
ilə hökumot süvariləri və İranın hər tərə- 
findən ayrı-ayrı feodalların silahlı qüv- 
vələri Təbriz üzərinə göndərildi. Təbri- 
zin özündə də irtica qüvvəsi baş qaldırdı. 
Səttarxan dəstələrinin yerləşdiyi mövqe- 
lərə aramsız hticumlar başlandı. Təbri- 
zin xarici aləmlə əlaqəsi kəsildi. Az 
sonra şəhərdə aclıq başladı. Bir çox 
məhəllələr Rəhim xanın dəstəsinə qarşı 
müqaviməti dayandırdı. Şəhərin çox 
hissəsində ağ bayraqlar qaldırıldı. Təb- 
rizin yalnız bir məhəlləsi ağ bayraq 
qaldırmaınışdı. Səttarxanın başçılıq 
etdiyi silahlı dəstə müqavimati davam 
etdirird i.

1908 il iyulun 18-də Səttarxan inqila- 
bın tarixində dönüş yaradan bir fəda- 
karlıq etdi. O, kiçik dəstəsi ilə hücuma 
keçərək, Təhrizin mərkəz hissəsini bü- 
tün ağ bayraqlardan təmizlcdi və onla- 
rın yerinə inqilab rəmzi olan qırmızı bay- 
raqlar sancdı. Təbriz inqilabçılarınm 
göstərdiyı bu rəşadət iisyançıları rııhlan- 
dııdı. Onların sıraları sürətlə artmağa 
başladı. Səttarxaıı, Əli Müsye, Bağırxan, 
Hacı Əli Davafuruş və M ir Haşım xan-

dan ibarət hərbi şura yaradıldı. Səttarxa- 
nın başçılıq etdiyi bu hərbi şura Təbriz 
üsyanında köklti dəyişiklik etdi.

Təbrizin dörd ay davam edən müda- 
fiəsi dövriində aramsız hücumlar edən 
düşmən qüvvələri çoxlu .tkilər verərək 
geri çəkilməyə məcbur oldular. Şah av- 
qust ayında Təbriz üzərinə 40 min nə- 
fərlik qoşun hissələri göndərdi. Səttar- 
xanın xalqa ınüraciətindən sonra Təb- 
rizin müdafiəçilərinin sayı 20 min nə- 
fəri keçmişdi.

1908 ilin sentyabrında döyüşlərdə qa- 
zanılan uğurlardan sonra üsyançılar mü- 
dafıədən əks-hücuma keçdilər. Oktyabrın 
12-də irtica qüvvələı i qaçmağa üz qoydu- 
lar. Bütün şəhər əksinqilabçılardan tə- 
mizləndi və al bayraqlara büründü.

Bu, üsyançıların İranın irtica qüvvə- 
ləri üzərində böyük qələbəsi idi. Qələbə- 
nin qazanılmasında Səttarxanın misilsiz 
xidmətləri olmuşdu. Təbrizin müdafiə- 
sində Bağırxan çox əmək sorf etmişdi. 
Xalq Səttarxanı “ Sərdari-milli” , Bağır- 
xanı isə “ Salari-m illi”  adlandırdı. Az 
sonra Azərbaycan əncüməni öz qərarı 
ilə bu adları rəsmiləşdirdi.

Sentyabr-oktyabr aylarında Təbriz- 
də qazanılmış qələbənin xəbari Azər- 
baycanın, demək olar ki, b iitiin  vilayət- 
lərinə yayıldı. Əyalət şıırası və sosial-de- 
mokrat təşkilatınm göndərdiyi yeni-yeni 
fədai dəstələrinin Səttarxan mücahidlə- 
rinə qoşulması nəticəsində 1908 ilin no- 
yabr-dekabr və 1909 ilin  yanvar ayında, 
Maku istisna olmaqla, Azərbaycanın 
bütiin qərb vilayətləri (Səlmas, Marağa, 
Urmiya, Culfa və s.) əksinqilabçılardan 
təmizləndi. D em okratik hakim iyyət 
bərqərar edildi. Azərbaycanın şərq vila- 
yətlərındə isə irticaya qarşı etirazlar 
başlandı.

Məşrutə inqilabı dövründə. xiisusilə
1908 ilin iyun çevrilişindən |sonra Təb- 
riz inqilabçılarına xarici ölkələrdən, ilk 
növbədə Qafqazdan, əsasən, Şimali 
Azərbaycandan, Orta Asiyadan, elə> ə 
də Osmanlı dövlətindən və başqa yerlə - 
dən döyüşlərin taleyində həlledici əh.ı- 
miyyəti olan yardım lar edilmişdi. İl-: 
yardımı Qafqaz, Orta Asiya və Volq 
boyunun sənaye mərkəzlərində çalışa 
Cənııbi Azərbaycandan olan iranlı fəi 
lələr göstəımişdilər. Qafqaz inqilabçıla 
hərbi sursatla dəstə-dəstə Təbrizə geı-

Səttarxan
Əfsanəvi qəhrəmana çevrilmiş Sət- 
tarxan 1867 ildə Qaradağda xırda 
tacir ailəsində anadan olmuşdur. 
Atası Hacı Həsən və böyük qardaşı 
İsmayıl azadlıqsevər şəxslər kimi 
hökumət məmurlarının daim təqib 
və təhdidlərinə məruz qalırdılar. 
Qardaşı Ismayılın öldürülməsi 
Səttarda mütləqiyyətə qarşı nifrət 
hissini daha da dərinləşdirmiş, onu 
mövcud quruluşa qarşı barışmaz 
etmişdi. Xalq hörmət əlaməti olaraq 
ona "Səttarxan” adını vermişdi
1908 ilin əvvəllərində Təbriz sosial- 
demokrat təşkilatının təşəbbüsu ilə 
Səttarxan yaşadığı Əmirəxiz məhəl- 
ləsinin mücahidlərinə başçı təyin 
olunmuşdu

məyə başladılar. Bu işdə Bakı və T iflis 
də yaradılmış yardım komitələri, “ İcti 
maiyyune-amiyyun”  təşkilatları mütə- 
şəkkil fəaliyyət göstərirdilər. M üxtəlif 
şəhərlərdə gedən döyüşlərdə Cənubi 
Qafqazdan xeyli inqilabçı iştirak edirdi. 
Təkcə Təbrizə 800 nəfər könüllü yol- 
lanmışdı. Həmin illərdə Bakıda nəşredi- 
lən “ İrşad” , “ Həyat” , “ Tazə həyat”  və 
digər qəzetlər, “ M olla Nəsrəddin”  ju r-
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nalı İran inqilabına böyük mənəvi yar- 
dım göstərirdi.

Şimali Azərbaycan varlılarının bir 
qismi İran inqilabına yardım göstər- 
məkdən çəkinmirdi. Azərbaycan bur- 
juaziyasının nüıuayəndələrindən H.Z. 
Tağıyevin, habelə Teymurxanşuradan 
N .M ütəllibovun İran inqilabına yardım 
olaraq böyıik miqdarda pul vəsaiti və si- 
lah göndərməsini Rusiyanın İrandakı 
rəsmi nümayəndələri xüsusi olaraq qeyd 
edirdilər. Orta Asiyanın Aşqabad, Bu- 
xara, Səmərqənd və b. şəhərlərində məs- 
kunlaşmış m üxtəlif peşə sahibləri olan 
iranlıların 1908 ilın yazında yaratdıqları 
şuralar gizli şəkildə Krasnovodskdan 
Bakıya, oradan da Təbrizə və Rəştə hor- 
bi ləvazimat göndərirdilər.

i 908 ilin  iyun ayında İstanbulda təş- 
kii edilən “ Əncüməne-səadəte iraniyan” 
(İı nlıların səadət şurası), Londonda, 
Pa isdə və Avropanın başqa paytaxt- 
laj nda məşrutəyə kömək məqsədilə ya- 
rac ılan komitələr də Təbriz üsyançıları- 
na pulla və silahla yardım göstərirdilər.

Beləliklə, Təbriz inqilabçılarının, xü- 
su lə Səttarxanm silahlı dəstəsinin fəda- 
kc lığı və xaricdəki məsləkdaşlarının

Səttarxan Sərdari-Milli:
Azərbaycan xalqı heç bir zaman 

xarici aovlətlərin bayrağı altına 
sığınmayacaqdır.”

va' tında göstərdiyi yardım nəticəsində 
C nubi Azərbaycanın əksər bölgələrin- 
d. xüsusilə Təbrizdə irtica üzərində qə- 
ləi ə çalmaq mümkün oldu.

Qələbənin təsirilə ölkənin paytaxtı 
Tı ıranda, eləcə də b ir çox əyalətdə kon- 
st ısiya tərəfdarları hərəkətə gəldilər. 
İr ıda nqilabi iş yenidən canlandı. İn- 
qı bçıları öz ardınca aparan təbrizlilər 
ye ərdə yaradılmış “ Səttar kom itəiəri”  
va ıtəsilə vilayətlərdə üsyançılara bila- 
v<ı tə yardım göstərirdilər. 1909 ilin  
ya varında üsyançılar İsfahanda uğur 
qa andılar. Qarşıda Tehrana hücum 
planı dururdu. Hücumıın hazırlanması 
və həyata keçirilməsi haqqında Səttar- 
xan isfahanlılar və rəştiilərlə danışıqlar 
aparırdı. Mərkəzi Tehran hökuməti iflic  
vəziyyətinə düşdüyünə görə, İranın bir 
çox əyalət və vilayətləri şah hakimiyyə- 
tini tanımır və öz nümayəndələrini seçə- 
rək Təbrizə göndərirdilər.

İranda inqilaba qoşulan digər əyalət 
və vilayətlər Azərbaycana, onun əsas şə- 
həri Təbrizə inqilabın siyasi və mənəvi

mərkəzi k im i baxmaqla yaııaşı, onun 
əyalət şurasını ölkənin yeganə haki- 
miyyət orqanı k im i qəbul edirdilər. Bu 
etimada arxalanan Səttarxan şaha gön- 
dərdiyi u ltim atıım  səciyyəli teleqramlar- 
da konstitusiyanın bərpası, hərəkat işti- 
rakçılarına əfvi-ümumi verilməsi və s. 
k im i tələblər irəli siirürdü. Amma şah 
Cənubi Azərbaycana, ilk  növbədə Təb- 
riz üzərinə yeni-yeni dəstələr göndər- 
məkdə davam edir, Səttarxan və Bağır- 
xana qarşı fitnəkar tədbirlər planlaşdı- 
rırdı.

1909 il yanvarın sonunda Təbriz şə- 
həri yenidən əksinqilabi qiivvələr tərə- 
findən miihasirəyə alındı. Şiddətli dö- 
yüşlər başlandı. Şah rejim inin Təbriz 
üzərinə göndərdiyi bütün silahlı qüvvələ- 
rin hücumlarım sayca az olan inqilabçı- 
lar uğurla dəf edərək böyük qəhrəman- 
lıqiar göstərirdilər. Lakin mühasirədə 
olan Təbrizdə aclıq başlamışdı. Belə 
ağır b ir vaxtda İngiltərə ilə əlbir olan ça- 
rizm İıanın xarici təbəələrini qorumaq 
bəhanəsilə aprelin 25-də Cənubi Azər- 
baycana qoşun yeritdi. Lakin Təbriz so- 
sial-demokrat təşkilaıı və əyalət şıırası- 
nın qərarına görə, çar qoşunları ilə toq- 
quşmaq miicahidlərə qadağan edildi. 
Çar qoşunları Təbrizə çatandan sonra 
şah qoşunları şəhərdən uzaqlaşdılar və 
döyüşlər dayandırıldı. May ayının əvvəl- 
lərində çar əsgərləri Təbrizdə mücahidlə- 
ri tərk-silah etməyə başladılar.

Çar hökuməti Azərbaycana qoşun 
yeritdikdən sonra İranın Gilan və İsfa- 
han vilayətlərində inqilabi qiivvələr aya- 
ğa qalxdı. Onlar Tehran üzərinə yeriyə- 
rək paytaxtı əksinqilabi qüvvələrdən 
azad edə bildilər.

1909 il iyulun əwəlində Məhəmməd- 
əli şah devrildi, onun 14 yaşlı oğlu Əh- 
məd şah [1909-25] elan olundu. Konsti- 
tusiya yenidən bərpa edildi.

1909 ilin  yazında Azərbaycanm bəzi 
şəhərlərində çar qoşunlarının yerləşdi- 
rilməsinə, b ir sıra əks-inqilabi tədbirlə- 
rin həyata keçirilməsinə baxmayaraq 
Urm iya, Mərənd, Miyanə, Xalxal, Sə- 
rab, Astara və digər yerlərdə konstitu- 
siyaya uyğun olaraq şuraların haki- 
miyyəti bərpa edildi.

Mərkəzi hökumət İngiltərə və çar 
Rusiyasının təh rik i ilə mücahidlərə 
başçılıq edən Səttarxan və Bağırxanı 
Təbrizdən çıxarmağa çalışırdı. Bu məq- 
sədlə 1910 il martın 11-də daxili işlər na- 
ziri Səttarxanı Tehrana çağırdı. Əvvəlcə 
Səttarxan Tehrana getməkdən imtina 
etsə də, böyük dövlətlərin qan tökməyə

hazırlaşdıqları xəbərini eşiıdikdən sonra 
Təbrizdən çıxmağa razılıq verdi.

1910 il martın 19-da Təbrizdə bütün 
bazarlar, dövlət idarələri, məktəblər, 
müəssisələr bağlandı, minlərlə mücahid 
və b. Səttarxan və Bağırxanı təntənə ilə 
yola saldılar. Aprelin  15-də 100 nəfər fə- 
dainin müşayiətilə onlar Tehrana gəldi- 
lər. Paytaxtda Azərbaycan fədailərini 
böyük izdiham təntənə ilə qarşıladı. Az 
sonra Səttarxan tərəfdarlarına və Teh- 
randa onlara qoşulmuş fədailərə xaincə- 
sinə basqın edildi. Avqustun 7-də fədai- 
lər daşnak Yefremin başçılıq etdiyi 6 
min nəfərlik silahlı dəstə tərəfindən atə- 
şə tutuldu. Gecə saat 11-dək davam 
edən döyüşdə mücahidlərdən 18 nəfər 
həlak oldu, 40 nəfər, o cümlədən Səttar- 
xan yaralandı, çoxlu fədai isə həbs edil- 
di. Hökumət Səttarxan və Bağırxanın 
Təbrizə qayıtmalarına icazə vermədi. 
Bu, əslində sürgündə qalmaq demək idi.

Demokratik hakimiyyətin bərqərar 
edilməsinə baxmayaraq, İngiltərə və çar 
hökumətinin təhriki ilə Təbrizə qarşı 
əks-inqilabın hücumları davam edirdi. 
Bunlar mücahidlər tərəfinaən dəf edilsə 
də, 1911 il dekabırın 20-də çar qoşunla-

İran tarixçisi Modir Həllac yazırdı:
"... Fransa inqilabında yakobinlər 
böyük fəaliyyət göstərdikləri kimi, 
azərbaycanlılar da Məşrutə inqila- 
bının genişlənməsində, dinc mü- 
barizənin vuruşmalara çevrilmə- 
sində böyük fəaliyyət göstərmişlər".

rının Təbrizə hücumu və dekabrın 28-də 
şəhərin düşmən tərəfindən tutulması in- 
qilabın məğlubiyyəti ilə nəticələndi.

Çar zabitləri Təbrizdə hərbi məhkə- 
mə qurdular. İnq ilab i hərəkata başçılıq 
edən Təbriz sosial-demokrat təşkilatının 
görkəmli rəhbərlərindən b iri olan Hacı 
Ə li Davafuruş, ruhanilərdən Siqqətül- 
islam. həmçinin Səttarxanın qardaşı oğ- 
lanları, b ir çox görkəmli ictimai xadim, 
həmçinin Qafqaz m ücahidləri hərbi 
məhkəmənin hökmü ilə edam edildi. Çar 
məmurları əhalidə müqavimət əzmini 
qırmaq məqsədilə Azərbaycan əyalət şu- 
rası binasını, Səttarxanın, Bağırxanın, 
Ə li Müsyenin, H.Davafuruşun və b. in- 
qilabçıların evlərini yerlə yeksan etdilər.

D axili əks-inqilab və təcavüzkar 
qüvvələr Azərbaycanın digər şəhərlərin- 
də də inqilab başçılarına divan tutdular, 
vilayət şuralarını dağıtdılar. Terror və 
irtica hökm sürməyə başladı, əhali yeni-
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dən şahın zülmüno moruz qaldı. Belolik-
lo, 1905-11 illor İıan inqilabında aparıcı 
vo holledici rol oynamış Azərbaycanda- 
kı iııqilabi lıorokat yalnız xarici müdaxi-
lo notıcəsindo yatırıldı.

Cənubi Azoıbaycandakı inqilab 
Aznrbaycan xalqımn ictimai-siyasi vo 
ıııilli şüurunun inkişafında misilsiz rol 
oynadı. İnqilabın zirvosi olan Təbriz 
üsyam bir daha sübut etdi ki, mütlo- 
qiyyoto, ictimai vo m illi zülmo qarşı 
miibarizodə Azərbaycan xalqı yekdil 
horəkot etməyə qadırdir.

Madaniyyat. 19 əsrin sonu -  20 əsrin 
ovvollərində Gonubi Azərbaycanm şəhər 
və kəndlərində 150 ümıımi və xüsusi 
məktob, 10 mədroso faaliyyət göstərirdi. 
Eyni zamanda, bu məktəb və mədrəsələ- 
rin, demək olar ki, əksəriyyəti cəmiyyə- 
tin sosial, siyasi və mədəni inkişafı ilə 
ayaqlaşmırda. 1905-11 illər İran inqilabı 
dövründə Cənubi Azərbaycanda 37, o 
cumbdən Tobrizdo 22 ın illi məktəb fəa- 
liyyət göstərirdi. İnqilab zamanı əyalət 
mərkəzlərində çoxlu kitabxanalar təşkil 
edilmişdi.

Bu dövrdə mətbuat da inkişaf edirdi. 
1905-11 illər İran inqilabına qədər bu- 
rada 18 adda qəzet vojurnal buraxılırdı. 
İnqilab dövriində ilk dəfə ana dilində 
“ Azərbaycan” , “ Ana d ili” , “ Təbriz” , 

M iisavat” , “ Əncümən” , “ Məzəli” , 
“ Zənbur” , “ M iicahid” , “ M ükafat” , “ İs- 
lam”  kimi qəzet və jurnallar dərc olun- 
mağa başladı. Azəıbaycan əyalət əncü- 
məni fars və Azərbaycan dillərində 
“ Naleyi-m ilbt”  adlı qəzet nəşr etdirirdi. 
İnqilab dövriində Cənubi Azərbaycanda 
təxm. 50 adda qəzet və jurnal nəşr olu- 
nurdu. İnqilabın məğlubiyyətindən son- 
ra bir çox qəzet və jurnallar bağlansa 
da, 1917 ildən sonra ölkədə mətbuat 
yenidən inkişaf etməyə başladı. Bu Ru- 
siyada baş vermiş Fevral inqilabı ib  
bağlı idi. Cənubi Azərbaycanm bu dövr 
qəzetlərindən ən əhəmiyyətlisi əsası 
Əbiilqasim Füyıızat və Şeyx Məhəm- 
məd Xıyabani tərəfındən qoyulan “ Tə- 
cəddüd”  (“ Yeniloşmə” ) qəzeti idi.

Conubi Azərbaycanda bədii yaradı- 
cılığın inkişafında da inqilab miihüm rol 
oynamısdı. Zeynalabdin Marağayinin 

Ibrahim bəyin səyahətnaməsi”  (1903) 
və Ə.Talıbovun “ Pak adamların məs- 
bk lə ri”  əsərləri İran inqilabınm hazır- 
lanmasında miihüm rol oynamışlar.

“ M olla Nəsıəddin”  ənənolorinə osas- 
lanan ictimai-siyasi nublisistika aparıcı 
janrlardan birinə çevrilmişdi. Bu sopki- 
də yazılan əsəıiər içərisində Əbiilziya

Şəbüstori və Seyid Hüseyn Ədalətin 
“ İranc-nou” , “ Ana d ili” , “ Ədalət”  qə- 
zetlərindəki felyetonları, Comşid Ərdə- 
şir Əfşarın pamllet və essebri xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edirdi.

1909-16 ilbrdə görkəmli aktyorlar 
Sidqi Ruhulla və Abbas Mirzə Şərifza- 
dənin rəhbərliyi ilə Bakı teatr ıruppaları 
dəfolərlə İrana getmiş, Təbrizdə, Rəşt- 
də, Qəzvində və b. şəhərlərdə Ə.Haqver- 
diyev, N.Vəzirov və N.Norimanovun, 
həmçinin Qərb dramaturqlarınm əsərlə- 
ri əsasında tamaşalar vermisdibr. Şuna- 
li Azərbaycanla belə əməkdaşlıq, xüsusi- 
lə Təbrizdə daha geniş vüsət almışdı.
1916 ildə Təbrizdə ilk  teatr binası tik il-

Məşrutə inqilabı
Vətənpərvər ruhanilərin və ağsaq- 
qalların məsləhəti ilə dekabrın 14- 
də kütlə Tehran yaxınlığındakı "Şah 
Əbdüləzim" ziyarətgahına toplaşıb, 
etiraz əlaməti olaraq, bəstə oturdu- 
lar. Baş nazir Eynüddövlənin gön- 
dərişi ilə Əmir Bahadır bəstə otu- 
ranların üzərinə qoşun çəkdisə də, 
onları bəstdən çəkindirə bilmədi. 
Bəstə oturanların 8 maddədən 
ibarət tələbləri 1906 il yanvarın 10- 
da qəbul olunduqdan sonra bu 
aksiya dayandırıldı və bəstə otu- 
ranlar 1906 il yanvarın 12-də qalib 
qüvvə kimi təntənə ilə Tehrana 
döndülər. Az keçmədən dövlətin 
bəstə oturanlara güzəştə getməsi- 
nin hiylə olduğu bəlli oldu. Özündə 
güc toplayan rejim bəstə oturanları 
təqib etməyə, onları pərən-pərən 
salmağa başladı.

mişdi. Teatr tamaşaları Azərbaycan di- 
lin in  və mədəniyyətinin inkişafında 
mühüm rol oynayırdı.

Cənubi Azorbaycanda milli azadlıq 
hərəkatı (1917-20). Rusi^ada Fevral 
inqilabı və O ktyabr çevrilişindon sonra 
Şimali Azərbaycanda baş verən köklü 
dəyişikliklər Cənubi Azərbaycana da 
giiclü təsir göstərdi. Biıinci dünya mii- 
haribəsi dövründə İran özünü bitərəf 
elan etsə də, onun şimal-qərb rayonları,
o cümlədən Cənubi Azərbaycan torpaq- 
ları Antanta və alman-türk blokunun 
hərbi əınəliyyatlar meydanına çevril- 
mişdi. Miiharıbə ilbrində ölkədə baha- 
lıq artmışdı, aclıq və yolııxucu xəstəlik- 
lər tüğyan edirdi. Müharibə, eyni za- 
manda, Rusiya bazarından asılı olan iri

və orta ticarət burjuaziyasının iqtisadi 
durumuna da təsir göstərirdi. Cənubi 
Azərbaycan rus qoşunlarının işğalı al- 
ıında qalmaqda ıüi. Buradakı demokra- 
tik  qüvvələr həm İran irticasının, həm 
də işğalçıların təzyiqinə məruz qalırdı. 
Rusiyada Fevral inqilabı nəticəsində ça- 
rizmin devrilməsi Cənubi Azərbaycana 
da böyük üm idbr gətirdi. İran irticası- 
nın dayağı olan çarizmin süqutu geniş 
xalq kiitbsi və demokratik qüvvələr tə- 
rəfindən Tehran hakimiyyətinin yerlər- 
də, o cümlədən Cənubi Azərbaycanda 
zəiHəməsi kim i qəbul edildi.

Əhalinin çıxışlarına İran Demokrat 
Partiyasının (İD P) Azorbaycan Əyalət 
Komitəsi istiqamət verirdi. Komitəyə 
İran məşrutə inquabının (1905 11) sən- 
gərbrində mətinləşmiş Şeyx Məhəmməd 
Xiyabani rəhbərlik edirdi. Sərabda, Ər- 
dəbildə, Zəncanda, Urmiyada İDP nin 
yerli komitələri yaradılmışdı. İDP Azər- 
baycan Əyalət Kom itəsin in  mət u 
orqanı -  “ Təcəddüd”  qəzeti nəşr olu.t- 
mağa başladı (1917). Azərbaycan Əy - 
lət Komitəsi sosial tərkibi ilə İDP-n -ı 
digər təşkilatlarından fərqlənirdi. K 
mitəni, əsasən, orta və xırda burjuaziy. - 
nın, orta mülkədarların, ziyalıların və 
ruhanilərin aşağı zümrələrinin ııüm 
yəndələri təmsil edirdi. Buraya fəhlə və 
kəndlilərin də nümayəndəbri daxil idi. 
Demokratlar əhalini xarici işğalçılarm 
ölkədən qovulması və Cənubi Azərbay- 
caııa muxtariyyət verilməsi uğrunda 
mübarizəyə çağırırdılar.

Təbriz, Urmiya və Ərdəbildə dövlət 
momurlarımn özbaşınalığına qarşı çıxu 
lar baş verirdi. Təbrizdə vəziyyət xüsusı 
lə kəskin şəkil almışdı. Xalq kütlələrini ı 
tələbi ilə vali Sərdar Rəşid və U rm iy ı 
hakimi vəzifəbrindən kənar edildilər.

1917 il avqustun 24-də Təbrizc’ ) 
İDP-nin Azərbaycan Əyalət Komitə; 
nin konfransı açıldı. Konfransda Cəm 
bi Azərbaycanm m üxtəlif vilayətbriı 
dən 480 nümayəndə iştirak edirdi. Koi: 
frans Azərbaycan Demokrat Firqəsini 
(A D F ) müstəqil elan edərək, Şeyx M 
həmməd Xiyabani başda olmaqla onun 
Mərkəzi Kom itəsini seçdi. Konfrans 
partiyanın vəzifələrini və yeni şəraitdə 
hərəkət xəttini miiəyyonləşdirdi. Cənub- 
da milli-azadlıq hərəkatmın başlanma- 
sında AD F-n in  konfransından sonra 
Bakıda yaradılmış təşkilatımn, onun 
1918 ilin fevralından nəşrolunan “ Azər- 
baycan”  qəzetinin əhəmıyyətli rolu ol- 
muşdur. 1917 ilin  yaymdan sonra A D F- 
nin fəaliyyətində yeni mərhələ başlandı.
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Fəaliyyət dairəsi xeyli genişlənon A D F  
Cənubi Azərbaycanda yetişən xalq ho- 
rəkatmın rəhbər təşkilatına çevrildi. Bu- 
nunla yanaşı, partiya içərisində hələ əv- 
vəlcədən mövcud olan ik itirə lik  də qal- 
maqda idi. X iyabani tərəfdarlarından 
ibarət sol cinah partiya üzvlərinin böyiik 
əksəriyyətini təşkil edirdi. Sağ cinah dil 
məsələsində A D F -n in  əsas xətti ib  razı- 
laşmırdı. Onlar partiyanm rəsmi danışıq 
d ilinin də fars d ili olmasım tələb edir- 
dilər. A D F-n in  sol cinahı Cənubi Azər- 
baycanda m illi azadlıq hərəkatının 1917 
ilin yayından sonrakı mərholəsində Təb- 
riz və digər şəhərlərdə keçirilmiş m itinq- 
lorin çoxunun təşkilatçısı idi. Təbriz,

Şeyx Məhəmməd Xiyabani.

Ə 1 əbil, Xoy, Urm iya, Sərab. Zəncan 
vo s. şəhərlərdə keç)’-:bn mitinqlərdə 
əh i xarici imperialistlərin əlində oyun- 
ca ı çevrilmiş hökumətin istefa Vermə- 
siı İranda demokratik hökumət təşkil 
o li' (masını təbb edirdi.

snubi Azərbaycanda baş verən və 
Ira un başqa yerlərində də genişlənən çı- 
xi; .r nəticəsində 1917 ilin  sonunda Vü- 
sıiC| ıddövlə hökuməti istefa verdi. Lakin 
ölk də ingilislərin nüfuzu hələ də qa- 
lıı 1918 ilin  əvvəllərində Rusiya öz 
qoşunlarım İrandan çıxartdı. İngiltərə 
isə Irandan qonşu dövlətlərə qarsı mü- 
daxib üçün hücum meydanı k im i islifa- 
də etməyi planlaşdırırdı. 1918 ilin  yan- 
varında ingilLslər general Denstervilin 
komandanlığı altında İrana xüsusi hərbi 
dəstə göndordilər. Bu dəstə Ənzəlini və 
Rəşti, sonra isə Bakını işğal etməli idi. 
1918 ilin  yazınadək ingilislər Zəncan və 
Miyanəni işğal etdilər. Onlar Türkiyə

“ tohlükəsini”  bəhanə edərək Cənubi 
Azərbaycanın şəhərlərini, o cümlədən 
Xoy və Urmiyanı olə keçirib, orada ingi- 
lis zabitlərinin komandanlığı altında po- 
lis və qoşun dəstələri yaratdılar. Eyni 
zamanda, açıq ingilispərəst siyasət yü- 
rüdən Vüsuqüddövlə yenidən hakim iy- 
yətə qaytarıldı. Cənubi Azərbaycanın 
şimal-qərbində keçmiş rus və fransız 
zabitlərinin, Amerika missionerbrinin 
təhriki ilə aysorlar, erm ənibr və kürdlər 
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədir- 
dilər. A D F  Cənubi Azərbaycanda işğal- 
çılıq siyasəti yeridən ingilislərə qarşı 
başlanmış çıxışlara istiqamət verir, əya- 
ləti büriimüş aclıqla əlaqədar yaratdığı 
yardım kom itə lə rin in  köməyilə taxıl 
m öBəkirlori ilə mübarizə aparır, fıtno- 
kar qırğınların qarşısını almaq üçün cid- 
di tədbirlər görürdü.

1918 ilin  əvvəllorində Türkiyə hərbi 
hissələrinin Cənubi Azərbaycana daxil 
olması bu qırğınların qarşısını aldı. On- 
lar mart ayında Maku xanlığını, mayda 
Urm iya və Səlması, b ir qədor sonra 
Tobrizi tu tdular və 1918 il noyabrın so- 
nunadək əyabtdə qaldılar. Türklər 1918 
ilin  noyabrında qoşunlarını buradan çı- 
xardıqdan sonra, ingilislər İranın şimal- 
qərbini əlbrinə keçirdilər. Tikmədaşda 
(Təbrizin 60 /c«?-liyində), Marağa vo 
M iyanə yaxınlığında yerləşən ing ilis 
hərbi hissələri bütün Cənubi Azərbayca- 
nı, o cümlədən Təbrizi zəbt etdilər. İranı 
siyasi və iqtisadi cəhotdən İngiltərədən 
asılı hala salan, 1919 il avqustun 9-da 
ölkənin talanmasına şərait yaradan İn- 
g iltərə-İran sazişi kütlələri ayağa qaldır- 
dı. Bu saziş Şərqdə əslində müstəmbkə- 
ç ilik  siyasəti yürüdən, İran, o cümlədən 
Cənubi Azərbaycan haqqında xüsusi 
planları olan ABŞ dövlətini də narahat 
edirdi. Amerika siyasi dairələri sazişdən 
narazı qüvvələrlə görüşlər keçirir, onları 
İngiltərəyə qarşı çıxmağa sövq edir, ma- 
liyyə yardımı və başqa vədlər verirdilər.

Sazişin bağlanması Cənubi Azərbay- 
canda genişlənən m illi azadlıq hərəkatı- 
na yeni təkan verdi. Əyalətdə ingilis 
müstəmləkəçibrinə və İran hökumotinə 
qarşı mübarizə şiddətləndi. Cənubi 
Azərbaycana göndərilən yeni ingilis hər- 
bi dəstələri dcmokratik qüvvələrə qarşı 
amansız tədbirlər həyata keçirdi. A D F  
gizli fəaliyyətə keçdi. Lakin buna bax- 
mayaraq Təbriz, Zəncan, Xoy və başqa 
şəhərlərdə bədnam sazişin loğvini, Vü- 
suqüddövlənin dövlət işlərindən kənar 
edilməsini təkidlə tələb edən çıxışlar da- 
vam edirdi. 1919 il oktyabrın sonlarında

baş vermiş üsyan nəticosində vali Təb- 
rizdən qovııldu. Çıxışlar 1920 ilin  əvvəl- 
lərinədək davam etdi. M art ayında İn- 
giltərənin İrandakı siyasətinə qarşı izdi- 
hamlı nümayiş keçirilü i. Təbrizdoki in- 
gilis komandanlığı nümayişçilərin tələ- 
bi ilə hərbi hissələri Təbrizdən çıxartdı.

1920 il aprel ayının ilk  günlərində 
A D F -n in  üzvlərindən b ir neçəsinin həbs 
edilməsi yeni üsyanın baslanmasına tə- 
kan verdi. Aprelin 6-da ‘"Təcəddüd”  qə- 
zeti redaksiyasının binasında toplanan 
A D F  rəhbərliyi silahlı üsyan planını ha- 
zırladı. Cənubi Azərbaycandakı m illi 
azadlıq hərəkatı yeni mərhəbyə daxil ol- 
du, hərəkat silahlı üsyan xarakteri aldı.

Ş.M.Xiyabani
Şeyx Məhəmməd Xiyabani hicri 
1297 (1880) ilin baharında Təbriz 
şəhərinin yaxınlığındakı Xamnə 
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 
1905-11 illər İran inqilabı dövründə 
hərəkatın fəal iştirakçılarından və 
başçılarından biri olmuşdur. 1908-
09 illərdə Təbrizdəki üsyan zamanı 
yaşadığı Xiyaban məhəlləsində bar- 
rikada vuruşlarında qəhrəmanlıqla 
döyüşdüyündən Xiyabani adını qa- 
zanmışdır. İnqilab yatırıldıqdan son- 
ra Xiyabani Port-Petrovska köç- 
məvə məcbur olmuşdu. 1914 ildə 
Təbrizə qayıtdıqdan sonra gizli siya- 
si fəaliyyətini davam etdirmişdi. O, 
İDP-nin Azərbaycan əyalət komitə- 
sinin fəaliyyətində, 1920 ildə Təbriz- 
də üsyanın həyata keçirilməsində 
və Milli Hökumətin yaradılmasında 
mühüm rol oynamışdır.
Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1920 il 
sentyabrın 14-də irandakı kazak 
əsgərlərinin Təbriz üzərinə hücumu 
vaxtı öldürülmüşdü.

Üsyanın ilk  günü bütün tacirlər, sənət- 
karlar, m üəllim lər və əhalinin digər 
nümayəndələri demokratların haqlı tə- 
ləbləri ilə həmrəy olduqlarım bildirdilər. 
Təbrizdəki silahlı aüvvələrin əksəriyyəti 
üsyançılara qoşuldu. Üsyana rəhbərlik 
etmək üçün İcumai İdarə Heyəti ( İİH ) 
təşkil olundu. A D F -n in  fəal üzvlərindən 
ibarət bu heyətə Şeyx Məhəmmod Xiya- 
bani başçılıq edirdi. Üsyançılar ik i gün 
müddətində dövlət idarəbrini ələ keçir- 
dilər. Polis dəstələri Təbrizi tərk etməyə 
məcbur oldular. Silahlı üsyan qan tökül- 
mədən qələbə çaldı. Aprelin 7-də Xiya- 
bani Təbriz əhalisi qarşısında çıxış
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eıtarok h ild ird i: “ Azərbaycanın adını 
Azadisıana dəyişərək, bu giindən hu adı 
rosmi ad kimi eian edirik” . O bıı adın 
rəsmən tanınmasını İran dövlətindən tə- 
ləbatdi. İİH  m illi azadlıq vədemokratik 
hiıquqlar ujirunda mübarizə apardığını 
Təbrizdəki xaıici dövlət konsulluqiarına 
da rəsman bildirdi. İİH öz fəali.vyətinə 
Tehrandan göııdənlmış dövlət məmurla- 
ııııı və lıərbı qulluqv'iları idarə işləriııdən 
kənarlaşdıraraq onların yerinə ADF-ııin 
tanınmış üzvlərini təyin etməklə başladı.

Azərbaycan əyalətinə vali göndorilən 
və lıəlo ki, Təbrizə gəlməyə cosarət et- 
məyən Eyııiiddövlə, İİH-nin 8 maddə- 
dən ibarət tələblərini qəbııl etdikdən 
sonra, aprelin 2()-də Təbrizə daxil oldu. 
Bıı tələblori sözdo qəbul etmiş Eynüddöv- 
lə üsyanı yatırmaq haqqında mərkəzin 
göstərisini həyata keçirmək məqsədib de- 
mokratlara qarşı qiyam təşkil etmoyə ça- 
lışırdı. Təbriz üsyanından təşvişə düşmüş 
ingilislər də həmin planın hazırlanmasm- 
da fəal iştirak edirdilər. İranda İngiltərə 
səfırlıyiııın siyasi idarə rəisi Mişel Ed- 
mond və b. nıəhz bu məqsədlə Təbrizə 
göndərilmişdilər. Mayın 10-da həmin 
planı həyata keçirməyə çalışan şəxslər 
qiyamın hazırlanmasından xəbərdar 
olan demokratlar tərofındən həbc edildi- 
lər. M.Edmondıın planı baş tutmadıqda 
Xiyabani ilə danışığa gəldi. Lakin o, bıı 
danışıqlardan heç bir nəticə əldə edə bil- 
mədi. Əksinə, Xiyabaninin tələbi ilə 
hind sipahibri Təbrizdən çıxarılaraq 
Azəıbaycandan kənar edildilər. M.Ed- 
mond Tehrana qayıtmağa məcbur oldu.

Təbrizdə başlamış üsyan tədricən 
Cənııbi Azərbaycanın başqa ınahal və 
şəhəıiərini də əhatə edirdi. Təbriz üsya- 
nının qələbəsindən az sonra, Xoy maha- 
lında, Ərdəbil, Astara, Marağa, Əhər və 
Zəncanda üsyanlar baş verdi. İranın 
ıniihüın məntəqolərinda Təbriz üsyanına 
açıq hüsnrəğbət və həmrəylik güclü idi. 
Paytaxt Tehranda yaşayan azərbaycan- 
lıların əksəriyyoti üsyaııı dəstokləyirdi.

İngilis imperializminə və İranın irti- 
caçı hökıımətinə qarşı m illi azadlıq 
ıniibarizəsindo mühüın rol oynayan Gi- 
landa da iyunun ilk günlərində respubli- 
ka elan olundu və Azərbaycan demo- 
kratları ilo əlaqəbr yaratmağa səy kös- 

torildi. Bu, İraııın hakim dairələrində 
böyük çaşqınlıq doğurmıışdu.

1920 ıl iyunıın 23-də ADF-ııin qərarı 
ilo İİH  əsasında yaradılmış M illi Höku- 
ınət (M H ) “ Təcəddüd”  qəzeti redaksi- 
yası binasındaıı Alaqapıya köçürüldü. 
Bıı hadisə Təbriz ohalisinin üınumi bay-

raınına çevrildi. M H -n in  təbbi ilə vali 
Eynüddövlə və onun məmıııiarı Təb- 
rizdən çıxarıldı. M H -n in  tərkibino 
ADF-nin üzvbrindən 20 nəfər daxil ıdi. 
Üzvlər içorısində orta və xırda mülkə- 
darların, ziyal ıların, qulluqçuların, 
homçinin ir i ııcarət burjuaziyasının 
nümayəndələri də vardı.

M illi Hökumət ticarət bıırjııaziyası- 
nın aşağı və orta təbəqəbrinin xüsusi 
mülkiyyətiııin toxunulmazlığına təmi- 
nat verirdi. M H  ingilis imperialistlərınin 
və onların əlaltıları olan İran irticaçıları- 
nın ölkədəki ağalığına qarşı siyasət 
yeridir, ümumxalq ınənafeyinə cavab ve- 
rən demokratik dəyişiklikbr həyata ke- 
çirirdi. Bu siyasət İranın Cənubi Azər-

Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin 
çıxışlarından:
♦ Müstəqillik üğrunda mübarizə 
aparan xalq birinci növbədə ölümə 
hazır olmalıdır.
♦ Qorxu millətin, azadlığın və bəşə- 
riyyətin əsaslarını pozursa, əksinə 
igidlik həmin əsasları sarsılmaz edir, 
qoruyur və möhkəmləndirir.
♦ Xalqın hüququnu qəsb etmiş 
adamlara rəhm etmək kütləyə xə- 
yanətdir.
*B iz  Azərbaycan xalqının səadə- 
tini, iranın səfalət və fəlakətdən 
xilas olmasını istəyirik.
*Hər bir millətin şərafətinin birinci 
şərti onun istiqlalıdır.
#Bir məsləkli iki adam, qardaş 
kimidir.

baycana münasibətdə yüriitdüyü ayrı- 
seçkiliyə qarşı yönəlmişdi. Məqsəd yara- 
dılacaq demokratik İranın tərkibində 
Azərbaycana muxtariyyət əldə etmək idi.

M illi Hökumət rəhbərləri Təbıiz üs- 
yanının bütün İrana yayılacağına, qələ- 
bo nətıcəsində İranda xalq hökumətinin 
təşkilində azərbaycanlıların ınühüm rol 
oynayacağına əmin idilər. Xiyabani 
deyirdi: “ Təbriz İrana nicat verəcəkdir” . 
Hərəkat rəhbərlori İranda şahlığın ləğ- 
vino və respııblika yaradılmasına çalışır- 
dılar. M H  kənd təsərrüfatı, maarif, ma- 
liyyə, səhiyyə. ədliyyo və s. sahəbrdə is- 
lahatlar hoyata keçirməyə başladı.

M illi miidafiə quvvələrinin təşkili 
üçün şəhor əhalisindən və Təbrizə gəlmiş 
kəndlilərdən goləcəkdo iimıımi sayı 12 mi- 
nə çatdırılacaq milli qvardiya yaradıldı. 
M H, eynı zaınanda sayı təqr. 2000 nə- 
fordon ibarət jandarm və polis dəstoləri

toşkil etdi, polis məktəbi açdı. Bu qiivvə- 
Iər M H-nin osas silahlı dayağı idi.

Təbrizdə xalça fabrikınin inşasına 
başlamlmış, şokər zavodu, toxuculııq və 
dərı fabrikbrin in  tik in tis i, kənd təsər- 
rüfatı bankı və m illi bankın açılması, 
pul islahatı keçirilınəsi və s. planlaşdırıl- 
mışdı. M H-n in  idarə və naz iıiikb ri ya- 
radılır, onların binaları üzərinə Azadis- 
tanın adım göstərən yeni lövhəbr vuru- 
lıırdu. Üzərində İran dövlətinin gerbi 
saxlanılmaqla Azadistan adını əks etdi- 
rəıı blanklar hazırlanmışdı.

Cənubi Azərbaycandakı m illi azad- 
lıq və demokratik hərəkat İngıltərənin 
İrandakı nümayəndələrini və onlaıia əl- 
bir olan İranın ınərkəzi hökumətini son 
dərəcə narahat edirdi. İngilisbr özləri 
üçün “ təhlükəli”  hesab etdikləri Cənubi 
Azərbaycandakı hərəkata qarşı yeni 
planlar cızmağa başladılar.

Danışıqlarla üsyançılara təsir edə 
bilməyəcəyini görən İranın yeni baş na 
ziri Müşirüddövlə üsyançılara qarşı yen 
hiicum hazırladı. Bu məqsədlə yeni va' 
Hidayət Müxbirüssəltənə sentyabrın ili 
günbrində Təbrizə gəldi. Müxbirüssəltə 
nə baş nazirin məktubunu Xiyabaniy 
çatdırıb, onunla danışığa başladı. Danı 
şıqlar davam etdiyi müddətdə o, Təbri 
zin kənarında düşərgə salmış kazak bri 
qadasının komandanlığını öz tərəfinə 
çəkərək şəlıərə birgə hücum planını ha- 
zırladı. Başqa yerlərdən Təbrizə əlav 
süvari dəstələri də çağırıldı. Eyni za- 
manda Müxbirüssəltənə M H-n in  silahlı 
qüvələrini Təbrizdən uzaqlaşdırmaq 
üçün jandarm dəstəsinin rəhbəri M ir  
Hüseyn Haşimini ələ aldı. Haşimi ətraf- 
dakı quldur dəstələrini məhv etmək bə 
hanosilə M H-n in  razılığım almadan si 
lahlı qüvvəlori şəhərdən çıxarıdı. Sen 
tyabrın 12-də əksinqilabi qüvvələr sübh 
çağı üsyançılar üzəıinə hücuma keçdibr.

Ciddi müqavimətə baxmayaraq, əks 
inqilabi qüvvələr sentyabrın 12-də Ala 
qapını ələ keçirdibr, sentyabrın 14-də 
isə “ Təcəddüd”  qəzeti binasım dağıtdı- 
lar. Əksinqilabi qüvvələrin sayca üsyan 
çılardan çox olmasına baxmayaraq 
üsyançılar sentyabrın 14-dək son damla 
qanlarına qədər qəhrəmancasına vuruş- 
dular. Müxbirüssəltənə kazaklara de- 
ınokratların evlərini qarət və talan et- 
ınəyə icazə verdi. Sentyabrın 14-də X i- 
yabain öldürüldü. İrticaçılar üsyançılara 
amansız divan tutdular. Onların evləri 
yandırıldı, yüzlərlə üsyançı həbs, edam 
və ya sürgün edildi. Beləliklə, Cənubi 
Azərbaycandakı hərəkat ingilis qüvvələ-
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( 1918 i i )
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I QI 8  l/ ai'qu.'itıın sontart 
üçiin caMıə xotti

Tıirk qaşııntannın 
zorbə tstiqamətlari

Baktdan sımalda cabha 
xaf11 (14 s t'n ty a b r w jfa  
swıd.-j/

rin bilavasitə köməyi ilə İran irticası 
tər ündon yatırıldı.

eyx Məhəmməd Xiyabaninin rəh- 
bə yi ilə baş vermiş m illi-azadlıq hərə- 
ka Cənubi Azorbaycanda, ümumiyyət- 
lə anda yaşayan xalqların tarixində 
pa aq səhifədir. Hərəkat məğlubiyyotə 
ıığ ısa da, azərbaycanlıların İranda 
hö n sürən imperialist ağalığına, irtica 
öz ışınalığına qarşı mübarizəsi tarixinə 
qı ı h ə rfb rb  yazıldı.

)ıl.: T a r n e b a IU . HauMOHajıı.HO-otBoöo- 
äii 'ibiıoe üBiDKenne b HpancKOM A3cp6aü- 
;y ne (1917 1920). B., 1956; Cəıuıbi Azərbaycaıı 
tar • niıı oçerki (1828-1917). B „ 1985; T a ğ ı ye -  
va Ş. 1920-ci il Təbıiz üsyaııı. B., '990; Azorbay- 
cit' arixi. Yeddi cilddo. C. 4, B.. 2000; C. 5, B., 
20' Ə l i  A z s ı  i. Tsbrizdo Şcyx Mahəmməd 
Xi bani üsyaııı. Tehran, 1329 (fars dilindo).

Şövk.yt Tcığıyvvıı

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti

imaii Azərbaycan 1917 iiin fev- 
ra ıdan 1918 ilin tnayınadək olan dövr-
d i 1917 il fevralın 23-do Petroqradda 
fə' ılərin tətil və nümayişləri ilə başla- 
naı. demokratik inqilab həmin ayın 28- 
do çarizmin süqııtıı ilə başa çatdı. M ii- 
vəqqəti hökumətin qərarı ilə martın 3-də 
Cəııubi Qafqazda hakimiyyət yeni ya- 
radılmış orqana -  Xüsusi Zaqafqaziya 
Komitəsinə (O Z A K O M ) verildi. Bu ko- 
mitə Dövlət dumasında regionun m illi 
qruplarım təmsil edən deputatlardan iba- 
rət idi. Yerlərdə həmçinin fəhlə deputat- 
ları sovetləri də yaradılmışdı. Bütün bun- 
lar, Rusiyanın digər yerlərində olduğıı

kim i, Azərbaycanda da ikıhakimiyyətli- 
liy in olduğunu göstərirdi.

Azərbaycanda inqilabın ilk  ayları 
m üxtəlif siyasi cərəyanlann, partiyala- 
rın, sosial təbəqələrin Müvəqqət' höku- 
mətə etimad göstərməsi və onu müdafiə 
etınəsi ilə səciyyəlondi Bu dövrdə bolşe- 
vik, ınenşevik, eser partiyalarının komi- 
tələri leqal fəaliyyətbrin i borpa etdilər.

Fevral inqilabımn qələbəsindən son- 
ra, “ Müsavat”  paı tıyası geniş siyasi-təş- 
k ila ti fəaliyyətə başladı. A rtıq  1917 ilin  
payızında ‘'M üsava t’’ Azərbaycanda 
m illi-dem okra tik  hərəkata başçılıq 
edən, sinfi və sosial mövqeyindən asılı 
olmayaraq cəmi)'yətin m üxtəlif təbəqo- 
lərini öz arxasınca aparan güclü siyasi 
partiyaya çevrildi. Monarxiyanın süqu-

tundan b ir neçə gün sonra Gəncədə 
Türk Federalistlor Partiyası yarandı. Bu 
partiya Rusiya dövlotinin muxtar ərazi- 
lərin federasiyasına çevrilməsi ideyası ilə 
çıxış edirdi. Partiyanın yaradıcısı və 
ideya rəhbəri Nəsib bəy Yusifbəyli idi.

Fevral burjua-demokratik inqilabın- 
dan Azərbaycan xalqı da çox şey gözlə- 
yird i. M.Ə.Rəsulzadənin fikıincə, 1917 
il inqilabı məhkum siniflərə hiirriyyət, 
məhkum millətlərə də muxtariyyət verə- 
cəkdi. M uxtariyyət ideyası ilk  dəfə Qaf- 
qaz müsəlmanlarının aprel ayında keçi- 
rilən Bakı qurultayında irəli sürüldü və
1917 ilin  may ayında Rusiya müsəlman- 
larının Moskvada keçirilon qurultayın- 
da müdafiə edildi.

Bolşevikbrin Petroqradda hakimiy- 
yəti əb alması, onların Azərbaycanda, 
xüsusilo Bakıda fəallaşmastna səbəb ol- 
du. Oktyabrın 31-də bolşeviklər Bakı 
Sovetinin təcili iclasının çağırılmasına 
nail oldular. Burada onlar b ir sıra mə- 
dən-zavod və ordu komitəlori nümayən- 
dələıinin iştirakı ilə hakim iyyəti ələ al- 
maq baıədə qətnamə qəbul etdilor. No- 
yabrın 2-də həmin torkibdə çağırılmış 
Sovetin iclasında bolşeviklər Bakıda So- 
vet hakim iyyətinin qurulduğunu elan 
etdilər. Sovetin təkhakim iyyətliliyə nail 
olmasına Bakının digər siyasi hakimiy- 
yət strukturları (İctim ai Təşkilatların İc- 
raiyyə Koınitəsi, şəhər duması) mane 
olurdu. Buna görə bolşeviklor bu haki- 
miyyət orqanlarını ləğv etmək məqsə- 
dilə yeni seçki qanunu qəbul e tdibr.

1917 ilin  dekabrmda Bakı Sovetinə 
yeni seçkibr keçirild i. Yeni İcraiyyə

1918 ildə ermsnilər torofındən yandırılmış “ İsmailiyyə" binası.
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Komitəsino 6 nəfər bolşevik, 5 daşnak, 4 
sol eser, 3 sağ eser, 2 müsavatçı daxil 
oldu.

1917 ilin  sonu - 1918 ilın əvvəlində 
Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr 
mövcud siyasi şəraitə, həm də siyasi par- 
tiyaların fəaliyyətinə ciddi təsir göstərir- 
di. Bu dövrdə diyar şərti olaraq ik i his- 
səyə parçalanmışdr. Rusiya bolşevizmi- 
nin dayağına çevrilməkdə olan Bakı şə- 
həri və Cənubi Qafqazın qalan ərazisi.

RSFSR XKS-inə tabe olmaq istəmə- 
yən Gürcüstan sosial-demokrat partiya- 
sı (menşeviklər), “ Müsavat” , “ Daşnak- 
sutyun”  və sağ eserlərin nümayəndələri 
1917 il noyabrın 11-də Tiflisdə keçirdik- 
ləri mıişavirədə Rusiya bolşevik höku- 
mətinin hakim iyyətini tanımaqdan im ti- 
na e( ək “ Müstoqil Zaqafqaziya höku- 
məti /aratmaq haqqında qərar qəbul 
etdil; Noyabrın 15-də Zaqafqaziya
Kom ırlığı yaradıldı. Onun tərkibinə
Aznr: vcandan F.Xoyski, M.Cəfərov, 
X.M  .faslanov daxil oldular.

il dekabrın 5-də Ərzincanda 
Zaq ıziya Komissarlığı ilə Türkiyə 
hərb mandanlığı arasında barışıq sa- 
zişi b landı. Sazişə görə, Qafqaz cəbhə- 
lərint qayıdan rus əsgərləri Bakıdan
keçəı Rusiyaya getməli idilər. Yo l bo-
yu o ar Azərbaycan kəndlərini talan 
edir. ıkı Sovetinə xidmət etməyi vətə- 
nə q: ıtmaqdan üstün tuturdular. Rus 
ordu: öz silah və hərbi sursatını ernıo-
ni və ürcülərə, Bakı bolşeviklərinə ver- 
diyin n, Azərbaycan əhalisi silahlı düş- 
mən ırşısında əliyalın qalmışdı. Azər- 
bayı ı fraksiyası bərabər silahlanmaq 
tələb irəli sürdükdə, hökumət geri qa- 
yıdan us polklarından b irinin tərk-silah 
edili' ilahlarının azərbaycanlılara ve- 
rilm <ə razılıq verdi. Buna uyğun ola-
raq 18 ilin  yanvarında Şamxor (Şəm-
kir) ınsiyasından keçən rus polku 
tərk ıh edildi.

£. Hİa bolşeviklərin və erməni par- 
tiyah ının əsas rəqibi “ Müsavat”  idi. 
Parti üiın muxtariyyət uğrunda müba- 
rizə: 'ə müsəlmanlar arasında nüfuzu-
nun tması Bakı Sovetini bərk narahat 
edircı M artın  30-da Lənkərana yola 
düşnıək ərəfəsində şəxsi heyəti müsəl- 
manlardan ibarət olan “ Evelina”  gəmi- 
sinin bolşeviklər tərəfındən tərk-silah 
edilməsinə cavab olaraq şəhər məscidlə- 
rində toplanan müsəlman əhali müsadi- 
rə edilmiş silahların qaytarılmasmı tələb 
etdi. Bolşeviklər bu tələbin yerinə yetiri- 
ləcoyini vəd etsələr də, həmin günün ax- 
şamı Bakıda ilk  atəşlər açıldı. Azərbay-

canlılara qarşı mart soyqırımı başlana- 
na qədər özlərinin bitərəfliyini elan et- 
miş “ Daşnaksutyun”  və Erməni M illi 
Şurası sonradan Bakı Sovetini müdafıə 
etdi. Ermənilərin fitnəsi ilə hərbi gəmilər 
şəhərin müsəlmanlar yaşayan hissəsini 
top atəşinə tutdular. “ Müsavat”  liderlə- 
ri kütləvi qırğının qarşısını almaq məq- 
sədilə martın 31-də Sovetin İcraiyyə Ko- 
mitəsi ilə danışıqlara başladılar. Buna 
baxmayaraq şəhərin azərbaycanlılar ya- 
şayan rayonları tamamilə məhv edilmiş 
və şəhərə soxulan erməni əsgərləri tərə- 
findən dinc əhaliyə qarşı əsl soyqırımı 
tətbiq edilmişdi. Soyqırımı aprel ayının 
2-si gecə yarıyadək davam etdi. Üç gün 
ərzində təkcə Bakıda 12 mindən çox
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“ İsliqlal” bəyaıınamosi. 1918 il.

azərbaycanlı qətlə yetirild i. M art soyqı- 
rımı Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmadı. Şa- 
maxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran və 
Salyanda da belə cinayətlər törədildi. 
Onların arasında ən çox Şamaxı qəzası 
zərər çəkdi.

Azərbaycanda mart soyqırımını tö- 
rətməklə erməni-bolşevik qüvvələri qar- 
şılarına daha böyük məqsədlər qoymuş- 
dular. Bunlardan ən əsası isə bütün 
Azərbaycanı işğal etmək idi.

Lakin 1918 ilin  may ayında Azər- 
baycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran- 
ması, m illi dövlətçiliyin bərpası, Azər- 
baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda ölüm- 
d irim  mübarizəsinin başlanması düş- 
mənləıin bu planlarını pozdu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət nin 
yaranması. 1918 il fevralın 23-də Cənubi 
Qafqazın ali hakim iyyət orqanı -  Za- 
qafqaziya Seymi yaradıldı. Lakin Sey- 
min tərkibinə daxil olan Azərbaycan, 
gürcü və erməni fraksiyaları arasında 
daxili və xarici siyasətin əsas məsələləri- 
nə münasibətdə ciddi fık ir  ixtila fların ın 
olduğu aşkara çıxdı. 1918 il aprelin 22- 
də Zaqafqaziyanın müstəqil federativ 
respublika elan edilməsi bu ziddiyyətləri 
aradan qaldırmadı. Fraksiyalar arasın- 
da getdikcə güclənən çəkişmələr son nə- 
ticədə Seymin fəaliyyətini iflic  vəziyyəti- 
nə saldı. Belə b ir şəraitdə gürcülər Za- 
qafqaziya Seyminin tərkibindən çıxıb 
Gürcüstamn dövlət müstəqilliyini elan 
etmək qərarına gəldilər. 1918 il mayın 
26-da Zaqafqaziya Seymi özünün bura- 
xıldığını elan etdi və həmin gün Gür- 
cüstanm müstəqilliyi bəyan edildi. Ma- 
yın 27-də Seymin müsəlman fraksiyası 
Azərbaycan M illi Şurasını yaratdı. Qız- 
ğın mübahisələrdən sonra Azərbaycanın 
dövlət m iistəq illiy in in  elan olunması 
haqda qərar qəbul edildi. 1918 il mayın 
28-də M ılli Şuramn katibi Həsən bəy 
Ağayev tərəfındən oxuııan istiqlal bə- 
yannaməsində deyilirdi:

1. Azərbaycan tam hüquqlu və müs- 
təqil dövlətdir. Zaqafqaziyanın cənub 
və şərq hissəsindən ibarətdir. A li haki- 
miyyət Azərbaycan xalqına məxsusdur.

2. Müstəqil Azərbaycanın siyasi qu- 
ruluş forması Xalq Cümhuriyyətidir.

3. Azəıbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
beynəlxalq b irliy in  bütün üzvləri, xüsu- 
son həmsərhəd xalq lar və dövlətlərlə 
dostluq əlaqələri yaradacaq.

4. A X C  öz sərhədləri daxilində millə- 
tindən, dinindən, ictimai vəziyyət və cin- 
sindən asılı olmayaraq bütün vətəndaş- 
larma tam vətəndaşlıq və siyasi hüquq- 
lar verir.

5. A X C  onıın ərazisində yaşayan bü- 
tün xalqların sərbəst inkişafına şərait 
yaradacaq.

6. Müəssislər Məclisi çağırılana kimi 
bütün Azərbaycanın idarəsi başında 
xalq səsveıməsi yolu ilə seçilmiş M illi 
Şura və onun qarşısında məsuliyyət da- 
şıyan Müvəqqəti hökumət durur.

M illi Şura AXC -n in  ilk  hökumətini 
təşkil etməyi F.Xoyskiyə tapşırdı. Müs- 
təqil Azərbaycanın birinci hökumətinin 
tərkib i belə idi: Nazirlər Şurasının sədri 
və daxili işlər naziri -  F.Xoyski; hərbi 
nazir -  X.P.Sultanov; maliyyə və xalq 
maarifı naziri -  N .Yusifbəyli; xarici işlər 
naziri -  M.Hacınski; yollar, poçt və tele-
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qra f naziri X.Məlikaslanov; odliyyo 
ııaziri X.Xasınəmmodov; okinçilik vo 
oınok naziri Ə.Şcyxiilislamov; ticarol 
vo sonaye ııaziri M.Coforov; dövlot ııo- 
zaroti naziri C.Hacınski.

Yeni yaradılmış Azoı baycan dövloti- 
ııin ilk addımlarından biri iyuııun 4-do

Əlağa Şıxlinski.

Goncə üzorino lıücuma başladılar Yat- 
nız 19 18 il iyıınun 4-do Azorbaycan və 
Osmanlı hökumotlori arasında bağlanan 
müqaviloyo əsasoıı Türkiyənin tacili ola- 
raq göstərdiyi hərbi yardırn sayəsində 
bu təhliikonin qarşısını almaq mümkün 
oldu. İyunun 27-dən iyulun 1-nə qədor 
Göyçay ətrafında gedən gərpin vuruş- 
malarda bolşevik-erməni qiivvələri üzə- 
rındə əldə edilən qələbo Gəncəyo hücu- 
mun qarşısını aldı. Azərbaycan höku- 
mətinin başlıca vəzifəsi Bakını azad et- 
ıııok idi. 1918 il iyulun 31-də Bakı XKS- 
niıı istefasından sonra şəhordo haki- 
miyyət “ Sentrokaspi diktaturası və fəlı- 
lə və əsgər deputatlarının Müvəqqəti İc- 
ra Komitəsinin Rəyasət Heyəti” nin əli- 
nə keçdi. “ Sentrokaspi diktaturası” nın 
ilk addımlarından biri Ənzəlidə olan 
ıngilisləri Bakıya dəvət etmək oldıı. 
Avqustun 17-də general Densıervil Ba- 
kıya daxil olan andan aydın oldu ki, 
ingilislər şəhəri müdafıə etmək iqtida- 
rında deyillər. Azərbaycan və türk qo- 
şunları, əsasən, eser və daşnaklardan 
ibarət olan “ Sentıokaspi d ik ta tu - 
rası” na son qoyaraq sentyabrın 15-də 
Bakını azad etdilər. İk i gün sonra 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku- 
məti Bakıya köçdü.

bayraqla əvəz olundu. lyunun 27-də 
Azərbaycan diliniıı dövlət d ili elan edil- 
məsi müstəqillik istiqamətində atılmış 
ilk mühüm addımlardan biri oldu.

1918 ilin payızında beynəlxalq aləm- 
də baş vermiş hadisələr Azərbaycanı çox 
ciddi sınaq qarşısında qoydu. Birinci

j

j / . r
t '  t

Səməd bəy Mchmandarov.

Batumda Osmanlı dövləti ilə siilh və 
dostluq miiqavilosinin imzalanması ol- 
du İyulaymın 16-da Azərbaycan höku- 
ınəti Tillisdən Gəncəyo köçdii. Burada 
M illi Şura güclii müxalifətlo qarşılaşdı. 
Azərbaycan burjnaziyası və mülkodar- 
larının müoyyən dairələrinin fıkrincə, 
M illi Şura və onun yaratdığı hökumət 
hoddəıı artıq sol və inqilabi mövqelordə 
dururdıı. “ İllıaq” ın -  Azorbaycamn Tür- 
kiyəyə birləşdirilmosinin torəfdarları olaıı 
bu dairəlor M illi Şuraya qarşı mübarizəyə 
başladılar. İyunun I7-do M illi Şuranın 
növboti iclasıııda sədrlik edən M.Ə.Rə- 
sulzado öz çıxışında yaranmış vəziyyətlə 
əlaqədar Şuranın buraxılmasını toklif et- 
di. Hoınin güıı F.Xoyskınin rohbərlik et- 
diyi ikinci hökumət kabineti yaradıldı. 
On iki nolbrdən ibarət olan bu kabinetə 
kölıno hnkumotin altı üzvii vo altı yeni na- 
zir daxıl edildi. İyunun 23-do Azərbay- 
canda yaranmış gorgin vəzıyyəti nəzəro 
alaraq yeni hökumət bıitiin Azərbaycan 
orazisində lıərbi vəzivyot elan etdi.

Mart hadisoləriııdon sonra Bakıda 
siyasi vəzıyyot bolşe.'iklərin xeyrino də- 
yişilmoyə başladı.

1918 il iyunıın 12-do S.Şaumvamn 
əmri ilə Bakı Sovetinin hərbi qiivvoləri

Fətəli Xan Xoyskinin 
parlamentdəki çıxışı:
"Möhtərəm Azərbaycan parlamenti 
əzası! Bu günkü gün Azərbaycan 
üçün böyük, əziz mübarək gündür 
ki, yuxumuzda görməzdik, əqlimizə 
gəlməzdi. Bu gün o gündür ki, mux- 
tariyyəti əlinizə aldınız, hökumət 
vəkalətilə bu bayram günü sizi və 
sizinlə bərabər özümüzü də təbrik 
edirəm... Qüvvəmiz qədər vəzifəmi- 
zi ifa etdik. Hələ çox şey edə bil- 
məmişik, amma bunu cürətlə deyə 
bilərəm ki, hökumətin nöqsanları ilə 
bərabər yol göstərən işıqlı ulduzu bu 
şüar olmuşdur: Millətin hüququ, 
istiqlalı, hürriyyəti!..."

Azərbaycan dövlətçiliyi xalq cümhu- 
riyyoti formasında təşəkkül tapdı. Azor- 
baycan hökumətinin 1918 il 24 iyun ta- 
rixli qərarına əsasən, iizərində ağ rəngli 
aypara və səkkizguşoli ulduzun təsviri 
olaıı qırınızı bayraq dövlət bayrağı kimi 
qobııl edildi. Sentyabrın 9-da isə həmin 
bayraq ağ aypara və səkkizguşoli uldu- 
zun tosvir olunduğu üçrəngli yaşıl, qır- 
ınızı vo ınavi zolaqlardan ibarət yeni

dünya müharibəsində məğlub olmuş 
Osmanlı dövləti ilə Böyük Britaniya ara- 
sında Mudros barışığı (1918) imzalandı. 
Barışığa əsasən osmanlılar Cənubi Qa. 
qazdan, o cüınlodən, Azərbaycandan 
hərbi hissələrini çıxarmalı idilər. Cənubi 
Qafqaz regionu B.Britaniyanın nüfuz 
dairəsi elan olunurdu və Bakıya ingili 
qoşunları yeridilirdi.

1918 il noyabrın 17-də ingilis qoşu? 
ları Bakıya daxil oldular. Şəhərdo hərl 
vəziyyət elan edildi. Belə b ir şəraitd
1918 ilin noyabrın 16-da Azərbayc: 
M illi Şurası beş aylıq fasilodon sonra > 
nidən fəaliyyətə başlayaraq həmin ay,
19-da “ Azərbaycan Parlamentinin yaı; 
dılması haqqmda”  qanun qəbul et( 
Yaranmış fövqəladə şəraitdə Ümüm 
azərbaycan Müossislər Məclisinin çağ 
rılması ınümkün olmadığından, M iı 
Şuranın dövlət qanunvericilik orqanına 

Azərbaycan parlamentinə çevrilməsi 
qorara alındı. Qanunda göstərilirdi ki, 
ölko əhalisinin m illi tərkibiııə müvafiq 
olaraq Azorbaycanda yaşayan bütün 
millotlorin nümayəndələri parlameııtdo 
təmsil olunmalıdırlar. 120 nəfərdən iba- 
rət olacaq parlamentdə azərbaycanlıla- 
ra - 80, crmənilərə -  21, ruslara -  10,
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milli azlıqlara -  alman, yəhudi, gürcü və 
polyaklara 4 yer ayrılmışdır. Qalan 5 
yerdən 3-ü Bakı həmkarlar təşkilatı, 2-si 
isə Bakı Neft Sənayeçiləri və Ticarət-Sə- 
naye İttifaq ı iiçün nəzərdə tutulmuşdu. 
Beloliklə, 1918 il dekabrın 7-də Azər- 
baycan parlamenti öz işinə başladı. Par-

almışdı. Parlamentdə “ b itorollər”  vo 
“ müstəqillər”  fraksiyaları da fəaliyyət 
göstərirdilər. B irinc i iclas zamanı 
F.Xuyski müvoqqoti hökumətin istefası 
ilə bütün hakimiyyətin paıiamentə keç- 
məsini elan etdi. Yeni hökumətin təşkili 
yenidən F.Xoyskiyə tapşırıldı. Dekab-

siyası ilə əlaqələri bərpa etməyə hazır ol- 
duğuııu bəyan etdi.

Dövlət quruculuğunda müsbət nəti- 
cələrlə yaııaşı, çoxlu nöqsanlar da qaba- 
rıq şəkildə öz əksini tapırdı. Siyasi çəkiş- 
mələr, bəzi partiyaların və siyasi qiivvə- 
lərin barışmazlıq mövqeyindən çıxış et-

Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin 

4-cü hökuməl 
kabineti. 
1919 il.

lanıe n ılk iclasım Azərbaycan M illi 
Şura ının sədri M.Ə.Rəsulzadə açdı. 
Həm ı iclasda bitərəf hüquqşünas, gör- 
kəmf siyasi xadim Əlimərdan bəy Top- 
çubaşov sədr, “ Müsavat”  partiyasının

A: rbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Nazirlər Şurasının 

Milli bayraq haqqında 
Qərarı •

9n abr 1918 il Bakı şəhəri

Mill >ayraq kimi, yaşıl, qırmızı, mavi 
rən ərdən və ağ aypara və səkkiz- 
guş i ulduzdan ibarət olan bayraq 
qəb l edilsin.

üzvi təsən boy Ağayev iso onun müavi- 
ni seçildi. Parlamentdə 10 fraksiya və 
qrup fəaliyyət göstərirdi. Ən böyük 
fraksiya ilo “ Müsavat”  partiyası təmsil 
olunmuşdu. Bundan başqa “ İttihad ” , 
“ Əhrar” , “ Hiimmət” , “ Müsəlman sosia- 
list b loku” nun iizvlərindən ibarət olan 
sosialistlər fraksiyası, “ Daşnaksutyun”  
fraksiyası, həmçinin erməni, ı us və m illi 
azhqlar fraksiyaları da parlamentdə yer

rın 26-da koalisiya əsasında təşkil olun- 
muş yeni Nazirlər Kabinetin in torkib i 
elan edildi. İk i gün sonra general Tom- 
son Azərbaycan hökumətini yeganə qa- 
nuni hakimiyyət olaraq tanıdığı lıaqda 
bəyanat verdi.

Yeni kabinet partiya prinsipi üzrə de- 
yil, parlaınent fraksiyalarının hökumət 
başçısının proqramına etimad göstərməsi 
əsasında təşkil edilmişdi. Hökumətin 
mövqeyi gücləndikcə ingilis komandan- 
lığmın ictimai-siyasi həyatın müəyyən sa- 
hələrində onun fəaliyyəti üzərinə qoy- 
duğu məhdudiyyətlər də tədricən aradan 
götürülürdü.

1919 ilin  martında F.Xoyski höku- 
məti istefa verdi və aprelin 14-də yeni 
yaradılan hökumətə “ Müsavat”  partiya- 
sının liderlərindən biri Nəsib bəy Yusif- 
bəyli başçılıq etdi. Yeni hökumətin də 
proqramının əsasını Azərbaycanm döv- 
lət müstəqilliyinin böyük dövlətlər təıə- 
lindən taııınması, ölkənin ərazi bütövlü- 
yünün təmin olunması və qonşu dövlət- 
lərlə sıx olaqələrin yaradılması təşkil 
cdirdi. Yeni baş nazir bərabərlik və bir- 
b irin in daxili işlərinə qarışmamaq prin- 
sipləri əsasında Azərbaycanın Sovet Ru-

mələri vahid p latform a əsasında dövlət 
strukturunun formalaşmasına maneçi-

Şeyx Cəmaləddin Əfqani
"...insanlar arasında əhatə dairəsi 
geniş olub bir çox fərdləri bir-birinə 
bağlayan iki bağ vardır. Biri dil 
birliyi kincisi din birliyidir. Dil birliyi- 
nin dünyada bəqa və səbatı, şübhə 
yoxdur ki, daha davamlıdır, çünki 
qısa müddət ərzində dəyişmir. Hal- 
buki ikinci belə deyildir: tək bir dildə 
danışan elə irq görürük ki, min illik 
müddət ərzində dil birliyindən ibarət 
olan milliyyətə xələl gəlmədən iki-üç 
din dəyişir".

lik törodirdi. Konkret fəaliyyətdə səriş- 
təsizlik, müstəqillik ideyasına xidmə* 
edən peşəkarların azlığı və s. dövlət qu- 
ruculuğu işində ciddi çətinliklər yaradır- 
dı. Vəziyyəti daha da gərginləşdirən 
amil isə ağqvardiyaçı Denikin ordusu- 
nun Dağıstan və Giircüstan üzərinə 
hücuma başlaması idi.

Denikin qoşunlarının Port-Petrovsk 
və Dərbəndi işğal etməsi Azərbaycanın
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müstəqilliyi üçiin real təhlükə yaratmışdı. 
Yaranmış təhlükəli vəziyyətin qarşısını 
almaq iiçün Azərbaycan hökuməti ciddi 
addımlar atdı. Partlamentin tövsiyəsi ilə 
mudafıə sahəsində fövqəladə səlahiyyətə 
malik olan xüsusi orqan -  Dövlət Müda- 
fiə Komitəsi (D M K ) yaradıldı. 1919 il 
iyunun 11-də Azərbaycanın bütün ərazi- 
sində hərbi vəziyyət elan edildi.

1919 il iyunun 27-də Azəı baycan ilə 
Gürcüstan arasmda üç il miiddətinə hər- 
bi-müdatiə paktı imzalandı. Müqavilə- 
nin şərtlərinə görə hər ik i tərəf onların 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü üçün 
təhliikə yarandığı zaman birlikdə hərə- 
kət etməyi öz öhdələrinə götürürdülər.

1919 il avqustun 24-dən ingilis qo- 
şıınlı 11 Azərbaycan ərazisini tərk etmə- 
yə b' adılar. Onlar şəhər limanının ida- 
rəçil ni, hərbi hissələrin radiostansiya- 
ların ordunun hərbi sursatım və hərbi 
gəm .n b ir hissəsini Azərbaycan ho-
kurn nə təhvil verdilər. Onun əsasında 
Azəi ycan Xəzər donanması yaradıldı.

M.c Rəsulzadənin Azərbaycan 
pa mentinin sonuncu iclasında 
söy ədiyi nitqindən 
(27 prel 1920 il)
Qar aşlar! Türkiyə Azərbaycanın 
xilaskarıdır. Millətimizin amalını uca 
eyləyən bir məmləkətdir. Onun xila- 
sına gedən bir qüvvəni biz məm- 
nuniyyətlə yola salarıq. Fəqət bir 
şəıllə ki, bu qüvvə bizim azadlı- 
ğımızı, müstəqilliymizi çeynəməsin. 
Halbuki, qardaşlar, bizdən soruş- 
mat .n torpağımıza keçən hər hansı 
bir ıvvə dostumuz deyil, düşmə- 
nirr’ dir... Gələn rus ordusudur. 
On istədiyi 1914 il hüdudlarını 
aln ;dır. Anadolunun imdadın’a get- 
mə 'ənanəsilə yurdumuza gələn iş- 
ğal dusu buradan bir daha çıxmaq 
istə ıəyəcəkdir. Rusiya ilə anlaşmaq 
üçıı hökuməti mütləq bolşeviklərə 
təs etmək ultimatumunu qəbul et- 
mə ) ehtiyac yoxdur. Bu ultimatumu 
kəma i-nifrətlə rədd edirik".

1919 ilin  2-ci yarısında Azərbaycan 
paılamenti ölkə həyatının demokratik- 
ləşdirilməsinə təkan verən b ir sıra qa- 
nunlar qəbul etdi.

İyulun 21-də parlament “ Azərbay- 
can Respublikasının Müossislər Məclisi- 
nə seçkilər haqqında Əsasnamə” ni təs- 
diq etdi. Avqustun 11-də parlament tə- 
rəfindən “ Azərbaycan vətəndaşlığı haq-

qmda qanun”  qəbul olundu. Oktyabrın 
30-da “ M ətbuat haqqında nizamnamə” 
imzalandı.

1919 ilin  dekabrın 2-11-də Bakıda 
“ Musavat”  partiyasının 2-ci qurultayı 
keçirildi. Partiyanm fəaliyyəti haqqında 
mərLizə ilə M.Ə.Rəsulzadə çıxış etdi. 
Partiya yeni aqrar proqramını qəbul et- 
di. Ourultayda partiyanın yeni Mərkəzi 
Komitəsi seçildi.

1920 ilin  əvvəllərində ölkənin daxili 
siyasi həyatı xeyli sabitləşdi. Qısa müd- 
dətdə normal fəaliyyət göstərən dövlət 
aparatı, mütəşəkkil ordu yaradıldı. Xalq 
maarifı sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə 
olundu. M üəllim  kadrları hazırlandı, 
məktəb sisteminin m illiləşdirilm əsinə 
başlandı. Bakı Universiteti yaradıldı. 
Ən əsası isə respublikanın ərazi bütöv- 
lüyü qorunub saxlanıldı.

1920 il yanvarın 11 -də Paris sülh 
konfransınm A li Şurası Azərbaycanın 
müstəqilliyinin de-fakto tanınması haq- 
da qərar qəbul etdi. Bakıda Belçika, 
İsveç, Hollandiya, Finlandiya və digər 
dövlətlərin nüm ayəndəlikləri açıldı. 
AXC-nın beynəlxalq aləmd? təcrid edil- 
məsi aradan qaldırıldı və müstəqil Azər- 
baycanın beynəlxalq əlaqələr sisteminə 
daxil olması prosesi başlandı.

Lakin Azərbaycanın daxili siyasi hə- 
yatında yaranan sabitlik uzun sürmədi. 
Ölkənin başı üstünü bolşevik təhlükəsi 
almışdı. 1920 il fevralın 11-də Azərbay-

can Kommunist Partiyasının birinci qu- 
rultayı işə başladı. Q urultay Azərbay- 
canda dövlət çevriliş i xə ttin i əsas 
götürdü. Yerli bolşeviklərin m illi höku- 
mətə qarşı fəal təbliğat aparmalarına 
baxmayaraq, Azərbaycan kommunist- 
ləri öz qüvvələri ilə dövlət çevrilişi et- 
mək iqtidarında deyildilər. O nlar daha 
çox Rusiyaının köməyinə ümid bəslə- 
y ird ilər.

M artın  axırında iğtişaşlar törətmək- 
də günahlanaırılan b ir sıra sosıalıstlər 
həbs edildilər. Hadiso ilə bağlı parla- 
mentin sosialist fraksiyasının üzvləri 
N .Yusifbəyli kabinetinə etimadsızlıq 
göstərdilər. Aprelin 1-də hökumət istefa 
verdi. Yeni kabinetin  təşkili M .H a- 
cınskiyə tapşırıldı. O, kommunistlər də 
daxil olmaqla sol qüvvələrdən ibarət 
koalisiya hökuməti yaratmaq istəyirdi. 
Lakin bolşeviklər bundan im tina etdi- 
lər. Onlar dövlət çevrilişinə daha fəal 
hazırlaşırdılar. A pre lin  22-də M .Ha- 
cıııski yeni hökuməti yaratmağın müm- 
kün olmadığı haqda parlamentə məlu- 
mat verdi. Xarici təhlükə ilə yanaşı, aprel 
ayının əvvollərində başlanan hökumət 
böhranı Azərbaycanda siyasi vəziyyətin 
daha da gərginləşməsinə səbəb oldu.

RSFSR xalq xarici işlər komissarı 
Q.Çiçerin 1920 il 2 yanvar ta rix li no- 
tasıııda Azərbaycan hökumətinə Deni- 
kin ordusuna qarşı hərbi ittifaq  bağla- 
mağı tək lif etdi. Cavab məktubunda

295



TAvRlX

AZƏRBAYCAN XALQ CÜM HLRİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ XADİMLƏRİ

Mohsmmod Əmiıı Rasul/.ado 
(1X84 1955)

Əlimordan bay Topçııbaşov 
(1X6? 1934)

Fcıtəli xaıı Xoyski 
(IX75-I920)

Nosib boy Yusifboyli 
(IXXİ 1920)

I £ 1 ■  ^  ^

Xosrov l’aşa b.ıy Sııltaııov 
(1X79 1941)

Mosoıı boy Ağaycv 
(1X75 1920)

Aslan boy Sofikürdski 
(18X0 1937)

Monınıodhoson Hacınski 
(1X75-1931)

Xolil boy Xasnıommodov 
(1X75-1947)
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Azərbaycanın xarici işlər naziri 
KXoyski bıınu Azərbaycanın Rusiya- 
nın daxili işlərino müdaxilə k im i qiymot- 
ləndiıərok rədd cavabı verdi. 1920 il 
yanvarın axırı -  fevral ayında verilmiş 
notalar da eyni mozmunda idi. Rusiya- 
nın dip lom atik manevrləri Azərbaycana 
qarşı hazırlanan hərbi müdaxiləni pər- 
dələmok moqsədi güdürdü. Azərbayca- 
na olan əsl münasiboti V .İ.Lenin in 1920 
il martın 17-də İ.T.Smilqa və Q.K.Orco- 
nikidzeyə göndərdiyi teleqramda öz ək- 
sini tapır: “ Bakını tutmaq olduqca zəru- 
ridir. Bütün qüvvoləri buna yönoldin” .

Sovet Rusiyasmın hiicumu ərəfəsin- 
də Moskvaya gəlmiş erməni nümayon- 
doləri orazi güzəştləri müqabilində Azor- 
b;ıycc'!i hökumətini devirmək işində öz 
yard1 larını to k lif etdilər.

I ‘0 ilin martında daşnak quldur 
dəst; iııin Xankəndi qarnizonuna hü- 
cum ilə başlanan Qarabağ qiyamını 
yatn q üçün Azərbaycanm ordu his-
səlsı ocili surətdə Bakıdan Qarabağın 
dağl hissəsinə yeridildi. Aprel işğalı 
ərəf" ıdə yerli bolşeviklər daşnak qiya- 
mın ı istifadə edərək, ölkənin daxilin- 
də / nbaycan hökumətinə qarşı düş- 
mən- ik təbliğatını daha da gücləndir- 
dilər Onlar ölkədə qayda-qanunun 
borp ı məqsədilə Rusiyaya müraciət 
etmə .3 və hərbi yardım üçün 11-ci 
Qırrnızı Ordunu dəvət etməyə çağırırdı- 
lar. Bakıya hücum planı Moskva tərə- 
fındr artıq hazırlanmışdı və aprelin 27- 
də ge :ə rus qoşunları Azərbaycamn sər- 
hədl; ni keçdilər. Azərbaycanın hərbi 
qüvv əri, əsasən, qərb cəbhəsində ol- 
duğı ıçün Qırmızı Orduya qarşı ciddi 
müı ımət göstərmək mümkün olmadı.

S et Ordusu Bakıya yaxınlaşan za- 
man saat 11-də yerli bolşeviklər 
RK ,p Qafqaz diyar komitəsinin Bakı 
bürt ı adından hakimiyyəti təslim et- 
mək rodə parlamentə ultimatum ver- 
diləı Aprelin 27-də parlamentin so- 
num iclasında, kəskin diskussiyalara 
baxı yaraq, hakimiyyətin Azorbaycan 
İnqi Komiıəsinə verilməsi barodə qə- 
raı ç varıldı. Qərara əsasən Azərbayca- 
nın t ın müstəqilliyinin qorunub saxlan- 
ması, yeni yaranan hökumətin müvəqqə- 
ti xarakter daşıması, məsul şoxslərdən 
başqa hökumət idarələrindəki köhnə qul- 
luqçuların tutduğu vəzifədə qalması, hö- 
kumət və parlament üzvləıinin həyat və 
əmlakının toxunulmazlığının təmin edil- 
məsi, ordunun saxlamlması və s. şərtlərlə 
hakimiyyət Azərbaycan bolşevikləıinə 
verilirdi.

1920 il aprelin 28-də Sovet Rusiya- 
sının təcavüzü noticəsində, beynəlxalq 
münasibətlərə vo beynəlxalq hüquqa 
zidd olaraq dünya b irliy i tərəfındon ta- 
nınmış suveren Azərbaycan dövləti 
süqut etdi.

Bütün mi'ısəlman Şərqində parla- 
mentli dem okratik respublika tipində 
ilk  d iinyəvi dövlət olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti çağdaş dövıümü/.də 
əsas dem okratik normalar kımi qiymət- 
ləndirilən xalq hakimiyyəti, insan hü- 
quqları, m illotlərin bəıabərlik hüququ, 
söz və yığıncaq azadlığı kim i ictimai 
dəyərləri elan etmiş vo əməli surətdə 
hoyata keçirmişdi. 23 ay ərzində dövlot 
s truktu rla rı və ordu yaradıldı, Bakı

N.Nərimanovun İ.Stalinə 
məktubundan
"...Mən Moskvaya (1920 ilin yazın- 
da) RK(b)P MK-ya çağırılmışdım və 
burada mən Azərbaycanda bizim 
gələcək işimiz haqqında öz məru- 
zəmlə çıxış etdim... Əsas məsələ- 
lərdən başlıca olaraq aşağıdakılar 
irəli sürülmüşdür:
...Azərbaycanı sovetləşdirərkən 
Rusiyada etdiyimiz səhvlərə yol 
verməməli, yerli şəraitlə hesablaş- 
malı, müstəqil nümunəvi Sovet res- 
publikası yaratmalıyıq ki, Şərq zəh- 
mətkeşləri, birincisi: bizim işğalçı 
imperialist məqsədlərimizin olma- 
dığını bilsinlər və ikincisi: onlar gör- 
sünlər və hiss etsinlər ki, öz həyat- 
larını xanlarsız, bəylərsiz və baş- 
qaları olmadan qura bilirlər”.

Dövlət Universiteti təsis edildi, Azər- 
baycan d ili dövlət d ili elan edildi, təhsil 
sistemi m illiləşd irild i, 8 saatlıq iş gününə 
keçildi, vətəndaşlıq və Müəssislor Məc- 
lisinə seçkilər haqqında dem okratik 
qanunlar qəbul olundu, dövlətin ərazi 
bütövliiyü təmin edildi.

Ə d: H o s ə n l i  C. Azorbaycan beynolxalq 
müııasibollor sistemindo (1918-1920). B., I993; 
A r a M a j ı ı ı e B a  H., X y j n ı e B  P. A ’jepöafi- 
ZDKancKaü Pecny6jınKa. C'TpaHHUbi no ju iTH lıec- 
koh ııcTOpnH 1918-1920 rr. B., 1994; BaJ i a-  
e b A. A'jep6aii,ipKaHCKoe Ham ıonajibH oe abiokc- 
ııne B 1917—1918 r r .  B., 1998; Azorbaycan Cüm- 
lıuriyyoti (1918-1920). B.. 1998; Azorbaycan tari- 
xi. Yeddi cilddo. C. 5, B „ 2001; P a ş a y e v  A.  
Açılmamtş sohilblorin izi ilo. B., 2001.

Nigar M aksrell

Azərbaycan 1920-91 illərdə

Azorbaycaıı Sovet Sosialist Respubli- 
kası (1920-22). 1920 il aprelin 28-də 
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası 
elan olundu. Həmin gün Müvəqqəti İnqi- 
lab Komitəsi Noriman Nərimanov sodr 
və xalq xarici işlər komissarı olmaqla, ye- 
ni hökumətı - Azərbaycan SSR Xalq Ko- 
missarlart Sovetini təşkil etdi.

Sovet Rusiyası rəhborləri N.Nərima- 
novun tok Azorbaycanda deyil, biitün 
Şərq xalqlaıı arasında böyük nüfuzunu 
nəzərə alaraq, onu hökumətin başçısı se- 
çorkən, Mikoyanın dediyi kimi, düşünür- 
dülər ki, “ Biz Nərimanovu İnqilab Komi- 
təsinin sədri seçərik vo onu elə mühasirəyə 
alarıq ki. o çox da öz nüfuzundan istifadə 
edo bilməsin... ” ,

Azərbaycan Mi'ıvəqqəti İnqilab Ko- 
mitəsinin aprelin 29-da RSFSR ilə qarşı- 
lıqlı etimad və tanınmağa əsaslanan itti- 
faq bağlamaq barədə müraciətinə cavab 
olaraq. maytn 5-də V.İ.Leninin RSFSR 
Xalq Komissarları Soveti adından Azər- 
baycan Sovet hökumətinə göndərdiyi te- 
leqramda miistəqil Azərbaycan SSR-nin 
tanınması bəyan edildi.

Sovet Rusiyasınm 11-ci ordusunun 
gücü ilə qurulmuş Azərbaycan hökumə- 
tin in müstəqilliyinin tamnması formal 
xarakter daşıytrdı. Həlo Azərbaycan hö- 
kumotinin başçtsı N.Nərimanovun Ba- 
kıda olmadığı vaxtda, maytn 2-də 
Q.K.Orconikidze və S .M .K iıovun V.İ. 
Leninə göndərdikləri şifroli teleqramda 
Azərbaycanın ümumi şəkildə tanınması- 
nın zəruriliyim  qeyd etməklə yanaşı, 
Xalq Komissarları Sovetinin səlahiyyət- 
lərinin N.Nərimanova deyil, onlara ve- 
rilməsini məsləhət görürdülər.

1920 il noyabrın 9-da AK(b)P  M K , 
A K (b )P  Bakt Komitəsi, RK(b)P M K  
Qafqaz bürosu, Azərbaycan İnqilab Ko- 
mitəsi (A İK ), Bakı şəhər İcraiyyə Komi- 
tosi, xalq komissarları, rayon icraiyyə 
komitələri və rəyasət heyətləri üzvlərinin 
bırgə iclastnda İ.V.Stalin Sovet Azər- 
baycanınm müstəqilliyi haqqında məsələ 
barədə demişdi: “ Mən Azərbaycantn 
müstoqilliyinə tərofdar deyiləm. Koın- 
m unistlorin b ir hissəsinin digorindən 
müstəqilliyi ola bilm əz...” . “ ...biz demə- 
liy ik ki, Azərbaycan müstəqil olkədir, 
xoş məramlarla Rusiya ilə ittifaqa gir- 
mişdir. Bu ittifaq olmadan Rusiya zəif- 
ləyər, Azərbaycan Antantanın hakimiy- 
yəti altına düşər. Bu zahiri müstəqillik bi- 
zim strateji siyasətimizin məsələsidir".

M üstəqilliy i tanınmış Azərbaycanın

297



TARİX

DƏk’liONDG

Ğ I S T A N
QasımkƏ:

Vj L A Y Ə Tj,

Tovuz

3NCƏ

’ÖAK’YAG'NAXÇIV,

Paçt yollan 
Dhrnir yollan

11 sərhədləri 
sərhədhıri

AZƏRBAYCAN SSR
iN Z tB A T l-Ə R A Z I B Ö LG Ü S t 

(28 a p rd -  
q n o y a b r 1920 il) 

Müəllifi
£ /  Dəvəcı'W - A.Ə.Məmmədov 

0

TlFLtSfel \
G Ü R Ü <®lT A N A A

/  %I  ÇJ I4! |Il>i»miİat-»
' ; , , .

©  Respublika mərkəztfm '  \ A  R
0  Q ə z a \n ə r k ə z lə ty ^  —nr------ Döv
O Digər aaşamf~məntəqələri ■■■ ■■■■■ Qəz A s ta ra  s .  T ərtib  e d ə  

‘ İ .S .S ü lc u m a n o v -2 0 0

məhz Rusiya niimayəndələri tərəfındən 
idarə olunması Lcninin və eləcə də 
RK(b)P M K-nın mövqeyi idi. Bunu 
RK(b)P MK-nın siyasi bürosunun 1920 
il 27 noyabr tarixli iclasının V.İ.Leninin 
layihəsi əsasında qəbul etdiyi qərar da 
təstnq edirdi. Qərarda Orconikidzeyə 
Bakıda qalıb, A İK -ə iimumi siyasi rəh- 
bərliyı öz üzərinə götiirınəsi tapşırılırdı.

Bu strateji siyasəto əsasən AK(b)P 
M K-m ıı və AK(b)P Bakı Komiıəsinin 
nəinki katibləri, elocə də parliya apara- 
tının məsıı] işçilori belo qeyri-azərbay- 
canhlardan toyin olunurdular. Belə ki, 
1920 ilin  noyabrında Q .N.Kam inski 
AK(h)P MK-nın katibi olduğu vaxt, 
həm siyasi biironun 5 üzvündən yalmz 
2-si (N.Norimanov, M.D.Hüseynov), 
həm də təşkilal bürosunun 5 iizviindon 
yalııız 2-si (D.Biinyadzado, Ə.Oaıayev) 
azorbaycanlı idi. MK-mn alfı şöbosiniıı 
beşində m iidir vo kJttihlərin heç biri 
azorbaycanlı deyildi, təkco bir şöbədo 
konddo iş şöbosinin müdiri R.Axundov, 
katibi T.Hüscynov olmuşdu. Azorbay- 
canlılara etimadsızhq siyasəti sonrakı il- 
lərdə do davam etdirilmişdi. 30-cu illorin

oıtalarınadək AK (b)P  M K-nın  və 
AK(b)P  Bakı Komitəsinin katibləri, 
əsasən, RK(b)P MK-nın seçib göndər- 
diklori başqa millotlorin nümayəndələ- 
rindən ibarət olmuşdur.

AK(h)P-mn mövqeyi və foaliyyət is- 
tiqaməti haqqmda partiyanın 1920 il 
oktyabrın 16-23-də Bakıda keçirilmiş 2- 
ci qurultayının qobul etdiyi qətnaməsin- 
də deyilir: “ Azərbaycan Kommunist 
Partiyası RKP-nin ayrılmaz hissəsidir. 
Ondan yalnız təkcə adına görə fərqlonən 
AKP təşkilati cəhətdon RKP ilə sıx bir- 
ləşmişdirvəonun proqramını, taktikası- 
m və rəhbor orqanlarımn biitün qərarla- 
rını tamamilə qəbul edib hoyata keçirir. 
Buna göro do RKP qarşısmda duran və- 
zifələr, biitiinlükdə, AKP-nin on miihüm 
növboti vozifələridir” .

1920 il mayın ortalarında, Naxçıvan 
istisna olmaqla, Azərbaycanm biitün ra- 
yonlarında sovet hakimiyyəti quruldu. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varlığına son qoyulması, həmçinin 11-ci 
Qırınızı ordu hissələrinin yerloıdə işğal- 
çı və zorakılıq hərəkətlori, özlərini miis- 
tomləkəçilər kim i aparmaları, əsason də

Azərbaycan xalqının qəddar düşməni 
Pankratovun rəisi olduğu 11 -ci ordu 
siyasi idarosinin xüsusi şöbəsinin apaı 
dığı təqib və repressiyalar əhalinin soveı 
hakimiyyotinə qarşı silahlı iisyanları il. 
qarşılandı. 1920 ılın m ay-iyun ayların 
da Gəncədə, Tərtərdə, Ağdamda, Şuşa 
da və Zaqatalada baş verən silah 
üsyanlar 11-ci ordu tərəfindon qoddaı 
casına yatırıldı. Silahlı üsyançılarla ya 
naşı minlərlo dinc əhali, uşaq, qadır. 
qoca məhv edildi. Lakin sovet rejimin 
qarşı müqavimət hərəkatı davam edird 
1930 ildəki Şəki üsyam buna misaldır.

A İK  Sovet Rusiyası nümunəsi əsa 
sında, Azərbaycanm iqtisadi xüsusiyyət 
lərini nozərə almadan sosialist iqtisa 
divyatına keçməyi təmin edən qanunlar 
qobul etdi. İnqilab Komitəsi 1920 il ma- 
yın 5-də torpaq üzərindo xiisusi mülkiy- 
yotin ləğv edilməsi, 15-də respublika 
ərazisində meşələr, sular və yeraltı sər- 
votlorin. 24-do neft sonayesinin, iyunun
6-da Xəzər ticarot donanmasınm, 9-da 
baııkların, 15-də balıq sənayesinin miUi- 
loşdirilmosi barədo dekretlər verdi.

Biitün milliləşdirilm iş sənaye ınüəssi-
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solə nin idarə olunması respublikada 
ali t.>sərrüfat orqanı olan Xalq Təsər- 
rüfa'ı Şurasma (XTŞ) həvalə edildi. 
XT' nin sədri l l-c i ordu ilə Bakıya gəl- 
miş SFSR Baş Neft Komitəsinin sodri 
N.İ olovyov təyin olundu.

üstəqilliyi elan olunmuş Azərbay- 
carı SR-in nəinki siyasi fəaliyyəti, eləcə 
də isadiyyatı və xüsusilə xalq tə- 
sərı atının əsas sahəsi olan neft sənaye- 
si R ;iyanm burada olan nümayəndələ- 
ri t fındən idarə olunurdu.

orbaycanm işğahnda Bakı nefti 
amı ıin mühiim əhəmiyyəti sovet haki- 
miy tin in qurulmasınm ilk günündən 
özür , büruzə vermişdi. V .İ.Lenin Azər- 
bayı. 'nda sovet hakimiyyəti qurulması- 
nın təsi günü, aprelin 29-da bəyan et- 
mişdi: “ Diinən Bakıdan aldığımız xobər 
göstərir ki, Sovet Rusiyasımn vəziyyəti 
yaxşılaşmaqdadır... İndi bizim elə bir 
iqtisadi bazamız vardır ki, bu bizim bii- 
fiin sənayemizi canlandıra bilər” .

Sovet Rusiyasınm Bakı nefti ilə tə- 
min edilməsi hələ Azərbaycanda sovet 
hakim iyyətinin qurulmasından ovvəl 
planlaşdırılmışdı. 1920 il aprelin 17-do

RSFSR Əmək və Müdafiə Şurasımn qə- 
rarı ilə A.P.Serebrovski Bakı Neft Ko- 
mitəsinin sədri təyin olundu. A.Sereb- 
rovski V .İ.Len in in  imzaladığı böyük 
səlahiyyətli mandatla aprelin 30-da 
Bakıya gəldiyi gündən Ümumrıısiya 
XTŞ-nin tapşırığına əsasən neft və neft 
məhsullarının Rusiyaya daşınmasına 
rəhbərlik ediıdi.

Serebrovskinin xüsusi canfəşanlığı, 
hökmü və Bakı neftçilərinin gərgin omə- 
yi sayəsində 1920 ilin  axırınadək Sovet 
Rusiyasına 160 mln. pud neft və neft 
məhsulları göndərildi. RSFSR 8-ci So- 
vetlər quru ltayı Bakı fəhlələrinin bu 
əmək qəhrəmanlığını ilk Qırmızı Əınək 
Bayrağı ordeni ilo mükafatlandırdı.

1921 il mayın 6-19-da Bakıda keçiri- 
lən Birinci Ümumazərbaycan Sovetlər 
qurultayı mayın 19-da RSFSR Konsti- 
tıısiyası əsasında tərtib edilən Azorbay- 
can SSR-in b irinc i Konsıitusiyasını 
(Əsas qanununu) təsdiq etdi. Konstitu- 
siyaya müvafıq olaraq A İK  ləğv edildi. 
Q ıırultay Azərbaycan SSR Morkəzi İc- 
raiyyo Kom itəsini (M İK )  seçdi. Azər- 
baycan M İK - in  b irinc i sessiyasında

Azorbaycan SSR Xalq Komissarları So- 
vetinin tərkibi təsdiq edildi və N.Nəri- 
manov onun sədri seçildi.

N.Norimanovun Sovet Rusiyasının 
Azərbaycanda olan səlahiyyətli nüma- 
yəndələrinin yerli hakimiyyətə, onun mil- 
li hüquq və mənafelərinə zidd, şovinist 
münasibətləri barədə dəfələrlə Mərkəzə 
etirazını bildirməsi onun respublika rəh- 
bərliyindən uzaqlaşdırılması ilə nəticələn- 
di. Bu, N.Nərimanovun 1922 ilin  martın- 
da yaranan ZSSR Federativ İttifaqında 
İttifaq Soveti sədrləıindən biri, 1922 ilin 
dekabrmda yaranan SSRİ M İK  sədrlə- 
rindən biri vəzifəsino seçilməsi ilə həyata 
keçirildi.

Azərbaycan SSR  1922-41 ilin iyu- 
nunadək olan dövrdə. Azərbaycan SSR- 
in 1922 il dekabrın 30-da Birinci Ümum- 
ittifaq  Sovetlər qurultayında yaranan 
SSRİ dövlətinə Zaqafqaziya Sovet Fe- 
derativ Sosialist Respublikası (ZSFSR) 
tərkibindo daxil olması onun əvvəllər 
daxili və xarici siyasətində mohdudlaş- 
dırılan hüquqlarının tamamilə Mərkə- 
zin sorəncamına keçməsi demək idi.

Zahirən m üttofiq respublikaların
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dövlətçilik atribııtları -  bayraq, gerb, 
lıimn saxlaıısa da, 1924 il yanvann 31- 
do SSRİ-nin 2-ci Sovetbr qurultayında 
qəbııl olunmuş SSRİ Konstitusiyasmda 
hor bır müttəflq respublikanın öz dövlot 
hakimiyyatini müstoqil həyata keçirmək 
və SSRİ torkibindon çıxmaq hüququna 
malik olduqları ayrıca maddədo qeyd 
olunsa da, oslində morkəzləşmomn get- 
dikco güclənməsi bütün btmların ma- 
lıiyyətini heçə cndirdi.

Sovet idarələrində kargüzarlığın 
rus və türk dillərində aparılma- 
sını tətbiq etmək haqqında Azər- 
baycan İnqilab Komitəsinin əmri 
(8 fevral 1921 il)
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin 
bərpası ilə əlaqədar həm mərkəzdə, 
həm də yerlərdə bütün idarə və 
müəssisələrdə kargüzarlığın rus 
dilində aparılması respublikada inzi- 
bati-təsərrüfat quruculuğunun təşkili 
sahəsində Sovet hakimiyyətinin bü- 
tün tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
işinə əngəl törətdiyinə və əsasən 
yalnız türk dilini bilən və anlayan 
geniş zəhmətkeş təbəqələrinin bu 
idarələrin işində bilavasitə və fəal 
iştiraka tam cəlb olunmasma imkan 
vermədiyinə görə həmin əmrlə 
bütün idarə və müəssisələrə təklif 
olunur ki, bu əmrin dərc olunduğu 
gündən etibarən üç ay ərzində həm 
mərkəzi idarələrdə, nəm də yer- 
lərdə onların tabeçiliklərində olan 
idarə və müəssisələrdə bütün kar- 
güzarlığın paralel olaraq türk dilində 
aparılmasını tətbiq etsinlər.
Bu əmrin icrası şəxsi məsuliyyət da- 
şımaqla məsul idarə başçılarına 
həvalə olunsun.

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
sədri N.Nərimanov 

Fəhlə-Kəndli Mütəttişliyi xalq 
komissarı D.Bünyadzadə

Əgər SSRİ-nin ilk Konstitusiyasımn 
59-cu maddosino osason ittifaq respub- 
likalarının M İK  lori SSRİ XKS-nin 
omrlərinin respublika konslitusiyasına 
vo ya qanunverıciliyino zıdd olduqda 
onuıı foaliyyətıni dayandırmaq lıüqu- 
quna malik iüisə, I936 il dekabrın 5-də 
Ümumittifaq fövqolado 8-ci Sovetlor qu- 
rultayında qəbul olunmuş SSRİ-nın ye- 
ııı Konstitusiyasında müttoliq respubli- 
kalara belə hüquq verilmirdi. Yeni Kon- 
stitusiyaya göro, Zaqafqaziya Federasi-

yası ləğv eüıldi. Azərbaycan SSR, Güı- 
cüstan SSR vo Eımonistan SSR-in hor 
b iıi miittəfiq respublika kimi SSRİ-nin 
tərkibindo qaldılar.

Zaqafqaziya Federasiyasımn ləğvi 
ilə respublikalar, xüsusilə Federasiyada 
m illi hüquqlarını qoruya bilməyon 
Azərbaycan, ik ili tabelikdən azad ol- 
dular. 1937 il martın 14-də9-cu fövqəla- 
də Azorbaycan Sovetlər qurııltayında 
SSRİ-nin yeni Konstitusivası osasında 
hazırlanmış Azorbaycan SSR Konstitu- 
siyası təsdiq olundu. Konstitusiyada 
Azərbaycan döviotinin suverenliyini 
nümayiş etdiron “ SSRİ-nin Konstitusi- 
yasının 14-cü maddəsi hüdudu xari- 
cində Azərbaycan SSR öz suveren hüqu- 
qunu tamamilə mühafizə edərək dövlət 
hakimiyyətini müstəqil surətdo həyata 
keçirir”  13-cü, “ Azorbaycan Sovet So- 
sialist Respublikası Sovet Sosialist Res- 
publikaları İttifaqından azad surətdə 
çıxmaq hüququnu saxlayır”  15-ci, “ Azor- 
baycan SSR-in ərazisi onun razılığı ol- 
madan dəyişdirilə bilməz”  16-cı maddə- 
lor olsa da, konstitusiyanın “ SSRİ qa- 
nunları Azərbaycan SSR ərazisindo 
məcburidir”  17-ci maddəsi Azorbayca- 
nın SSRİ-nin tam tabeliyində olmasının 
hiiquqı əsası idi.

Azərbaycan SSR tərkibində olan 
Naxçıvan MSSR-in yeni Konstitusiyası 
1937-ci il sentyabrın 18-də 10-cu 
Ümumnaxçıvan fövqəladə sovetlər qu- 
rultaymda qəbul olundu.

SSRİ və eyni zamanda ZSFSR tərki- 
bindo Azərbaycan öz konstitusiya hü- 
quqlarını itirməklə yanaşı, m illi məna- 
feyi əleyhinə mocburi todbirlərin keçiril- 
məsino də məruz qalmışdı. Bıı qəbildən 
Azərbaycanın inzibati-orazi bölgüsiində 
baş verən dəyişikliklor niimunədir. So- 
vet hakimiyyəti illərində respublikanın 
inzibati-orazi bölgüsündə aparılan dəyi- 
şikliklər əslində iqtisadi və mədəni inki- 
şafı təırıin etməkdən daha çox siyasi 
əhomiyyət daşıyırdı. Əsas məqsəd Azor- 
bayamın miistoqil dövlət kimi inkişafı- 
na imkan verməmək idi.

Mərkəzin Azərbaycanda həyata ke- 
çirdiyi siyasət tarixən azərbaycanlılara 
düşmən kəsilmiş erməni-daşnak kom- 
mıınistlori tərəfindon istıqamətləndıri- 
lirdi. Tosadiifi deyil ki, “ Daşnaksutyun” 
paıtiyasının və hökumətiııin liderlərin- 
dən biri H.Kaçaznuni 1923 ilin aprelin- 
də xaricdə keçirilən konfransdakı məru- 
zəsindo deyırdi: “ Yadda saxlamaq la- 
zımdır ki, ermoni bolşevikləri bizim va- 
rislərimizdirlər, onlar bizim işimizi da-

vaırı etdinnolidirlər və artıq etdirirlər. 
Onlar bunu anlayıb anlamamaqların- 
dan, istəyib istəməməklərindən asılı ol- 
mayaraq etməlidirlər və edirlər” .

N .Nərim anov 1923 ildə RK(b)P 
M K-ya göndərdiyi məktubunda yazırdı: 
“ Azərbaycanda daşnak siyasəti tam 
gücü ilo işloyir. Mənim zərro qədər də ol- 
sun şübhəm yoxdur ki, RK(b)P M K  
Serqo və Stalinin simasında biz tiirkləro 
inanmır və Azərbaycanm taleyini ermə- 
ni daşnaklarına həvalə edir” .

Respublikanın inzibati-orazi struktıı- 
runda Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayəti 
(D Q M V ) Azərbaycan SSR M İK - in  
1923 il 7 iyul dekreti əsasında yaradılsa 
da, bu faktik i olaraq RK(b)P M K-m n 
birbaşa göstərişi idi. Azərbaycanın tər 
kibində D Q M V-nin  yaradılması Azəı 
baycan xalqınm iradəsi əleyhinə, onuı 
ərazi bütövlüyünə qarşı qeyri-qanunı 
zorakı akı idi. Sovet İttifaqında öz mill 
dövlət qurumu olan ermənilərə başq

V.V.Lominadzenin 1920 ilin 
oktyabrında Azərb. K(b)P-nin 
2-ci qurultayındakı çıxışından:
"Bəy və xan malikanələrini yandır- 
maq lazımdır... Azərbaycanda bu iş 
Rusiyada olduğundan daha qəddar 
və sərt formada aparılmalıdır".

dövlətin tərkibində daha b ir dövlət qu 
rumunun yaradılması analoqu olmayan 
b'r tədbir idi. Bu tədbirin zorakılıqla 
həyata keçirilməsini hələ Ermənistanda 
sovet hakım'yyətinin qurulmasından əv 
vəl RK(b)P M K  Siyasi Bürosunun üzv 
Orconikidzenin RSFSR-in xarici işloı 
komissarı Çiçerinə yazdığı məktubund; 
aşkar görmək olar. O, təşəxxüs və inaml; 
yazırdı ki, “ Dağlıq Qarabağ və Zəngəzu 
dərhal Azərbaycana biıiəşdirilsə, Azər 
baycanı başqa vilayotlərdən imtina et 
məyo vadar etmək olar. Mən Azərbayca 
nı vadar edərəm ki, Dağlıq Qarabağa v; 
Zongəzura muxtariyyət versin” .

Mərkəz Azərbaycanda erməni mil 
lətçiliyinin güclənməsinə imkan yaradır 
dı. M iittəfiq respublikalarda m illi dövlə' 
qurumunun güclənmosinə qarşı hər va 
sitədon istifadə edən Mərkəz, bu respub- 
likalarda m illi zomində yaradılmış mux- 
tar vilayətlərdo “ m illi hüquqların qo- 
runması”  pordəsi altında millətçi sepa- 
ratizmə şərait yaradırdı.

Təsadiifi deyildi ki, respublikada 
m illi ənonələrin qorunmasına, dini ayin- 
lərə sərbəst riayət edilməsinə, kargüzar-
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lığıu geniş miqyasda Azərbaycan dilində 
apa ılmasma, Azərbaycanın d ili, ədə- 
biyyatı, ta rix i tədrisinin genişlondirilmə- 
sin pantürkizmə, panislamizmə qarşı 
mii ırizə adı ilə məhdudiyyətlər qoyııl- 
du ı halda, D Q M V-do kargüzarlıq, 
ınə əmə işləri ancaq erməni dilində 
ap; ılır, dini ayinlərə sərbəst riayət edi- 
lir. ımom dili, ədəbiyyatı və tarixinin 
təd sinə Ermənistan Respublikasının 
hə1 rəfli yardımı ilə imkan yaradılırdı.

124 il fevralın 9-da Zaqafqaziya 
MJ -ın və Azərbaycan M İK -in  qərarı 
ilə axçıvan M uxtar Vilayəti Azərbay- 
ca, SR-in tərkibində Naxçıvan MSSR-ə 
çev Idi.

925 il mariın 14-də 4-cü Ümum- 
azo baycan Sovetlor qurultayında qəbul 
edilmiş Azərbaycan SSR-in ik inci Kon- 
stitusiyası Naxçıvan MSSR ilə qarşılıqlı 
münasibotləri müəyyənləşdirdi. 1926 il 
aprelin 18-də 5-ci Ümumnaxçıvan so- 
vetlor qurultayında Naxçıvan MSSR-in 
ilk Konstitusiyası qəbul oluııdu.

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin 
iqtisadi siyasəti miirəkkəb və təzadlı 
olmuşdur. Sovei Rusiyası Bakı neft

sənayesini nəinki nozarətdə saxlamaq, 
hətta onu öz inhisarına almaqdan belə 
çəkinmirdi. Yeni iqtisadi siyasət şərai- 
tində neft sənayesinin idarə olunmasının 
yenidən qurulması xiisusi əhəmiyyət 
kəsb edirdi. A K (b )P  M K-nın  və Azər- 
baycan XKS-n in  qərarına əsasən 1921 
ilin  sentyabrında “ Azərneftkom”  müs- 
təqil “ Azərneft”  trestinə çevrilərək tə- 
sərrüfat hesabına keçdi. Mərkəzi höku- 
ınət bütün neft işıni öz əlində cəmləşdir- 
di. “ Azərneft” in Azərbaycan XTŞ-nin 
tərkibindən çıxarılıb RSFSR XTŞ-yə 
verilməsi buna xidmət edirdi.

Sovet Rusiyası öz mənafeyi naminə 
Azərbaycan neft sənayesinin bərpa vo 
inkişafına xüsusi qayğı göstərmək məc- 
buriyyətində qalmışdı. RSFSR XTŞ 
1921 ilin  noyabrında neft sənayesi 
müəssisələrino 600 mln. rubl həcmində 
vəsait ayırmışdı. 1920 ildən 1927 ilin  28 
mayınadək “ Azərneft” ə 5,5 mln. qızıl 
rubl buraxılmışdı, əvəzində isə 380 mln. 
rublluq neft məhsulu alınmışdı. Bu isə 
qoyulan məsarifdən 76 dəfə çox idi. 
Azərbaycan nefti SSRİ-nin valyuta fon- 
dunun yaranmasında da mühüm əhə-

miyyət kəsb edirdi. SSRİ-nin neft məh- 
sullarımn ixracında Azərbaycanın xüsu- 
si çəkisi 1923-24 ildə 78,6%, 1924-25 il- 
də 69,6%, 1925-26 ildə 72%, 1926-27 il- 
də 75,9% olmuşdu.

SSRİ-də cəmiyyətin ictimai-iqtisadi, 
maddi həyatını obyektiv tələblərə uyğun 
yeniləşdirmək üçün Ü İK (b)P  14-cü qu- 
ru ltayı (1925) sənayeləşdirmə xottin i 
götürdü.

Azərbaycanm sənayeləşdirilməsinin 
özünəməxsusluğu ondan ibarət idi ki, 
burada onun əsas vo aparıcı sahəsi tari- 
xən yaranmış və inkişaf etmiş neft sə- 
nayesi idi. Bu əsasda güclü sənaye po- 
tensialı olan Azərbaycanda sosialist sə- 
nayeləşdirilmosinin başlanğıcında icti- 
mailəşdirilmiş sektorun xüsusi çəkisi bü- 
tün ölkədə olduğundan yüksək idi. Belə 
ki, 1925 ildə sənaye məhsulunda dövlət 
və kooperativ müəssisələrinin payı İtti-  
faq üzro 8% təşkil etdiyi halda, Azərbay- 
canda bu rəqəm 99,1% təşkil edirdi.

1926 il fevralın 3-də Q.Musabəyov 
(sədı), H.Sultanov, D.Bünyadzadə və 
başqalarından ibarət respublikanın sə- 
nayeləşdirilməsi komissiyası yaradıldı.
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Komissiyamn hi./ırladığı planda ııeft 
sonayesinin daha giidü iuüşafı vo texni- 
ki cəhotdon yeııidon qurulmasının başa 
çatdırılınası, elocə do toxucııluq, kimya 
vo sonayenin başqa saholori iizro yeni 
muossisolorin tikiniisi nəzordo tutulurdu. 
Mərkəz iso Azorbaycaııda neft hasilatı- 
nın artırılmasında daha çox maraqlı idi.

Həddindən arııq morkəzlosuırmə, 
yerlordo toşobbüskarlığa tozvıq, dırektiv 
amirlik. dövlot orqanları və partıya toşki- 
latlarında, xüsusilo partiya rəhbərliyindo 
Stalinin “ iislubu”  üstönlük təşkil edirdi. 
AK(b)P 8-ci qurultayı (1927 il noyabr) 
birinci növbodo Azorbaycanın tam inki- 
şafını yox, Mərkəzin faktıkı olaraq ona 
dikto etdiyi ən üındə işi -  yalnız neftin və 
İttifaq tiçiin qiymətli xamınal olan pam- 
bığın maksimum istehsalını “ böyük döv- 
lət vəzifosi”  kim i qərarlaşdırmışdı. O 
dövrdo Azorbaycan xalqımn maraqları- 
nı nəzəro alaraq, respublikanı “ tə- 
sorrüfat müstoqılliyi”  xətti üzro inkişaf 
etdirmək colıdi millətçilik təzahürü kimi 
qiymətlondirilirdı.

Müharibodən əvvəlki beşilliklor döv- 
ründə Azorbaycanın xaıq təsərrüfatının, 
elmi-texniki potensiahnın ınkişafında 
köklii uğurlar oldo edildi. 1928 41 illordə 
respııblikada 63-dək iri sənaye müəssisə- 
si işə diismiiş, sənaye obyektlərinin yer- 
loşdirilməsi coğrafıyası genişlonməyə baş- 
lamıs, istehsalın yeni sahələri maşın- 
qayıxma və metal emalı sənayesi yaran- 
ıııış, kimya sonayesi müossisoləri tikilmjş, 
elektrikloşdirmə həyata keçirilmış, yiin- 
gül sənaye məhsullarının həcmi artmışdı.

Azərbaycan ikinci beşilliyin sonunda 
iimumittifaq miqyasında yeni texnika 
osasında qurulmıış giiclii sonayesi olan 
respublika idi. Bıı dövrdo onun xalq to- 
sorriifatında sonaye mohsullarınm xiisu- 
si çəkisi 91,7% təşkil edirdi. Azərbaycan 
sonaye respııblikası kimi, m iittəfiq res- 
pııblikalar arasında qabaqcıl yerlərdən 
birini tuturdu. O dövrdə SSRİ-də orazi 
üzro 9-cu yeri, ohalinin sayına görə 7-ci 
yeri tııtan Azorbaycan SSR nel’t istehsa- 
lında biıinci, sonayeııin ümumi mohsul 
buraxılışı vo elektrik enerjisi istehsalın- 
da İttifaqda iiçiincü (RSFSR və Ukıay- 
ııa SSR-dən sonra), metal emalı vo ma- 
şınqayırmada dördüjıcii yerdo idi. 1937 
ildo SSRİ-do lıor nolbro orta hesabla 215 
k Vt/saai RSFSR-do 217 kVt/saat, Uk- 
raynada 302 k Vt/saat, Azərhaycanda iso 
433 kVt/saat dusürdii. Hor noforo düsoıı 
elektrik eııerjisiuin mıqdarma görə 
Azorbaycan miittəfıq respublikalar ara- 
sında biriııci yeri tuturdu.

20 30-cıı illərdə inzibati-am irlik me- 
todu ilo yuxarıdan zorakılıqla keçirilən 
kollektivləşdirmo noticəsində Azərbay- 
can kondi ciddi dəyişiklikloro məruz qal- 
dı. Artıq l°40 ildə kəndli təsərrüfatlarının 
99%, əkin sahələrinin 100% icliınailəşdi- 
ı ildi. 1940 ildə respublikada 3429 kolxoz 
(kollekııv təsərrüfat), 50 sovxoz (sovet 
təsorriifatı) foaliyyət göstərirdi. Kond to- 
sərriifatı m^hsulları istehsalının 99% so- 
sialisı müəssisəlorinin sərəncamında idi.

1^40 ildə Samur-Dovəçi kanalımn 
tikintisinin başa çatdırılması kond təsər- 
riifatının inkişafında əhomiyyətli rol 
oynadı.

N.Nərimanovun “Bəzi yoldaşlara 
cavab” məqaləsindən:
"...Türk uşaqları yalnız Puskinin 
deyil, Şekspirin, Şillerin də şerlərini 
bilməlidirlər, fəqət həqiqi füqəra 
şairi doğma Sabirin ahəngıı şerlərini 
bildikdən sonra! Xalq şairləri Va- 
qifin, Zakirin, Vidadinin şerlərini 
biləndən sonra!
Onda bu tamamilə Marksa müvafiq 
olar. O sözlər iş xatirəsi üçün de- 
yilirsə - onda müəllifə təklif edərdim 
ki, türk dərslərini azaltmaqdansa, 
özü türk dilini öyrənib Sabirin pey- 
ğəmbəranə şerlərinə aşina olaydı, 
zira mən təsdiq edirəm ki, rus 
füqəra ədəbiyyatında Sabirin fəhlə 
və kəndli sinfinin sahibkarlardan, 
mülkədarlardan çəkdikləri əziyyəti 
belə ustalıqla təsvir edən şair yox- 
dur. O şerləri isə Sabir irticanın ən 
qatı illərində yazmışdır.
Belə olduqda məsul işçilərdən biri- 
nin "belə çətin bir vaxtda nə bilim 
Sabirdir-nədir, onun üçun abidə nə 
üçün qoyulur" deməsini eşitdikdə 
insan heyrətə gəlir".

Üçiincü beşillikdə respublikada çay və 
sitrus təsərıüfatı geniş inkişaf etdi. Azor- 
baycan neft və pambıqla yanaşı todricən 
SSRİ-nin sitrus bitkiləıi bazasına çevrildi.

Sosializm quruculuğu prosesində 
Azərbaycan ohalisinin sayında və m illi 
tərkibində, onıın sosial strukturunda 
küklii doyişikliklər baş vermişdi. 1926- 
39 illər arasında respublikanın əhalisi 
2313,7 min nofərdən 3205,1 min ııəfəro 
çatmış vo yaxud 891,4 min artmışdı. 
Əhalisi nisboton sıx və təbii rtrtımı yiiksək 
olan Azorbaycaııda əhalinin artını mən- 
bəyi osasən, konar respublikalardan go- 
lib burada moskunlaşaıı millətlər, xüsusi-

lə ruslar hesabına idi Belə ki, həınin illər- 
də azərbayanlıların kəmiyyət artımına 
baxmayaraq respublika əhalisi tərkibin- 
də onların faizi 63,5-dən 58,4-ə düşmüş, 
rusların faizi isə 9,5-dən 16,5-o qalxmışdı.

Biitövlükdo xalq təsərrüfatında, əsa- 
son, sənayeləşdirmə və yenidonqurma 
siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində 
şəhər əhalisinin artımı daha intensiv ol- 
muşdur. Belə ki, əgər Azərbaycanın əha- 
lisi 1926 ildon 1939 ilo qədər ümumən 
38,7% artmışdısa, şəhər və şəhər tip li qə- 
səbəlorin əhalisi eyni dövr ərzində 78,7% 
arımışdır. Bunun nəticəsi olaraq 1926 il- 
də şəhər ohalisinin xüsusi çokisi respubli- 
ka əhalisinin ümumi sayının 28%-ino, 
1939 ildə isə 36%-inə bərabər olmuşdur. 
1926 ildən 1939 ilodək Azərbaycan şəhər- 
lərinin sayı I8-don 25-dək artmışdır.

Azərbaycan əhalisinin artması vo 
onun tərkibində baş verən dəyişiklikl r 
Bakı şəhəri əhalisinin timsalında özünü 
daha qabarıq şəkildə göstərmişdi. 192b 
ildə Bakıda əhali 1913 ilə nisbətən 36' > 
artmışdı. 1926 ildə 453,3 min əhali. i 
olan Bakıda respublikanın şəhər əhalis 
nin 73% comləşmişdi. Bıırada yaşayan 
ların sayı T illis, İrəvan, Batum, Lenina 
kan, Qori şəhərlərinin əhalisinin cən 
sayından çox idi.

Bakı əhalisinin sürətli artımı son 
ralar da davam edərək 1939 ildo 791,2 
minə çatdı. Bu vaxt Bakı öz əhalisinin 
sayına görə İttifaqda beşinci yerdə dtı 
rurdu.

1939 ildo Bakı əhalisinin tərk ib ind ' 
azərbaycanlılar 30,4% idisə, ruslar əha 
linin 44,4%-ini təşkil etmişdir. Be'o v: 
ziyyət digər respublikalarda müşahid 
olunmurdu. Bu sovet hakimıvyətinin il 
illərindən Azərbaycanda və xüsusi 
onun paytaxtında rusların məskunlaşd 
rılmasına, azorbaycanlıların iso sıxışdır; 
masına yönolmiş siyasətlə bağlı idi.

Azərbaycanda sosialist iqtisadiyyat 
nın yaradılması və yeni ictimai-siya. 
quruluşun təşəkkülü prosesində sosi 
strukturda köklii dəyişikliklər baş verd 
Fəhlə sinfı, kolxozçu kəndlilər və sov< 
ziyalıları toboqəsi cəmiyyətin əsas sosial 
təbəqələri kimi toşəkkiil tapdı.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən 
mədəni quruculuq sahəsində “ kommu- 
ııist ideologiyasını”  rohbər tutaıı mü- 
hüm todbirlor görülməyə başlandı. Əha- 
lisinin cəmi 9,3%-i savadlı olan Azər- 
baycanda savadsızlıqla miibarızo ön 
plana çokildi. Bu miihüm problemin həl- 
lində yeni -  latın əlifbasına keçınək bır 
moqsəd kinıi qarşıya qoyulmuşdu. 1920
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ilin noyabrında Azərbaycan SSR Xalq 
M aarif Komissarlığı yanında əlifba isla- 
hatı üzrə komissiya, 1922 ilin  mayında 
latın qrafıkasına keçilmosi işmi aparan 
Türk Əlifbası Daimi Komitəsi yaradıldı.

1923 ilin  dekabrında Azərbaycan 
SSR XK S-nin  sədri Q.Musabəyovun 
başçılığı ilo “ savadsızlıqla miibarizə ko- 
mitəsi”  fəaliyyətə başladı. Bütün əhaliyə 
savad öyrənmək b ir vəzifə olaraq tapşı- 
rıldı. 1929 il yanvarın l-dən latın qra- 
fikalı yeni əlifbaya keçilməsi qanuniləş- 
di. Lakin əldə edilən uğurlara baxmaya- 
raq, siyasi məqsədlər naminə 1940 il 
yanvarın 1-dən latın qrafıkası rus qra- 
fikası ilə əvəz edildi.

1939 ildə bütün respublika əhalisinin 
sava ’ lılığı 1926 ildəki 18,1 %-o qarşı 
73,8' . təşkil edirdi. 1^40 41 tədris ilində 
resp' ükanın bütün 3575 ümumtəhsil 
mə’ ıbində 653071 şagird oxuyurdu.

20-30-cu illərdə mədəni quruculuq 
sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edil- 
mişdi. Azərbaycanda ilk  dəfə olaraq 
dövlət elmi-todqiqat özəkləri və institut- 
ları şəbəkəsi yaradıldı. 1923 ildə “ Azər- 
baycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” , 
1929 ildə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tod- 
qiqat İnstitutu, 1932 ildə institutun əsa- 
sında SSRİ EA Zaqafqaziya fılialının 
Azərbaycan şöbəsi və 1935 ildəyaranan 
SSRİ EA-nın Azərbaycan fılia lı respub- 
likanın ictimai-siyasi həyatında, xalq tə- 
sərriifatının inkişafında səmərəli fəaliy- 
yət göstərınişlər. 1936 ildə SSRİ EA-nın 
Azərbaycan filia lında  elmi işçilərin 
ümumi sayı 141 nəfərolduğu halda, 1941 
ilin  əvvəllərində burada 400-ə yaxın elmi 
işçi, o ciimlədən 75 elmlər doktoru , 
professor və elmlər namizədi çalışırdı.

Azərbaycanda qadın problemi mii- 
hafızokar qüvvələrlə açıq mübarizədo

liləşdirild i. M ayılov teaırının bazasında 
Dövlət Teatrı yaradıldı. 1918 il qanlı 
mart hadisələri zamanı erməni daşuak- 
ları tərəfındən yandırılmış H.Z.Tağıyev 
teatrımn binası bərpa edildi.

20-ci illordə m illi musiqi sənoti inki- 
şafının əsaslı bazası yaradıldı. Xalq 
M aa rif Komissarlığı ilk  mərhələdə “ ge- 
niş zəhmətkeş pro le tar kütləsinin musi- 
qi savadı”  alması üçün Xalq Konserva- 
toriydsının yaradılması haqqında qərar 
qəbul etdi. 1920 ildə açılan Xalq Kon- 
servatoriyası, xüsusilə onun Şərq şöbə- 
si Üzeyir Hacıbəyovun səyi nəticəsindo 
geniş xalq kütləsinin musiqi mədəniy- 
yətinə qovusmasında mühüm ro l oyna- 
mışdı. 1921 il avqustun 26-da Azər- 
baycan SSR Xalq Kom issarları Soveti- 
nin dekretilə müsəlman Şərqində ilk 
dəfə Azərbaycan D övlo t Konserva- 
toriyası təsis olundu.

Sabuııçu
stansiyasındaıı

neft
modnnbrinin

göriinüşü.
Bakı.
1930.

Həi’ n ildə 14,6 min təlobənin təhsil al- 
dığı ) ali məktəb və 17,4 min şagirdin 
oxu ğu 91 orta ixtisas tədris müəssisə- 
si f. yyət göstərirdi. İkinci beşillik vo 
üçü ı beşilliyin ilk  illərində ali və orta 
ixti' təhsili müəssisələrindo 40 minə 
yax nütəxəssis hazırlanmışdı.

vet hakimiyyətinin ilk illərindən 
Azo aycan ziyalılarına “ köhnə” , “ bur- 
jua ttəxəssisləri”  adı ilə divan tutu lur- 
du. zərbaycan XTŞ-nin sədri N.İ.So- 
lov) v V.İ.Leninə göndərdiyi məktu- 
bun i yazırdı: “ Z iyalılar və burjuaziya- 
nın niimayəndələri həbs olunur və güllə- 
lonirdi, bunlar. demək olar, yalnız mü- 
solmanlar id ilər” . Azərbaycan ziyalıları- 
na qarşı davam edən təzyiq və təqiblərin 
ən yiiksək mərhələsi olan 1937-38 illər- 
də nəinki sovet hakimiyyətinə qədər 
formalaşmış H.Cavid k im i müqtədir 
ziyalılar, sovet dövründə püxtələşmiş 
M.Müşfıq kim i gənc ziyalılar da repres- 
siyalara məruz qalırdılar.

həll edilirdi. Qadmların ictimai, iqtisadi 
və mədəni həyata cəlb edilməsi yolunda 
mühüm addımlar atılırdı.

20-ci illə rin  ovvəllərində sovet haki- 
mıvyotinin elan etdiyi vicdan və din 
azadlığı əslində xalqı öz mənəvi köklə- 
rindən, adət-ənənələrindən ayırmaq 
cəhdi idi. Bu dövr həm də islam din inin 
təqib edilməsilə nəzəri cəlb edir. Azər- 
baycan xalqı özünün tarixinə, mənəviy- 
yatına bağlılığı sayəsində bu illərin ağır 
sınağmdan çıxa bild i.

Partiya orqanları və sovet hökuməti 
ilk  günlərdən yaradıcı təşkilatların, ədə- 
b iyyat nümayəndələrinin fəaliyyətin i 
ciddi nəzarət altına almışdı. Azərbaycan 
hökuməti 1921 ilin  yanvarında Xalq 
M a a rif Kom issarlığı nəzdində teatr, 
musiqi, təsviri sənət və fo tokino yarım- 
şöbəlori olan xiisusi incəsənət şöbəsi ya- 
ratdı. Azorbaycan İnqilab Komitəsinin
1920 il 18 may ta ıix li dekreti ilə bütün 
xiisusi incəsənət idarə və təşkilatları m il-

1938 ildə Moskvada Azərbaycan in- 
cəsənəti ongünlüyü xalqın çoxsahəli zən- 
gin mədəniyyətinin, o cümlodən musiqi- 
sinin yeni nailiyyətlərinə baxış oldu. 
Moskvalılar Ü.Hacıbəyovun “ Koroğlu” 
operası və “ Arşın mal alan”  musiqili ko- 
mediyası ilə maraqla tanış oldular. SSRİ 
Böyük Teatrında yekun konsertindo gənc 
bəstəkar Q.Qarayevin “ Könül mahnısı” 
kantatası ifa olundu.

1920—40 illər Azərbaycanda mədəni 
həyatın bütün sahələrində partiya və 
dövlət nəzarəıinin, sosialist ideyalarının 
təsirinin artması və güclənməsi dövrü ol- 
muşdur. Modəniyyət sahəsində idarəet- 
mənin həddindən artıq mərkəzləşdinlmə- 
si mədəni quruculuğun azad, demokratik 
inkişafını məhdudlaşdırır, bəzi hallarda 
m illi mədəniyyətin mənafeyinə ziyan vu- 
rurdu. Eyni zamanda, bu illərdə zəhmət- 
keşlər mədəni quruculuq işlərinə səfor- 
bər edilir, geriliklə mübarizə əsl kütlovi 
hərəkata çevrilirdi.
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AzarhayLanda sovet lıaknniyyoti qu- 
rukluııdan sonra. əvvaJbr Azoıbaycan 
Xalq Ciimhuriyyoiinın sahiholduğu 114 
miıı kv. km ara/i noinki qorunııb sax 
lanılnıadı, oksino, Azorbaycanın milli 
ınonafeyi ziddiııo respublikanm orazisi 
ardıcıl olaraq, osason. Ermonistanın 
xeyrino itirildı. Azorbaycan SSR Xalq 
Torpaq Komissarlığının 25 oktyabr
1922 il tarixli aıayışına göro, keçıniş 
Zongozıır qozasından 405000 desyaım, 
Qazax qozasından 379984 desyaun orazi 
Ermonistan SSR-o verildi.

ZSFSR torkibındo olan respublika- 
ların bozi qozalarında torpaq vo meşo 
mübahisolorino dair Zaqafqaziya M İK - 
iıı 18 fevral 1929 il taıixli qorarına osason 
homin il Naxçıvan MSSR-in Şorur qoza- 
sının Qurdqulaq, Xaçıq, Horadiz, Naxçı- 
van qozasımn Şahbuz nahiyosinin Oğbin, 
Ağxaç, Almalı, İtqıran, Sultanboy kond- 
lori, Ordubad qozasının Qorçevan kondi, 
habelo K ilid  kondi torpaqlarının bir his- 
sosi, Qazax qozasının 45,72 kv. knı meşo 
yerlori Emonistan Respublikasına qatıl- 
mışdı. 1930 ildo Əldorə, Lohvaz Asta- 
zur, Nüvodi vo s. yaşayış montoqoləri Er- 
ınənistana verilmiş və həmin orazido 
Mehri rayonıı yaradılmışdı. Beloliklə, 
Naxçıvaıı MSSR-in 1926 ildəki 5988 kv. 
kııı orazisindən 658,4 kv. kııı ozəli tor- 
paq sahəsi qoparılaraq Ermənistana qa- 
tılmış, onun ərazisi 1933 ilin ovvolində 
5329,6 kv. knı-o endiı ilmişdi.

Azorbaycan SSR orazisiııdo baş ve- 
rən dəyişikliklər 1934-35 illoro qodərki 
statistik molumatlarda əks olunsa da, 
sonralar respublika ərazisimn qonşu 
respublikalara, ilk növbodə Ermonista- 
na “ bəxşiş”  akiı oksor rosmi məlumat- 
larda əksini tapınamış, hotta sonralar 
saxtalaşdırılmışdır. 1926 il statistik kiil- 
liyyatının məlumatında Azorbaycan 
SSR orazisı 85%8 kv. km, o cümlodən, 
Naxçıvan MSSR-in ərazisi 5988 kv. kııı, 
DQM V-nin orazisi 4161 kv. knı olduğu 
göstərilir.

1926-32 illordə Azərbaycan SSR əra- 
zısinin itinlmosinı do nəzoro alan 1935 il 
statıstik külliyyatında Azoıbaycan SSR- 
in arazisi 85193,8 kv. km yəni 1926 ildə- 
';indoıı 774,2 kv. km az, o ciimlodon Nax- 
çıvan MSSR orazisi 5329,9 kv. km, yənı 
1926 ildokindon 65X.4 kv km az, 
DQMV-nin orazisi 4431,7 kv. km, yoni 
1926 ildəkiııdon 270,7 kv. knı çox olması 
göstorilmişdir. Tobii ki, DQMV-nin ora- 
zisi vilayotlə qoıışu olan rayonların he- 
sabına artırılmısdı.

Bıı rosıııı molumatlara baxmayaraq,

Azərbaycan SSR Morkozi Statıstıka İda- 
rəsi ardicıl olaraq noşr etdirdiyi kıilliyyat- 
laıda, bir qayda olaraq. 1957 ildon Azor- 
baycanın orazisinin 86.6 min kv. knı, o 
ciimlodon Naxçıvan MSSR ərazisinin 5,5 
min kv. km, DQM V orazisiuin 4,4 min kv. 
km olınasım israrla toqdim edirdi.

i)ıl.: O'icpKiı ı ı c ı o p m ı  paöo'iero K jıa c c a  
A'icpoaHa/KancKofl CCP. T. I (1917 1940 r r . ) .  B„ 
1974; M yca e ıu ı  T .  A. PeB O JiıouıiH  n ııapo/moc 
0 6 p a 3 0 B a H iıc  b  A '3 c p 6 a iu i)K a M C  (O'icpKiı ncropnn 
p a i B i i n ı a  n a p o ^ H o r o  o 6 p a 3 0 B a H iiH  b Ajep6afi- 
jwane 1920 1940 r o a ı . ı ) .  E .,  1 979 ; N 3 r  i m a - 
n o v N o r i m a ıı. Ucqarlarda inqilabımısn lilri- 
xins dair: İ.V.Stalinamsktııb. B „ 1992; B ı inya-  
d o v Z i y a. Qırmızı tcrror. B „ 1993; Azsrbaycan 
tarixi. Yeddi cilddə. C. 6, B „ 2000.

Adil Mtvnmaekn’, TumiHa M usaym t

Cahangir bəy Kazımbəyovun 
"Gəncə üsyanı haqqında" 
xatirələrindən
"Öz inadkarlığına və verilən qurban- 
larına görə Gəncə üsyanı ən əhə- 
miyyətli üsyanlardandır. Onun baş- 
lıca səbəbi daim öz namusu, azad- 
lığı və istiqlalı uğrunda mübarizə 
aparan Azərbaycan xalqını səciy- 
yələndirən xüsusiyyətləridir. Müba- 
rizəsiz, yalançılıq yolu ilə 1920 ilin 
aprelin 27-də Azərbaycanı zəbt 
edən bolşeviklər, qətiyyən xalqın 
xüsusiyyətləri ilə hesablaşmadan, 
onun ənənələrini, dinini və s. vecinə 
almayaraq, ifrat terrorçuluğu və 
sərtliyi tətbiq edərək, dərhal Azər- 
baycanın sovetləşdirilməsi siyasə- 
tinə başladılar. Bir ay ərzində azər- 
baycanlılar başa düşdülər ki, ... 
bolşeviklər Azərbaycan xalqının və 
onun müstəqilliyinin ən pis, ən 
qəddar düşmənləridir".

Antisovet üsyanları. Gəncə antisovet 
iisyanL Sovet rejimino qarşı ilk güclii si- 
lalılt çıxış Goncədə baş verdi. Üsyanın 
səbəbi yeni sovet hakimiyyəıınin siyasə- 
tiııdon üınumxalq narazılığı, bohanəsi 
iso bolşeviklər tərofındən Azorbaycan 
hərbi hissələrinin “ yabançı sinfı ünsiir- 
lor’ dən tomizlonmosi idi. Üsyanın hərə- 
kotverici qiivvəsini Azorbaycan M illi 
Ordusunun 1800 noforlik bölmosi loşkil 
edirdi. 1920 il ınayııı 25-dən 26-na keçən 
gecə Gəncodəki ıııilli qiivvolər Qırmızı 
ordu qarnizonunun hücumunu dof etdi. 
Mayın 26 da dəmir yol stansiyası iisyan- 
çılar tərofindon ələ keçirildi. Üsyana ge- 
neral-mayor Cavad boy Şıxlirski, gene-

ral-mayor Məhəmməd M irzə Qacar, 
polkovnik Cahangir bəy Kazımboyov 
və başqalarından ibarət hərbi şura rəh- 
borlik edirdi. Gonco və ətraf kəndlərin 
ohalisi do üsyançılara qoşuldu və onla- 
rın ümumi sayı 10-12 min nəfərə çaldı. 
Şəhorin erməni ohalisi Qırmızı ordunun 
torəlinə keçərək ona yardım üçün könül- 
lü silahlı dəstələr təşkil etmoyo başladı. 
Mayııı 27-də bu hissələr hücuma keçdi, 
lakin xeyli itkilərə məruz qaldığından 
geri çəkildi. Mayın 28-dən 29-na keçən 
gecə Gəncə qarnizonu şəhərin müsol- 
manlar yaşayan hissəsini nəzarət altına 
aldı. Bolşeviklər Gəncəyə əlavə qiivvələr 
yeritdilər. Yeni hücum ərofəsində şəhər 
güclü top atoşinə tutuldu. Mayın 29-da 
üç diviziya Goncə üzorinə ikinci hücuma 
keçərək şəhərə daxil oldu. Üsyançıların 
ciddi müqaviməti ilə rastlaşan bolşevik- 
lər hər bir küço, məhəllə, döngə və i 
şiddətli vuruşmalar nəticəsində ələ ke - 
rirdilər. Yalnız mayın 31-do Qırmızı 
du şəhəri tam tuta bildi. Üsyan rohb - 
ləri, o cumlədən M.Qacar, C.Şıxlins: ,
C.Kazınıboyov və b. qətlə yetirildi, l  r 
çoxları isə Nargin adasırıa sürgün edı "> 
orada güllələndi. Üsyanın yatırılm ası. 
manı Qırmızı ordunun osgərləri və e 
ınəni könullüləri dinc azərbaycaniı əh 
lisinə divan tutdular, qocaları vo uşacı- 
ları öldürdülər. Bolşeviklərin coza təd- 
birlori nəticəsində Gəncədə 13 min nəf; 
rə yaxın dinc sakin öldürüldü.

Qarabağ antisovet iisyanı. Azərbay 
can Xalq Cümhuriyyətinin 11-ci Qırmı- 
zı ordu tərəfindən işğalı zamanı Azər- 
baycan M illi Ordusunun osas hissələri 
Ermənistanın tocavüzüno qarşı mübarı 
zə aparmaq moqsədilə Qarabağda yeı 
ləşdirilınişdi. M illi Ordu hissələrindəl’ 
əsgərlərin iimumi sayı təqr. 6 min nəfc 
idi. M illi Ordu hissolərinə türk genera 
Nuru paşa və polkovnik Mahmud bə 
Zeynalov rəhbərlik edirdilər. Üsya 
Şuşa, Ağdam vo Bərdəni əhatə etmişd 
Üsyanda Azərbaycan piyada alayı v 
yerli boylorin silahlı dəstələri iştira 
edirdilər. Qarabağ əhalisinin xeyli hiss. 
si də onlara qoşuldu. Qırmızı ordu hi 
səloıi qarşısında M illi Ordunun əsgərlə 
riniıı tərk-silah edilmosi mosoləsi qoyul- 
muşdu. Hərbi əməliyyatlar 1920 il iyu- 
nun 10-da başlandı. 11-ci Qırmızı ordu 
hissələri Boıdəni top atəşinə tutub şəhə- 
ri ələ keçirdilər. Bolşeviklər aeroplan 
vasitəsilə Tərtərdəki M illi O ıdunun 
mövqelərini boınbalayıb zobt etdilər. 
Say üstiinliiyündən istifadə edən 11-ci 
Qırmızı ordunun 2-ci süvari korpusu-
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nun və 32-ci atıcı diviziyasının hissələri 
Tortəri tutaraq otraf müsəlman kəndlə- 
rini yerlə-yeksan etdilər. Oanlı döyüşlər 
noticəsində bolşeviklər iyunun ll-d ə  
Ağdamı, iyunun 14-də Xankəndi vo Şu- 
şanı tutdular. M illi Ordunun hissələri 
Qaryagin (ind ik i Füzuli) və Cəbrayıla 
çəkildilər, lakin sayca üstün olan düşmo- 
nin təzyiqi ilə iyunun 15-də İranın orazi- 
sinə keçməyə məcbur oldular. tlsyançı- 
lara qarşı döyüşlərdə ermənilər də işti- 
ıak etmişdilər. Yerli dinc əhaliyə divan 
tutuldu, b ir çox kənd tamamilə məhv 
edildi, əhalisi didərgin salındı.

Zaqatala antisovet iisyanı. Azərbay- 
canın şimal-qərbində sovet hakimiyyəti- 
nin terroru yeıii əhalinin narazılığına so- 
bəb oldu. Üsyan 1920 il iyunun 5-də Ta- 
!ti I ndindo könüllü paıtizan dəstələri- 
nin 'şkil olunması ilə başladı. Homin 
gür lahlı kətıdlilər müqaviınotsiz Za- 
qat »ya daxil olub bolşevikləri həbs et- 
d ik Zaqatalanın tutulmasından sonra 
kaj an Yaqub bəy Əhmətiyev və Hafiz 
əfəı ıı başda olmaqla bu bölgədə yerlə- 
şəıı zərbaycan M illi Ordusunun qaro- 
vul batalyonu üsyancılara qoşuldu. 
Üsy ııçıların ümumi sayı 1000 nəfərdən 
çox >ldu. İyunun 7-də Qaxı ələ keçiıən 
üsy ıçılar Kürmük (Qurmux) çayı vadi- 
sindo döyüşdə 11-ci Qırmızı ordu hissə- 
ləriı ı moğlubiyyətə uğratdılar. Bolşevik- 
lor Qarabağdakı Qırmızı ordu hissəlori- 
ni təcili olaraq buraya gətirdilər. Hücu- 
ma keçən sayca üstün Qırmızı ordu his- 
sələri Qax ətrafında üsyançıları məğlub 
etdiiər və iyunun 18-də Zaqatalanı zəbt 
etdiiər. Üsyançıların sağ qalmış hissələri 
Gü' iistanda sığınacaq tapdılar. Qırmızı 
orc ııın hissələri tərəfindən üsyan 
am ısızcasına yatırıldı.

Raııf Mriikov

ərbaycanın itirilmiş tarixi-etnik  
tor qları. Yuxarıda qeyd olunduğu 
kir: Azərbaycan geniş ta rix i-e tn ik
əra ə m alik idi. Lakin m üxtəlif tarixi 
döv ordə, xüsusilə Şimali Azorbaycan- 
da >vet hakimiyyəti qurulduqdan son- 
ra b tarixi-etnik torpaqların b ir hissəsi 
Az: baycan SSR sərhədlərindən kənar- 
da qaldı. Bunlardan Amasiya, Basarke- 
çər, Borçalı (b ir hissəsi), Eçmiədzin, 
Göyçə, Gümrü, İrəvan, Siirməli, Şəm- 
şəddil, Dorələyəz, Şoragöl, Yeni Boya- 
zid, Vedibasar, Zəngibasar və Zongəzur 
ind iki Ermənistan Respublikasınm, 
Borçalı (b ir hissəsi) və Qarayazı indiki 
Gürciistan Respublikasınm, Dərbənd 
şəhəri və onun ətrafındakı rayonlar iso

Rusiya Federasiyası ərazisində yerləşir.
1920 ildə Qazax qozasının cənub hissəsi 
do Ermənistana verilmiş və burada D i- 
licaıı qəzası yaradılmışdır, Mehriyə b iti- 
şik ərazilərin Ermənistana verilınəsi nə- 
ticosində isə Naxçıvan diyarı süni surət- 
də Azərbaycandan ayrı salınmışdır. 
Azərbaycandan yeni-yeni ərazilərin 
qoparılması prosesi SSRİ hökumətinin 
köməyilə 1969 ilin  iyununadok davam 
etdi. Aşağıda Azərbaycanın itir ilm iş  
bəzi əraziləri haqqında qısa tarixi məlu- 
mat verilir.

Borçalı. Borçalı azərbaycanlılarm 
qədimdən elliklə yaşadıqları tarix i ma- 
haldır. Əsrlər boyu Cənubi Qafqazın ta- 
rixində mühiim rol oynamış qüdrətli 
Azərbaycan dövlətlərinin tərkibində ol- 
muşdur. 18 əsrin 30-cu illərinin ik inci 
yarısının əvvəlinədək Sofəvilərin Goncə 
boylərbəyiliyinin tərkibində idi. Boylər- 
bəyi Ziyadoğlunun 1736 ildə Nadir xan 
Əfşarın Muğanda şah elan olunması 
əleyhinə çıxması mahalın tarixi müqod- 
dəratında faciəli dönüş yaratdı. Gəncə 
boylərbəyinin hərəkətindon qəzəblənən 
N adir şah [ 1736^47] Borçalı və Qazax 
mahallarım Gəncə bəylərbəyiliyindən 
alaraq K a rtli çarlığına verdi. Nadir şa- 
hın ölümündən sonra Borçalıda müstə-

q il sultanlıq yarandı. Rusiya imperatoru
1 Aleksandrın [1801-25] manifesti (1801 
il 12 sentyabr) ilə Şərqi Gürciistan Ru- 
siyaya biıiəşdirildikdə, Borçalı mahalı 
da onun tərkibində ayrıca distansiya ki- 
mi təşkil olundu. 1832 il kameral siya- 
hıyaalmasına göro Borçalının 145 kən- 
dində 4092 həyət, 13762 nəfər kişi var 
idi. 31 il ərzində rus dövlətinin xristian- 
laşdırma siyasətinə baxmayaraq azər- 
baycaıılılar burada əhalinin oksəriyyəti- 
ni (8469 nəfər, yaxud 61,6%) təşkil edir- 
dilər. Hətta im perator I N iko lay 
[1825-55] Borçalıda əlahiddə tatar dis- 
tansiyası təşkil elmiş, lakin sonra bir sıra 
strateji mülahizələrə görə mahal Titlis 
quberniyasına birləşdirilmiş, 1880 ildən 
isə ayrıca Borçalı qəzasına çevrılmişdi.
1917 il Qafqaz təqviminin məlumatına 
görə, Borçalı qozasının ərazisi 6036,96 
kv. verst, əhalisinin sayı 169351 nəfəridi, 
onun da 51316 (33%) nəfərini müsəlman- 
lar təşkil edirdi. Borcalının mərkəzi his- 
səsində azərbaycanlılar 36615 nəfər 
(93%) əsas etnik qüvvə olaraq qalırdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaradılması (1918 il 28 may) ilə Borçalı 
əhalisi öz müqəddəratını təyinetmə 
hüququ əsasında Azərbaycana birləş- 
mək haqqında məsələ qaldırdı. Lakin
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Giircüstan lıökunıoti onıı dostskləyən 
alman qosunlarının Horçalını tutmasın- 
dan ısııtado edorok qozaııı öz hakimiy- 
yəti altına kcçirdi. Bu voziyyət almanlar 
Gürcüstanı tork etdikdon sonra da da- 
vam etciı. Borçalını işğal eıırıək ıstoyən 
Ermənistanın Gürcüstanla müharibəya 
başlaması vəziyyəti dalıa da ınürəkkəb- 
loşdirdi. İngilislərin foal müdaxiləsi ilə
1918 il dekabrın 31-do miiharibo dayan- 
dırıldı. I1)I9 il yaııvarın 9-17-do Tifli^də 
keçirilən Ermonistan-Gürcüstan kon- 
fransında əldə olunan razılığa osasən 
Borçalınm şimal hissosi Gürcüstana, cə- 
nub hissosi iso Ermonistana verildi. Ru- 
siyanın I l-ci Qırmızı ordusunun kömo- 
yilə Ermənistanda (1920 il 29 noyabr), 
Gürcüstanda (1921 il 25 fevral) sovet 
hakimiyyotinin qurulnıası da ərazi ınə- 
sələsində Ermənistanm iddıalarınm ödə- 
nilməsinə xidmət etdi. Gürcüstanla Er- 
mənistanın sərhodini müəyyənləşdiron
1921 il 6 noyabr bəyannaınosino osasən 
Borçalınm Lori hissəsinin Ermənistan 
SSR-o verilməsi tosdiqləndi. Beləliklə, 
tarixi Azərbaycan ərazisi olan Borçalı 
mahalı Ermənistanla Gürcüstan arasın- 
da bölüşdürüldü.

Giircüstanın torkibində qalan Borça- 
lı torpaqları qəza adı ilə idarə olunmağa 
başlandı. Onun ərazisi 2655 kv. km ıdi. 
Bu, tarixi Borçalı torpaqlarınm 31,3 %- 
ni toşkil edirdi. 1929 ildə Gürcüstan tər- 
kibindəki Borçalı qəzası da ləğv olundıı. 
Onıın ərazisındo Borçalı (1956 ildən 
Marneuli), Liiksemburq (Bolnisi), Baş- 
keçid (Dmanisi) rayonları yaradıldı.

1988 ildə Ermənistanın tərkibində 
qalan Borcalı torpaqlarından azərbay- 
canlı əhalisi kütlovi şəkildə qovuldu.

Bununla da, çar Rusiyası və Sovet 
Rusiyası dövründə yeridilmiş məqsəd- 
yönlü mokrli siyasət noticəsindo azər- 
baycanlıların qədim Borçalı etnik-ərazi 
vahidi kiıni Azorbaycanın tarix dairo- 
sindən çıxarıldı vo “ itirilm iş torpaqlar” 
sırasına daxil oldu.

D,)ib,vt(l. Azərbaycanın ən qodim şə- 
horlərindon biri olan Dərbənd haqqında 
yunan, latın, alban, turk, Azərbaycan, 
ermoni, fars, gürcü, ərəb, rus və s. mən- 
bolərdo, homçiııin orta əsrlor Avropa 
müəlliflərinin əsərlorində məlıımat veiıl- 
mişdir. Şəhərin salındığı tarix doqiq ınə- 
lum deyildir. Bu ərazidə aparılan arxeo- 
loji qazıntılar noticəsindo e.ə. 8 6 osrləro 
aid yaşayış moskəni aşkar edilmişdır. 
Qədimdo Albaniyaııın Çola (Çoqa və ya 
Çora) vilayot’j orazisinüo eyniadlı şəlıər 
sahnmışdı. Eramızın ovvollərindən bu

yaşayış mənıəqəsi Albaniyanm iri mən- 
təqələrindən birinə çevrilmişdi. Baş Qaf- 
qaz silsiləsi ilə Xəzər dənizi arasında 
olan ınühüm strateji əhəıniyyəth 'A lban 
qapıları”  adlanan keçid də burada yer- 
ləşirdı. Skillər, alanlar, hunlar, xəzərlər 
və b. tayfalar Cənubi Oafqaza və Ön 
Asiyaya hücumları zamanı bu keçiddən 
istifadə etmişlər. Onların hücumlarınıın 
qarşısını almaq məqsədilə yerli hakim- 
lər, sonralar isə Sasani və ərob canişinlə- 
ri tərəfındon keçid boyu gözətçi məntə- 
qələri və müdafiə istehkamları tikilm iş- 
di. “ Qafqaz dağları ilo Şərq (Xəzər) də- 
nizi arasındakı möhtəşəm tik in ti üçün 
inşaatçılar toplayan və müxtolif materi- 
al arayan İran şahları ölkəmizi taqətdən 
salmışdılar”  (Musa Kalankatuklu). Qə- 
dim şəhər ik i qüdrətli qala divarı arasına 
alınmışdı. Bu divarlar Xəzər dənizinin 
içərisinə doğru xeyli uzanaraq süni li- 
man yaratmışdı. Divarların əks qurta- 
racaqları dağ ətoklərinə söykənmişdi. 
6 əsrdo Dərbənd divarlarında həkk 
olunmuş kitabələrdən məlum olur ki, 
hələ o zaman Azərbaycanın ərazisi 
conubdan şimaladək Adurbadaqan 
adlanırdı. Erkən orta osrlərdo sahəsino 
görə Dərbənd Cənubi Qafqaz, Ön və 
Orta Asiyanın ən iri şəhərlərini geridə 
qoyurdu. Bu şəhər hakiminin iqamətga- 
hı vəqarnizonun yerləşdiyi yer, inzibati- 
siyasi və mədəni mərkəz idi. Dərbənd- 
dən mənbələrdə Bab əl-Hodid, Bab əl- 
Əbvab (ərəb). Dərbənd (fars), Dəmirqa- 
pı (türk), Teymur Kahalqa, Kahulqa 
(moııqol), “ Xəzər Dərbəndi” , “ Bakı 
Dərbəndi” , “ Şirvan Dərbəndi”  və s. ad- 
larla bəlıs olunmuşdur. “ Kitabi-Dədə 
Qorqud”  dastanında da Dorbəndin adı 
çəkilir. “ Dərbəndnamə”  əsorində, al- 
ınan səyyahı Adam Olearinin (17 əsr), 
tiirk soyyahı Evliya Çələbinin (17 əsr) və 
b. müəllifbrin əsərlərində Dodə Qorqu- 
dun qəbrinin Dərbənddo olduğu haqda 
molumat verilmişdir. Erkən orta əsrlər- 
də Dərbond Şimali Qafqazı və Şərqi Av- 
ropa ölkələrini Orta və Yaxın Şərq ölkə- 
ləri ilə birləşdirən mühüm ticarət morkə- 
zi idi. 5 əsrdə Dərbənd iqtisadi və siyasi 
cohətdon Albaniyanın ıniihüm şəhərlə- 
rindən biri, həm də Sasani canişinlərinin 
(mərzbanların) iqamətgahı idi. Sasanilər 
dövriindo hunlann, barsillərin, xəzərlə- 
rin və b. türkd illi tayfaların hücumları- 
nııı qarşısmı almaq ücün Dərbəndin 
möhkəmləndirilməsinə xüsusi diquət 
verilirdi. Sasanilor İranın daxili oyalətlo- 
rindon buraya 3 ıniıı ırandilb ailə 
köçiirmüşdülər. Sasani hökmdarı I Xos-

rov [531-579] Dərbənd keçidini qoru- 
maq üçün 5 m in lik hərbi hissə ayırmışdı. 
Lakin bütün bu tədbirlər tü rkd illi tayfa- 
ların cənuba axınının qarşısını ala bil- 
mədi. 626-627 illərdə xəzərlər Cəbə xa- 
qanın başçılığı ilə Dərbəndi tuıub qala 
d ivarlarım  dağıtdılar. Dərbənd uzun 
miiddət xəzərlorın cənuba hücum mən- 
təqosi olmuşdur. Ərob işğalları döv- 
ründə Dərbond xəzərlərlə döyüş meyda- 
nına çevrildi. 714/15 ildə ərəblər Dər- 
bəndin qala və bürclərini bərpa etdilər 
və bıtrada 24 min ərəb əsgəri yerloşdiril- 
di. Dərbənddə pul kəsilirdi. Abbasilər 
xilafəti dövründə (750-1258) Dorbənd 
Xəzər xaqanlığı, rus knyazlıqları, Bi 
zans, Avropa ölkələri, Suriya, İraq, 
İran, Orta Asiya, Hindistan, Çin və s. ilə 
ticarətdə əsas tranzit montəqəsinə çevri 
di. Dərbənddə xarici ölkə tacirlərini ı 
faktoriyaları vardı. Dərbənd Sacilər vc 
Salarilor dövlətinin tərkibində olmu 
sonra isə Sirvanşahların hakimiyyəti a 
tına keçmişdi (988). Şirvanşahlarda 
asılı olan Dərbənd əmirliyi 11 əsrin 1-c 
yarısında gücləndi. 1032 ildə Azərbay 
candan geri qayıdan rus dəstəsi Dərbən 
din Haşimi əmiri tərəfındən məğlui 
edildi. 11 əsrin 60-cı illərin in sonu -  70- 
ci illərin birinci yarısında Dərbənd Səl 
cuqilər imperiyasının tərkibinə qatıldı 
Tarixçi ən-Nəsəvinin (13 əsr) məlııınatı 
na görə, xarəzmşah Cəlaləddinin döv- 
ründə Dərbənd otrafına 50 min qıpçaq 
ailəsi köçmüşdü. 1239 ildə Dərbəndı 
monqollar işğal etdi. Qızıl Orda və El 
xanilər (hülakular) [1382-1417] arasın 
da gedən müharibələr zamanı Dərbon> 
əldən-ələ keçdi. Elxanilərin zoiflədi', 
dövrdə Dərbənd Şirvanşahlar dövlətini 
tərkibino qatıldı. Şirvanşah 1 İbrahiı 
əslən dərbəndli olduğundan sülalə Dəı 
bondilər adlanırdı. Dərbəndilər dövrüı 
də Dərbənd Şirvanın mühüm yaşayı 
məntəqolərindən birinə və əsas limanın 
çevrildi. Teymurun Qızıl Orda xaıı 
Toxtamışla 1395-96 illərdə apardı? 
mübarizə Dərbondin iqtisadi həyatın. 
ağır təsir göstərdi. Teymurla I İbrahin 
arasındakı razılığa göro Şirvanşahla 
Dorbənd keçidini Qızıl Ordadan qoru- 
malı idi 1509 ildə I Şah İsmayıl 
[1501-24] Dərbəndi tutdu və İraqda ya- 
şayan bayatlar tayfasınm bir hissəsini 
bura köçürdü. Səfəvi-Osmanlı mülıari- 
bələri zamanı tiirk  ordusu Dərbəndi tut- 
du (1578). 1606 ildə Dərbənddə osman- 
lılara qarşı üsyan baş verdi və şohor Sə- 
fəvilərin əlinə keçdi. Səfəvilər dövriində 
Dərbəndin qorunması əfşar və ustaclı
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tayfalarına tapşırılmışdı. 1722 il avqus- 
tun 23-də 1 Pyolrun başçılığı ilə rus qo- 
şıınu Dərbəndə daxil oldu. Rusiya-İran 
(1723 il 12 sentyabr), Rusiya-Osmanlı 
(1724 il 12 iyun) müqavilələrinə əsasən 
Dərbənd Rusiyaya birləşdirildi. İranla 
Rusiya arasındakı Rəşt (1732) və Gəncə 
(1735) müqavilələrinə əsasən Dərbənd 
yenidən Səfəvilərə qaytarıldı. N ad ir şa- 
hın dövründə K iir  çayı sahilində yaşa- 
yan soısor (sursur) tayfası Dorbənd ya- 
xınlığına köçürüldü. 18 əsrin ortalarında 
Məhəmmədhüseyn xan mərkəzi Dər- 
bənd şəhəri olmaqla Dərbənd xanlığını 
(1747-59) yaratdı. 1759 ildə qubalı 
Fətəli xan Dərbənd xanlığını Quba xan- 
lığına birləşdirdi. Dərbənd şəhəri Quba 
xanhğının ik inc i mərkəzinə çevrild i.
1774 ildə b ir sıra Dağıstan və Azərbay- 
car feodallarının birləşmiş qüvvələri 
Dərbəndi mühasirəyə aldı. Dərbəndin 
mü 'afiəsinə başçılıq edən Fətəli xanın 
ar\ dı T u ti bikə şəhəri düşmənə təslim 
etn ıdi. 1796 ıldə V.A.Zubovun başçılığı 
ilə >0 ın inlik Rusıya qoşunu Dərbəndi 
tut u. Lakin 1797 ildə rus qoşunları 
Az ,-baycandan çıxarıldı. 1806 il iyunun 
22- 'ə rus qoşunları yenidən Dərbəndi 
tut u. Gülüstan müqaviləsinə ( 1813 il 24 
okı abr) əsasən Dərbənd Rusiya impc- 
riy sına birləşdirildi. 1830 ildə Bakı və 
Quba əyalətlərini ohatə edən və morkəzi 
Dərbənddə yerləşən Dağıstan hərbi dai- 
rəsi yaradıldı. 1840 ildə Xəzər vilayəti- 
nin tərkibində keçmiş Dərbənd, Tabasa- 
ran və Qaraqaytaq əyalətlərini birləşdi- 
rən Dorbənd qəzası yaradıldı. 1846 ildə 
Xəzor vilayətinin yerində 4 quberniya, o 
cün lədon, Dərbənd quberniyası yaradıl- 
dı. 860 ildə Dorbənd quberniyası ləğv 
edi ‘i, Quba qəzası Bakı quberniyasının 
təri binə verildi. Rusiya imperiyasında 
Də ’tənd mühüm ticarət məntəqasi idi. 
191 ıldə Dərbəndin əhalisi 32716 nəfər 
olu əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil 
ed' ;i. 1917 ilin  dekabrında Dərbənddə 
sov hakimiyyəti elan olundu. 1918 ilin  
iyui ıda isə L.F.Biçeraxovun dəstələri 
Do ondi tutdu. 1920 il martın 25-də so- 
vet Rusiyasının 11-ci Qırmızı ordusu 
Dəıbəndi tutdu, 1921 ildə isə RSFSR-də 
təşk ! edilmiş Dağıstan MSSR-in tərki- 
binə daxil olan Dərbond Azərbaycan- 
dan ayrı düşdü. Sovet hakimiyyətinin 
ilk illərində Dərbənd şəhərində və ətraf 
rayonlarda çoxsaylı Azərbaycan mək- 
tobləri açılınışdı. Lakin bir qodər sonra 
Dağıstanda azərbaycanlıların sıxışdırıl- 
ması başlandı. 1956 ildə burada Azər- 
baycan məktəbləri bağlandı. Azərbay-

can d ili ancaq ibtidai siniflərdə tədris 
olunurdu. 20 əsrin 80-ci illərində Dər- 
bəndi 5 ıninə yaxın azərbaycanlı tərk et- 
di, əvəzində şəhərə 12 minə yaxın ləzgi 
köçürüldü. Bu proseslər indi da davam 
etmokdədir.

Şərur-Dəıəbyəz. Naxçıvan mahalın- 
da qodim mədəniyyət mərkəzlərindən 
b iri olan Dorələyəz ta rix i bölgəsinin 
ümumi sahəsi 2304 knı2-dir. Qəbiristan- 
lıqlardakı daş qoç heykəllər, memarlıq 
abidələri bölgənin ozəli Azərbaycan tor- 
pağı olduğunu sübut edif. Qədim dövr- 
lərdən türk tayfaları ilə məskunlaşmış 
Dorələyəz-Ələyəz dərəsi orta əsrlərdə 
inzibati-ərazi bölgüsü k im i geniş ərazini 
əhatə edirdi.

18 əsrin əvvəllərində Osmanlıların 
idarəsi altında olmuş Naxçıvan sancağı- 
nın 14 nahiyəsindon biri də Dərələyəz 
idi. Bu dövrdə Dərələyəz nahiyəsi 102 
kəndi əhatə edirdi. Xalq bölgüsiinə görə 
üç hissəyə ayrılırdı: Şərqi Dərələyəz, 
Qərbi Dərələyəz və Dərələyəzə aid edi- 
lən Şərurıın dağlıq hissəsi.

Rusiya və İran arasında Türkmən- 
çay müqaviləsindən (1828) sonra Rusi- 
yanın tərkibinə keçən Dərələyəz bölgəsi 
İran və Osmanlı dövləti ərazilərindən 
buraya köçiirülən ermənilərin hesabına 
etnodem oqrafik dəyişikliklərə məruz 
qalmışdır; köçürmələrə qədər bölgədəki 
ailələrin böyük əksəriyyətini -  94,1%-ini 
azərbaycanhlar, 5,8%-ini isə ermənilər 
təşkil edirdisə, köçürmələrdən sonra er- 
məni ailələrin sayı 25,8%-ə çatmışdı. 
Çar hökum ətinin Cənubi Qafqazda 
apardığı inzibati islahata əsasən 1870 il- 
də Dərələyəz İrəvan quberniyasınm tər- 
kibində yaradılan Şərur-Dərələyəz qəza- 
sına daxil edilmişdi. 1897 ildə Şərur-Də- 
rələyəz qəzasımn sahəsi 2972,3 knı2, 
əhalisi 76551 nəfər, onlardan 70,5°/i)-i 
azərbaycanlı, 27,5%-i erməni idi.

1918 ildo Şərur-Dərələyəz qəzası 
Naxçıvanla b irlikdə Araz Türk Respub- 
likasını (1918, noyabr -  1919, mart) 
yaratdı. Ermənistanda daşnak ağalığı 
dövründə Dərələyəzin azərbaycanh əha- 
lisi soyqırımına məruz qalmış, yaxud öz 
doğına yerlərini tərk etməyə məcbur 
edilmişlər.

Sovet hakim iyyəti illərində Zaqafqa- 
ziya M İK -in  1929 il 18 fevral tarixli qə- 
rarına əsasən heç bir əsas olmadan Şə- 
rur-Dərələyəz qəzası Azərbaycandan 
qoparılıb Ermənistana verilmişdir. Azər- 
baycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti 
bütün 20 əsr boyu davam etmiş və nəha- 
yət, əsrin sonunda onlar Ermənistandan,

o cümlədən, Dərələyəzdən tamamilə və 
vəhşicəsinə deportasiya olunmuşlar.

Göyçə. İnd ik i Ermənistan ərazisində 
Sevan (Göyçə) gölünün şimal və şimal- 
şərq sahillərində yerləşən Göyçə azər- 
baycanlıların qədimdən yaşadıqları tarixi 
mahaldır. Qədim dövrlərdən geniş otlaq- 
lara malik olan Göyçədə maldarlıq, əkin- 
çilik, bağçılıq, balıqçılıq. xalçaçılıq və s. 
inkişaf etmişdir.

Azərbaycanda xan lıq la r dövründə 
Göyçə mahalı İrəvan xanlığınm tərki- 
bində idi. R usiya-İran müharibələrin- 
dən (1804-13; 1826-28) sonra Türk- 
mənçay müqaviləsinə (1828) əsasən İrə- 
van xanlığımn tərkibində olan Göyçə 
mahalı da Rusiyaya qatılmışdır. 1849 il- 
dən İrəvan quberniyasmın tərkibində 
idi. Göyçə Aşıq A lı, Aşıq Ələsgər, Aşıq 
Əsəd, Aşıq Qurban, Aşıq Musa, həmçi- 
nin Qasım, Nocəf, Sayad, Məhərrəm, 
İmran kim i ustad aşıqların vətənidir.

Ermənistan SSR-in rayonlaşdırılma- 
sı ilə əlaqədar Göyçə mahahnm kəndlə- 
ri, əsasən, Vardenis (1969 ilədək Basar- 
keçər) və Krasnoselsk rayonları tərkibi- 
nə daxil edildi.

İrəvm (Rəvan, Erivan, 1956 ildən 
Yerevan) orta əsrlordə və yeni dövrdə 
(1918 il mayın 29-dək) Azərbaycan şə- 
həri olmuşdur. 16 əsrın əvvəllərində 
Zəngi çayı sahilində dağlarla əhatə 
olunmuş düzənlikdə sahnmışdır. Türk 
tarixçisi Evliya Çələbi (17 əsr) yazırdı: 
“ H icri 810 (1407/8) ildə əmir Teymurun 
sevimli əmirlərindən biri, tacir Xoca xan 
Ləhicani Rəvan torpağına qədəm qoy- 
duqda çox münbit məhsuldar torpaq 
görür. Öz ailə üzvləri ilə burada sakin 
olur. Gündən-günə düyü əkini hesabına 
varlanaraq bu böyük kəndin əsasını 
qoyur. Sonra h icıi 915 (1509/10) ildə ... 
Şah İsmayıl [1501-24] orada qala salın- 
ması barədə öz vəziri Rəvanqulu xana 
göstəriş verir. O da 7 ilə burada qala tik- 
dirərək adını Rəvan qoyur. Zəngi çayı- 
nın şərq sahilində yerləşmiş, daş və kər- 
picdən tikilm iş möhkəm, gözəl b ir qala- 
dır, ancaq hasarı yoxdur” . Akad. 
V.V.Barto ld (1869-1930) da İrəvanın 
kənd kim i Teymurun vaxtında (14 əsrin 
sonu) meydana gəldiyini, 16 əsrdə Şah 
İsmayılın vaxtında isə şəhərə çevrildiyi- 
ni, elə o vaxtdan Rəvan adını daşıdığını 
göstərir. 19 əsrin 1-ci yarısına aid mən- 
bələrdə şəhərin mərkəzində dördkünc 
bazarın olduğu, burada üç karvansara- 
nın, irili-xırdalı 138 dükanm yerləşdiyi, 
8 məscidin fəaliyyət göstərdiyi qeyd olu- 
nur. Hər məscidin öz mədrəsəsi vardı.
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TARİX

Tokcə Hüseynəli xan [1762-83] məsci- 
diıulo 200 şagiıd tohsil alırdı. İrəvan 
xanlığı Rusiya tərəfındən işğal edildiyi 
dövrdə (1827) ^əhərdə 5 min nəfərdən 
artaq əhali yaşayırdı, M illi torkibinə gö- 
rə. şəhər əhalisinin əksariyyətiııi azər- 
baycanlılar təşkil edirtlı Ermənistan en- 
siklopediyasında veıilan xronoloji cəd- 
vələ əsasan şəhər 1390 ikləıı 1828 ilədək 
(438 ıl ərzində) fasiləsiz azərbaycanlı ha- 
kiııılər tərədndən idarə olunmuşdur.

İrəvan şəhəri dəfələrlə Səfəvi və Os- 
manlt dövlətləri arasında müharibə 
meydaııına çevrilmiş, galı bu, gah da di- 
gər dövlətin tərkibinə qatılmışdı. 1604 
ildə I Şah Abbas [1587-1629] İrəvam tu- 
taraq, şəhər əhalisinin bir hissəsini İrana 
köçürmiişdü.

Nadir şahın ölümündən (1747) sonra 
İrəvan miistəqil İrəvan xanlığının mər- 
kəzi olmusdur. İkiııci Rusiya-İran 
müharibəsi (1826-28) dövriində 1827 il 
oktyabrın 1-də rus ordusu İrəvan qala- 
sını tutdu. Türkmənçay müqaviləsinə 
(1828) əsasən şəhər İrəvan xanlığının 
tərkib ində Rusiyaya b irləşd irıld i. 
1828-40 illərdə şəhər əhalisinin m illi 
tə rk ib i nəzərə alınmadan yaradılmış 
Erməni vilayətinin mərkəzi. qəza şəhə- 
ri. 1849 ıldən isə İrəvan quberniyasının 
mərkəzi olmuşdur. 19 əsrin 20-30-cu il- 
lərində İran və Osmanlı dövləti ərazilə- 
rindən köçürülmüş çoxlu erməni ailəsi 
İrəvanda yerləşdirildi. Şəhər əhalisi 
köçiirülən ermənilərin hesabına artsa 
da, burada azərbaycanlılar əksəriyyət 
təşkil etməkdə idi. 19 əsrin soıılarından 
yaradılan erməni millətçi partıyaları 
(“ Daşnaksutyun” , Hnçak”  və s.) er- 
məni gənclərini ırıilli şovinizm ruhunda 
təıbiyə eımək, onları silahlandırmaq, 
azərbaycanlı əhaliyə qarşı basqmlar 
təşkil etmək işini genisləndırdilər. 1905 
ilin  fevralında erməffi m illətçilərinin 
təhı ik i üzündən Bakıda başlamış ermə- 
ni-azərbaycanlı loqquşmaları tezliklə 
İrəvana da gəlib çıxdı. Mayın 24-də 
İrəvanda m illi zəmiııdo baş vermiş 
erməni-azərbaycanlı toqquşmalarmda 
onlarla dinc azərbaycanlı həlak oldu. 
1916 ildə İrəvaıı qəzasında 74200 ııəfər 
azərbaycanlı yaşayııdı bıı da ümumi 
əhaliııin 48'Mı-iııi təşkil ediıdi. 1918 iliıı 
mayında Erməııiwtan Respublikası ya- 
ranfh. Azərbaycan Xalq Ciimhuriyyəti 
hökumətı ıki xalq arasmda siilh yarat- 
maq məqsədilə hamin il mayın 2l>-da 
çağırılmış iclasında İrəvan şəhərini 

paytaxtı olmayan”  Ermənistan Res- 
pubhkasına giizəştə getdi.

Zmıgfzur. Azərbaycanın tarixi ərazi- 
si olan Zəngəzur indiki Ermənistan Res- 
pııblikasının cənub-şərqini, Göyçə gölii- 
nün cənubunu, Azərbaycan Respubli- 
kasmın cənub-qərbini əhatə edirdi. Zən- 
gəzur ərazisi antik dövrdə və erkən orta 
əsrlərdə Atıopatena (Adurbadaqan), 
sonralar isə Albaniya dövlətinin ərazisi- 
nə daxil idi. 5-6 əsrlərdə Cəınıbi Qaf- 
qazda Sasanilər əleyhinə baş vermiş üs- 
yanlar Zəngəzur ərazisim də əhatə et- 
mişdi. 6 əsrdə buıada nestorianlıq təri- 
qəti yayılmışdı. 7 əsrin birinci yarısında 
Albaniyanın tərkibində olan Zəngəzur 
Xəzər xaqanlığının hakimiyyəti altına 
diişmiiş, lıəmin əsriıı ortalarında isə 
ərəblər tərəfindən istila olunmuş və 
Ərəb xilafətinə qatılmışdı; burada islam 
dini yayılmağa başlamışdı. 9 əsrin 20-ci 
illərində Babəkin başçılığı ilə Xilafət 
əleyhinə vüsət almış xürrəmilər hərəkatı 
Zəngəzur ərazisini də bürümüşdü. Zən- 
gəzur 10 əsrin sonlarında təşəkkül tap- 
mış Siinik (Sisakan) knyazlığımn tərki- 
bində olmuş, 11 əsrdə səlcuqlar tərəfın- 
dən tutulmuşdu. 12-13 əsrlərdə Azər- 
baycan atabəyləri, Hülakular, 15-17 
əsrlərdə isə Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və 
Səfəvi dövlətlərinin tərkibində olmuş- 
dur. 1730 ildə tiirk  qoşunları tərəfindən 
tutulmuş, 1735 ildə Nadir xan Əfşar tə- 
rəfindən yenidən İrana qaytarılmışdı. 
1747 ildən Zəngəzur İrəvan və Qarabağ 
xanlıqlarınm tərkibində olmuşdur. Ru- 
siya-İran miiharibələrindən (1804-13; 
1826-28) sonra Türkmənçay müqavilə- 
sinə (1828) əsasən Zəngəzur Rusiyaya 
qatılmışdır. Çar hökumətinin himayəsi 
altında Zəngəzura İran və Osmanlı döv- 
ləti ərazisindən eımənilərin kütləvi axını 
başlanmış, beləliklə də yerli azərbavcan- 
h, qismən də kürd əhalisinin miitləq ək- 
səriyyət təşkil etdiyi bir şəraitdə erməni 
əhalisinin də sayca xeyli aıtmasına sə- 
bəb olmuşdu. Zəngəzur 1829 ildən Qa- 
rabağ əyalətinə qatılmış, 1861 ildə isə 
Zəngəzur qəzası kimı təşkil olunmuşdu.

1916 ildo Zəngəzur qəzasmda azər- 
baycanlıların sayı 119500 nəfər idi, bu 
da ümumi əhalinin 60‘!4ı-ini təşkil edirdi. 
1^17 ilin martından 1918 ilin mayına- 
dək Zəngəzurda daşnakların azərbay- 
canlı və kiird əhalisinə qarşı soyqırımı 
siyasəti nəticəsində müsəlman kəndləri 
yerlə-yeksan edilmiş, xeyli insan həlak 
olmuş, doğma yurdlarından didərgin 
düşmiişlər. 1918 ilin mayında Cənubi 
Qafqazda iiç miistəqil dövlət - Azər- 
baycan, Giircüstan, Erınonistan respub- 
likalan elan edildikdən sonra daşnak

hökuməti azərbaycanlılara qarşı dövlət 
siyasəti səviyyəsində soyqırımı həyata 
keçirmişdir. Andronikin, Njdenin, Dro- 
nun quldur dəstələrinin Zəngəzura bas- 
qınları nəticəsində təkcə 1918 ilin  yayın- 
da və payızında 115-dən artıq kənd da- 
ğıdılmış və yandırılmış, var-dövlət və 
mal-qara qarət edilmiş, 7729 nəfər azər- 
baycanlı, o cümlədən 3257 kişi, 2276 qa- 
dın və 2196 uşaq vəhşicəsinə öldiirül- 
müş, 2339 nəfər isə yaralanmış və şikəst 
edilmişdi. 1919 ilin  axırınadək 40 min 
nəfərdən aı tıq dinc sakin öz doğma yur- 
dunu tərk etmiş, iistəlik, 30 mindən ar- 
tıq erməni Zəngəzurda yerləşdirilmişdi. 
1919-20 illərdə də erməni quldur dəstə- 
ləri Zəngəzurda azğınlıqlar törətməkdə 
davam etmişlər.

Azərbaycanda (1920, 28 aprel) ə 
Ermənistanda (1920, 29 noyabr) sovet 
hakim iyyəti elan edildikdən soıı a 
Ermənistan SSR Xalq Komissarl. ı 
Sovetinin 1921 il iyulun 20-də təsd q 
etdiyi yeni ınzibati-ərazi bölgüsünə ə, - 
sən Ermənistan SSR-də yaradılmış 8 c - 
zaya əzəli Azərbaycan torpağı hesabı a 
daha bir qəza -  Zəngəzur qəzası di 
və olundu, oslində, qəsb edildi. B s, 
Moskva hakim dairələrinin antiaz. - 
baycan siyasəti nəticəsində baş verc'.ı. 
Zəngəzur qəzasının əsasında Ermərn- 
standa Mehri və Zəngəzur qəzaları ya- 
radıldı.

Ə ıi: P a ş a y e v  A. Köçiiıülmo. B., 1995; Hr- 
mDiıistan a/ərbaycanlılarınııı turixi coğrafiy; ı. 
B„ 1995; Dcportasiya. Azərbaycanlıların Ermoni- 
stan arazisiııdoki tarixi-etııik torpaqlarından ı!c- 
portasiyası. B., 1998; AaepöaıuwaHUbi (hcto) i- 
K0-3TH0i pa(|)iı>ıecKHH olıepK). B., 1998.

Ktınıil Muxtarov, Rauf M M  v

Azərbayean SSR İkinci dünya müll - 
ribəsi illərində. Azarhaycan SSR müi >- 
riha ea.vı dövbtbrin planlaruıda. Faş t
Almaniyası 1939 il sentyabnn 1- ə 
Polşaya hücum etdı. Bir gün son a 
İngiltərə və Fransa hökumətləri Alm - 
niyaya müharibə elan etdilər. 'k in  i 
düııya müharibəsi başlandı. Almaniya 
Sovet İttifaqı ilə 1939 il 23 avqust tarixli 
müqavikni pozaraq 1941 il iyunun 22-c ə 
SSRİ-yə hücum etdi. “ Barbarossa pla- 
m” na görə, alman ordusu qışa qədər Ar- 
xangelsk-Həştorxan xəttinə çıxmalı idi.

Azərbaycan Alınaniyanın işğalçılıq 
planmda xüsusi yer tuturdu. Onun sər- 
vətləri, strateji və geosiyasi mövqeyi la- 
şistlərın diqqətini cəlb edirdi. Almaniya 
Bakı neftindən istifadə etməklə bütün
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Şəıqi istila edəcəyinə böyük ümidlər bəs- 
ləyirdi. Sovet İttifaq ı üzərində qələbə- 
dən sonra tü rk  xalq larının yaşadığı 
ərazilərdə “ Böyük Türküstan”  dövləti- 
nin yaradılması nəzərdə tu tu lu rdu . 
Azərbaycan bütövlükdə bu dövlətin 
tərkibinə daxil edihnəli idi.

Hələ 1941 ilin  martında Almaniya- 
nın “ Kontinental neft cəmiyyəti” nə Ba- 
kı zəbt edildikdən sonra burada neftin 
hasilatı emalı və daşınması tapşırılmış- 
dı. Azərbaycandakı ir i sənaye müəssi-

"Barbarossa planı"
Müqəddəs Roma imperiyasının im- 
peratoru I Fridrix Barbarossamn 
adından götürülmüşdür. SSRİ-yə 
qarşı qısamüddətli hərbi əməliyyat 
planı idi.

səl. inə alman rəhbərlər təyin edilmişdi. 
Hi ?r Bakı alındıqdan sonra onu hərbi 
ob ektə çevirmək haqqında tapşırıq 
veı nişdi. Bakının və Abşeronun sənaye 
və ərbi əhəmiyyətli müəssisələrinin xə- 
rit, əri də hazırlanmışdı. Faşistlərin 
Qa qaza “ Edelveys”  adlanan hücum 
pla ına görə, Bakı sentyabrın 25-də zəbt 
edi ınəli idi.

vlüharibənin ilk illərində Azərbay- 
ean barədə SSRİ ıəhbərliyinin də xiisusi 
p lan vardı. 1942 ilin  dekabrında imza- 
lanmış məxfı plana görə, azərbaycan- 
lılar Orta Asiya və Qazaxıstana kö- 
çüriilməli idi. Səbəbi isə Sovet dövlətinin 
Türkiyəyə etnik və din i mənsubiyyətləri

İs ıfil Məmmədovun nitqindən:
“Mənim 22 yaşım var, ancaq mən 
h, i-hazırda həyatın əsl mənasını 
fa istləri məhv etməkdə görürəm.
N qədər ki, sağam, mən bu ş’üarla 
fc izmə qarşı vuruşaeağam”.

ilə xın olan azərbaycanlılara etibar ct- 
mə əsi id ' Lakin Qırmızı ordunun Sta- 
iiıiı. i ad və Qafqaz uğrundakı döyüşlərdə 
qəl ■ >əsi, həmçinin M.C.Bağırovun şəxsi 
niifuzu vo tu tarlı arqumentləri İ.V.Stali- 
ni bu yoldan çəkindirdi.

Arxa cahhn. Azərbaycan xalqı müha- 
ribənin ilk  günündən SSRİ-nin başqa 
xalqları ilə birlikdə faşist işğalçılarına 
qarşı mübarizəyə qalxdı. 40 mindən çox 
könüllü cəbhəyə getdi. Yüzlərlə qırıcı 
batalyonlar, özünümüdafiə və hərbi- 
hava hücumundan müdafiə dəstələri 
yaradıldı.
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Müharibə illərində Azərbaycandan 
Sovet ordusu sıralaıına təqr. 640 min 
nəfər, o cümlədən 10 mindən çox qadın 
səfərbər edildi. Azərbaycanda 1941 ilin 
avqustunda 402-ci, oktyabrında 223-cii,
1942 ilin mart-sentyabr aylarında 416-cı, 
avqust-sentyabrda isə 271-ci m illi atıcı 
diviziyalar təşkil cdildi. Krım ın müdafiə- 
sində şəxsi heyətinin çoxunu itirıniş 77-ci 
Azərbaycan diviziyası 1942 ilin  mayında 
yenidən komplektləşdirildi

1941 il iyunun 28-dən etibarən res-

tisasiı fəhlə hazırlandı. Neftçilər fəda- 
karlıqla çalışaraq cəbhəni, xalq təsərrii- 
fatını yanacaqla təmin edirdilər. M iiha- 
ribə dövründə ölkəyə 75 mln. t neft veril- 
di. Ordunun yanacağa olan tələbatınm 
70%-ini Bakı neftçiləri ödəyırdi.

Bakıda 130 növ silah və həıbi sursat 
hazuianır, o cümlədən məşhur “ Ka- 
tyuşa”  raketi, “ Y A K -3 ”  qırıcı təyyarəsi 
yığılırdı. 1941 ildə böyük hərbi və təsər- 
riifat əhəmiyyəti olan C ulfa-M incivan, 
Salyan-Neftçala, Papanin (indık i Ə li

416-cı Taqanroq 
Atıcı Diviziyasının 
hissaləri Bcıiiııdə 
qələba paradında. 

1945 il.

publikanın iqtisadiyyatı müharibənin 
tələblərinə uyğun quruldu: fəhlə və qııl- 
luqçular üçün iş günü 11 saata qaldırıldı, 
məzuniyyətlər ləğv edildi, ərzaq və sənaye 
məhsullarının satışı üzrə kartoçka sistemi 
tətbiq olundıı. İşi özbaşına tərk edənlər 
üçiin 5-8 il həbs cəzası müəyyən edildi.

Faşizmə qarşı mübarizədə Azərbay- 
can xalqı bütün qüvvələrini səfərbər edə- 
rək möhkəm arxa cəbhə yaratdı. Biitün 
sənaye sahələri cəbhə üçün məhsul is- 
tehsalına keçdi. Orduya səfərbər olu- 
nanların yerini qadınhır və yeniyetmələr 
tutdu. Q'sa müddətdə 40 mindən çox ix-

Bayram lı)-Hacıqabul və b. dəmiryol 
xətləri istifadəyə verild i. Bakı avtomo- 
bil zavodunun əsası qoyuldu.

Azərbaycanın kolxoz və sovxozla- 
rında cəbhə üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən texniki b itk ilər becərilirdi. 
Kənd əməkçiləri müharibə illərində öl- 
kəyə yüz min tonlarla məhsul verdilər.

Azərbaycan xalqı 1941-43 illərdə 
müdafiə fonduna 15 kq qızıl, 952 kq gü- 
müş, 311 mln. manatlıq istiqraz verdi. 
Cəbhədə vuruşan əsgərlər üçün 1,6 mln. 
ədəd müxtəlif əşya, 125 vaqon isti paltar 
göndərildi.
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1943 iliıı payızıntia işğaldan azad 
cdilmiş ıayonlarda təsərrülatın bərpası 
üçün Azərbaycanda Respublika Yardım 
Komitəsi və onun rayon komissiyaları 
yaradıldı. Şimali Qal'qaz neftçilərinə, 
Leninqrad, Slalinqrad, Stavropol Uk- 
rayna təsorriifatlarına xeyli pul, ərzaq, 
tik inu materialları, sonaye avadanlığı 
və s. göndərildi.

Müharibə illərində Azərbaycanın 
elrn və mədəniyyət xadimlərinin biitiin 
qüvvələri səfərbər cdilmişdi. Yeııi stra- 
teji xammal yataqları kəşf edilir, ncft 
emalıııda ınüasir texnologiyalar tətbiq 
o lunurdu. Görkəm li kimyaçı alim 
Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə 
aviasiya üçiin yüksəkoktanlı benzin 
istehsalınm yeni texnologiyası işlənib 
hazırlandı.

Məşhur cərrah Mustafa Topçubaşov 
hərbi cərrahiyyədo yeni ınüalicə metod- 
ları hazırlayaraq minlərlə əsgəri ölüm- 
dən xilas etdi. Respublikada 70 həıbi 
hospital fəaliyyət göstərirdi.

İctimai elmlər sahəsində çalışan alim- 
lər xalqın tarixi keçmişindən, qolırə- 
manlığından bəhs edəıı əsərlər yaradır- 
dılar. 1945 ilin martında Asərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının yaradıl- 
ması respublikanın elmi-mədəni Iıəya- 
tıııda mühüm hadisə oldu.

Azəı baycan ədəbiyyatında müharibə 
mövzusu aparıcı yer tutdu. Müharibə 
dövründə döyüşçü və partizanların 
şiicaətlərini təsvir edon onlarla oçerk, 
hckayə, povest, pyes və s. yazıldı.

Azərbaycaıı bəstəkarları müharibə 
dövründə onlarla yeni marş, simfoniya, 
mahm, opera və s. yaratdılar. Cəbhəyə 
xidmət iiçün konsert briqadaları yara- 
dıldı. Azərbaycan artistləri hərbi his- 
sələrdə 35 mın konsert vermışdilər.

M iiharibə illərində Azərbaycan sə- 
nədli kinosunun b ir qrup rejissoru və 
operatoru cəbhə xəttinə gedərək əsgər- 
lərin qəhrəmanlığından bəhs edən 
xüsusi film lə r çəkirdilər. Qəhrəman 
döyüşçülər Kamal Qasıınov və Boxtiyar 
Kərimova həsr olunmuş "Vətən oğlu” 
və “ Bəxtiyar”  kinonovella ları, arxa 
cəbhədoki fədakarlıqdan bəhs edən 
kino jurna lla r, kinooçerklər, mülıari- 
bədə dənizçilərin göstərdiyi igidliklərə 
həsr olıınmuş “ Sualtı qayıq T-9”  bədii 
film i ç"ikilmişdi.

Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində 
təsviri sənət ustaları da fəal iştirak edıı 
dilər. Azərbaycan rəssamlarının əsərləri
1943 ildə Moskvada Tretyakov qalere- 
yasında nümayiş etdirilmişdi.

öıı cdbha. Müharibənin ilk günlərin- 
dən minlərlə azərbaycanlı cəbhələrdə fa- 
şizmə qarşı m ərdliklə vuruşurdular. 
Brest qalasının müdafiəsində 44 nəfər 
azərbaycanlı iştirak etmiş, axır nə- 
fəslərinə qədər qəhrəmanlıqla döyiiş- 
miişdülər.

Kiçik leytenant İsrafil Məmmədov
1941 ilin dekabrında Novqorod yaxınlı- 
ğında Pustınka kəndi uğrunda gedan 
döyüşlərdə böyük şücaət göstərdi və 
azərbaycaıılılar arasında ilk  dəfə olaraq 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq 
görüldii. 1942 ilin  qışında Stalinqrad 
cəbhəsində podpolkovnik Həzi Aslano- 
vun tank polku böyiik qəhrəmanlıq 
göstərdi. 1942 il dekabrın 22-də ona 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verildi.
1944 il iyunun 23-30-da general-mayor 
Həzi Aslanovun 35-ci qvardiya tank

briqadası Berezna çayını keçib Pleşşe- 
nitsı şəhərini və 508 yaşayış məntəqəsini 
azad etdi. Həzi Aslanov ikinci dəfə 
Sovct İttifaqı Qəhrəmanı adı ilə tə ltif 
olunmağa təqdim edildi, lakin bu ad 
ona ölümündən sonra -  1991 ildə verildi. 
Həzi Aslanov iki dofə Sovet İttifaqı 
Qəhrəmam adma layiq görülmiiş yeganə 
azərbaycanlıdır.

Borodino çöliindəki vuruşmada pu- 
Iemyotçu İdris Vəliyev düşmənin 50-dən 
çox əsgərini, Leninqrad səmasında təy- 
yarəçi Hiiseynbala Əliyev isə 6 almaıı 
təyyarosini ınohv etdilər.

1941 iliıı dekabrında almanlar Mos- 
kva ətrafında ciddi məğlubiyyətə 
uğradıldı. Lakin diişmən lıələ giiciü idi. 
1942 ilin ınayında faşistlər Kcrci. sonra 
isə Sevastopolu ələ keçirdi və Volqaya 
torəl irəlilodi. Avqust ayında Kras- 
nodar, Stavropol və M aykop olə 
keçirildi. Bakı böyük təhlükə altında 
idi.

SSRİ AIi Baş Komandanlığı 1942 il 
sentyabrın 9-da Cənubi Qafqaz respub- 
likalarında, o cümlədən Azəıbaycanda 
hərbi vəziyyət elan etdi. Bakı müdafio 
rayonu yaradıldı. Şəhər ətrafında 
istehkamlar quruldu. Tankların keçə 
bilməməsi üçün 16841 maneə yaradıldı, 
97 km uzunluqda dərin xəndəklər qazıl- 
dı. Arxanı atəş nöqtələri ilə birləşdiron 
535 kın uzımluqda gizli yol çəkildi. 1 
mln. 800 min mJ torpaq işi görüldü. 
Düşmən 1942 ildə 71, 1943 ildə isə 3 dəfə 
Bakı səmasına soxulmağa cəhd göstordi. 
lakin cəsur təyyarəçilər və zenitçilər 
buna imkaıı vermədilər, faşistlərin 96 
toyyarəsini məhv etdilər.

Mozdoku tutduqdan sonra güclü 
müqavimətlə üzləşən düşmən Bakıya de- 
yil, Nalçik-Orconikidze istiqamotin lə 
hərəkətə başladı. 402, 416 və 223 ü

Azərbaycan diviziyaları Mozdok ra> )- 
nunda döyüşür, 77-ci diviziya isə n ■ 
dafiə əmoliyyatlarında iştirak ediıdi.

1942 ilin oktyabrından sovet or< 
sunun Şimali Qafqaz uğrunda döyi 
lərində Azorbaycan diviziyaları; 
əsgərləri böyük roşadot göstəıdilər. 77 ı 
diviziya Kerç, Rostov, Stavropol və 
yaşayış məntəqələrinin azad edilməsin > 
iştirak etdi. 402-ci diviziya Mozd 
ətrafinda 10 yaşayış məntəqəsini d 
mondən təmizlodi. 416-cı diviziya Şim 
Qafqaz vo Azov dənizi sahillərindəki I 
sıra yaşayış məntəqələrinin azad ediln 
sində böyiik rol oynadı. Tuapse uğrund ı 
gedən döyüşlordə Qafur Məmmədo 
düşmonin 13 əsgərini ınəhv edərək. 
komandirini oz həyatı bahasına öliimdən 
xilas etdi. Ölümündən sonra ona Sovet 
İttifaqı Qohromanı adı verildi. Oafqazda 
alınan ordulanmn darmadağın edilməsi 
Azərbaycanı faşist istilası təhliikəsindən 
xilas etdi.

İsralil Maııımodov. Hozi Aslanov. Qafur Məınınodov.
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Azəıbaycanlı döyüşçülər Stalinqrad 
döyüşlərində də şücaətlə vuruşmuşdular. 
Baloğlan Abbasovun başçılıq etdiyi 
snaypeıiər qrupu iki ay ərzində düşmənin 
üç minə qədər əsgər və zabitini məhv etdi.

Alman ordusıı 1943 ilin fevralında 
Stalinqrad ətrafında tamamilə darma- 
dagın edildi. Bıı qələbə müharibənin ge- 
dişində əsaslı dönüş yaratdı.

I943 ilin  yayında on minləıiə azər- 
baycanlı biitün cəbhələrdə roşadətlə vu- 
ruşurdu. Nəcəf Əjdərov Oryol şəhərində 
qələbə bayrağım ucaltdı. Hərbi təyya- 
rəçilor A d il Quliyev və Züleyxa Seyid- 
məm.nədova öz igid lik ləri ilə fərqləndi- 
lər. 4l6-cı d i\ iziya Taqanroq şəhərinin 
azad edilməsində göstərdiyi rəşadətə gö- 
rə “ Taqanroq diviziyası”  foxri adına la- 
via görüldü.

! lərbi əməliyyatlarda qəhrəmanlığı-

na görə 271 -ci diviziyaya “ Qorlovka 
div ziyası” , 77-ci diviziyaya iso “ Sim- 
feı pol diviziyası”  adı veıildi. 416-cı vo 
77 diviziyalar 2-ci dorəcəli Suvorov 
or' ?ni ilə tə ltif edildilər.

I.Aslanovun tank briqadası Pribal- 
tik nın azad edilməsindo fəal iştirak et- 
di , 1945 il yanvarın 24-də döyüş əmə-
li; tları getməyən b ir yerdə, müəmmalı 
şo! lo güllə yarasından həlak oldu.

iilli Azərbaycan diviziyaları SSRİ 
əı ‘si laşist işğalçılarından ləmizləndik- 
do' ;onra Şərqi Avıopamn azad edilməsi 
orı .iyyatlarında da iştirak etdilər. 223- 
cu iviziya Yuqoslaviyaınn azad edilmə- 
sində fəal iştirak etdiyinə görə fəxri 
“ Beiqrad diviziyası”  adıın aldı. O, həm 
də Vyananm faşistlordən tomizlənmə- 
sində böyük rəşadət göstərdi və “ Qırmızı 
Bayraq”  ordeni ilə tə ltif edildi.

271-ci diviziya Polşa və Çexoslovaki- 
yanın azad edilməsində yaxından iştirak 
etdi. Bu döyüşlərdo, Ziya Bünyadov da

daxil olmaqla, 20 nələr azərbaycanlı So- 
vet İttifaqı Qəhıomam adına layiq görül- 
dülər.

416-cı Azərbaycan diviziyası 1945 
ilin  fevralında düşınənin müqavimətini 
qırıb, Oder çayı sahilinə çıxdı və Berlin 
iizərinə yeridi. Azərbaycan döyüşçüləri 
mayın 2-də Bcrlinin Brandenburq dar- 
vazası iizərinə qələbə bayrağını sancdı. 
Rcyxstaqın alınmasında göstərdiyi rəşa- 
dətə görə Y us if Sadıqov Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adına layiq görüldü.

Azdi'haycanltlar partizan və antifaşist 
hərəkatlarında. Döyüşlərdə əsir düşmüş 
və faşist həbs düşərgələrinə salınmış 
azərbaycanlıların çoxu əsarətdən qur- 
tarmaq üçün mübarizəni davam etdirir, 
həbs düşərgələrindən qaçıb partizanlara 
qoşulurdtı. Smolenskdə fəaliyyət göstə- 
rən partizan briqadasının qərargah rəisi

İsmayıl Əliyev idi. 1943 ildə 50 nəfər 
azərbaycanlı Məmməd Əliyevin başçılığı 
ilo faşist düşərgələrindən qaçaraq Krım - 
da xüsusi partizan dəstəsi yaratmışdılar. 
Ukraynada isə 400 azərbaycanlı partizan 
dəstəsi təşkil etmiş, başqa partizan 
dəstələri ilə biıiəşorək l Ikrayna, Çexoslo- 
vakiya vo Macarıstanda faşizmə qarşı 
fəal mübarizə aparmışdılar.

1942 ildə polkovnik Ələkbər Əliyev 
Belorusiyanın Borisov şəhərində fəaliy- 
yət göstərən “ Dyadya Ko lya”  partizan 
biıiəşməsinin qərargah rəisi olmuş, 1944 
ildə Suvorov adına partizan dəstəsinə 
komandir təyin edilmişdi. Dəstə Alm a- 
niyaya aparılan 4 min sovet vətəndaşını 
xilas etmişdi. Ukraynada S.A.Kovpa- 
kın məşhur partizan ordusunda xeyli 
azərbaycanlı döyüşürdü.

Azərbaycanlılar Avropa xalqlarının 
partizan vo antifaşist müqavimət hərə- 
katlarında iş tirak edird ilor. Polşada
1942 iliıı yazmda faşist horbi əsir diişər-

gəsində azərbaycanlı əsirlor gizli təşkilat 
yaratmışdılar. Təşkilata zabitlər Hadı 
Qiyasbəyov və M irzəxan Məmmədov 
rəhbərlik edirdilər. Toşkilatın köməyilə 
b ir qrup əsir ölüm düşərgəsindəıı qaça- 
ı aq partizan hərəkatına qoşulmuşdu.

1942 ildo Fransadakı faşist həbs dü- 
şərgələrindon qaçıb partizanlara qoşu- 
lan Əhmədiyyə Cəbrayılov “ Arm ed 
M işel”  adı ilə Fransanın müqavimət 
həıəkatında foal iştirak etmiş, bu ölkə- 
nin ən yüksək mükafatı -  Fəxri legion 
ordeni ilə tə ltif edilmişdi.

Stalinqrad döyüşləri vaxtı ağır yara- 
lanaraq əsir düşən M ehdi Hüseynzado 
sonradan Yuqoslaviya partizanlarına 
qoşulmuşdu. Faşistlərə qarşı mübarizədə 
əfsanəvi qohrəmanlıqlar göstərmiş, 700 
həıbi əsiri azad etmişdi. O, “ M ixaylo ”  
ləqəbi ilə Yuqoslaviya Xalq Azadlıq 
Ordusunun kəşfiyyatçı-təxribat qrupuna 
rəhbərlik edərək 1000 nəfərdən çox 
alman zabitini məhv etmişdi. Mehdi 
Hüseynzadə 1944 ildə faşistlərlə döyüşdə 
xeyli düşmən qırmış və ələ keçməmək 
üçün son gülləsini özünə vuımuşdur. 
1957 ildə ona Sovet İttifaqı Qohrəmam 
adı verilmişdir.

İtaliyadakı partizan hərəkatında işti- 
rak etmiş Əli Babayev Qaribald; adına 
batalyonun komandiri olmuş, igidliklər 
göstərmiş, bu ölkənin “ Hərbi şücaotinə 
görə”  medalı ilə tə ltif olunınuşdu.

İtaliya faşist rejiminin başçısı B.Mus- 
solinini həbs edən partizan dəstəsinin tər- 
kibində Vilayət Hüseynov da var idi.

“ Buhenvald”  ölüm düşərgəsində 
yaradılan gizli təşkilatın rəhbərlərindən 
b iıi olan Əkbər Ağayev faşistlərə qarşı 
mübarizə aparmışdır. Fəaliyyətinin iistü 
açılandan sonra o, faşistlər tərəfiııdən 
güllələnmişdi.

Dünyanın antifaşist qüvvələrinin 
səyi nəticəsində böyük qələbə oldo olun- 
du, mayın 8-də Alm aniya qeyd-şərtsiz 
təslim aktını imzaladı. 9 May 1945 il 
tarixə Qələbə günü kim i daxil oldu.

Lakin İkinci düııya müharibəsi da- 
vam ediıdi. SSRİ avqustun 9-da təca- 
vüzkar Yaponiyaya qarşı müharibəyə 
qoşuldu. Sentyabrın 2-də Yaponiyanm 
təslim olması ilə müharibə qurtardı.

SSRİ müharibodən qalib çıxdı. Bu 
qoləbənin əldə edilməsindo Azərbaycan 
xalqının böyük rolu oldu. Sovet or- 
dusunun texnikasını Bakı nefti hərəkətə 
gətirird i. Onlarla azərbaycanlı sərkərdə
-  Həzi Aslanov, A kim  Abbasov, Mehdi 
Mahmudov, Yaqub Quliyev, Həbibulla 
Hüseynov, Aslan Vəzirov və başqaları

dhıımdiyyə Cəbrayılov. Ziya Bünyadov. Mehdi Hüseynzadə.
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ölkoni fiifizm  bəlasından quılarm aq 
üçün böyük hərbi təskilatçılıq qabiliy- 
yoti və əsgəri rəşadət göstərdilər. Xalqın 
mərd oğııllarmdan 47 nofəri, Azərbay- 
candan cəbhəyə gcdən başqa millətlərin 
nümayəndələrindən isə 74 nəfəri döyüş- 
lərdəki rəşadətinə görə Sovct İttifaqı 
Qəhrəmanı adına layiq görüldii. 30 nəfər 
Şölırəl ordcninin lıər üç dərəcəsi ilə, 176 
min nəfər isə müxtəlif ordeıı və medal- 
larla təltil cdildi.

Azorhaycan SSR 20 osrin 40-cı illəri- 
ııiıı 2-ci yarısı -  60-cı illərində. Sovet im- 
pcriyası müharibədon sonrakı illərdə

Bağırov Mir Cəfər Abbas oğlu 
(1896-1956)
Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin və Bakı şəhər 
Partiya Komitəsinin 1-ci katibi işlə- 
miş (1933-53), respublikaya rəh- 
bərlik etmişdır. Bundan əvvəl,
1921-30 illərdə Azərbaycanın föv- 
qəladə komissiyasının sədri, Baş 
siyası idarənin sədri, xalq daxili işlər 
komissarı, Azərbaycanın Xalq Ko- 
missarları Şurasının sədr müavini, 
1932-33 illərdə onun sədri olmuşdur. 
Azərbaycan KP MK və Bakı şəhər 
PK-nın birgə plenumunda (1953, 
iyul) ziyankarlıqda, qüsurlu rəhbərlik 
metodlarında və b. əməllərdə təq- 
sirkar bilinib vəzifəsindən kənar 
edilmişdir. SSR İ Ali məhkəməsi 
Hərbi kollegiyasının hökmü ilə 
(1956, aprel) xalq düşməni kimi 
güllələnməyə məhkum edilmişdir.
Mir Cəfər Bağırovun ziddiyyətli fəa- 
liyyəti indiyədək obyektiv tarixi 
qiymətini almamışdır.

güclü hərbi-siyasi qüvvəyə. nüvə silahına 
malik olan dövlətə çevrildi. Ontın baş- 
çılığı ilə “ sosialist" sistcmi yaradıldı. To- 
talitar rejim, iıuibati-amirlik idarəçiliyi 
gücləndi. Müharibəııin vurduğu /iyanlar 
tezliklə aradan qaldırıldı. 10 il ərzində 
108 yeni iri sənaye müəssisəsi tikildi. Fəh- 
lə və qulluqçuların sayı 2 dəl'ə artdı. İs- 
tchsalatda müasir texnika və tcxnolo- 
giyalar tətbiq olundıı. Ycni ncft və qaz 
yataqlan aşkar cdildi və onların bir çoxu- 
nun istismarına başlanıldı. 1948 ildə 
dünyada ilk dəfə açıq dənizdə neft-mədən 
estakadaları quruldu. Neft daşlarında 
1949 il noyabrın 7-də ilk dəniz neft 
quyusu fontaıı vurdu. Yeni neft emalı 
müəssisələri, o ciimlədən 1953 ildə Ycni 
Bakı Neftayırma zavodu işə salındı.

Respııblikada kimya, dağ-mədən, 
qara və əlvan metallurgiya, energctika 
sənayc sahələıi daha da inkişaf etdi. 
Sumqayıt. Mingəçcvir, Daşkəsən, Əli 
Bayramlı kim i yeni sənaye mərkəzləri 
mcydana gəldi. Sumqayıtda kimya 
(1945), boru prokatı, sintetik kauçuk 
(1952), a liim in ium  (1955) zavodları, 
Qaradağ sement zavodu (1951), Abşe- 
roııda “ Şimal”  Dövlət Rayon Elektrik 
Stansiyası (1954), Mingəçevir Sıı Elek- 
trik Stansiyası (1954), Daşkəsən filiz- 
sallaşdırma kombinatı (1954), Bakı qaz 
emalı zavodu (1961). Mingəçevir kabel, 
Bakı poladəritmə, soyuducu, şin, Sum- 
qayıt supeıfosfat, Gəncə alüminium 
zavodları (1958-66), Ə li Bayramlı İsti- 
lik-E lektrik Stansiyası (1968) işə salındı. 
Onlarla yüngül, yeyinti, yerli sənaye 
müəssisəsi -  ayaqqabı, mebel, gön-dəri, 
tikiş-toxuculuq fabrikləri, xalça-mahud 
kombinatı istifadəyə verildi.

Koınmunikasiya vasitələıi inkişaf 
etdi. Bakı-Krasnovodsk (indiki Türk- 
mənbaşı) bərə yolu (1962), Yevlax- 
Bərdə-Ağdam dəmir yolu (1967), Bakı 
metrosunun ilk  6 stansiyası (1967) işə 
salındı. Avtom obil, dəniz-çay və hava 
nəqliyyatı xeyli inkişaf etdi.

T ik in ti sahəsində mühüm irəliləyişlər 
oldu. Şəhər və kəndlərdə mənzil tik intis i 
xeyli genişləndi. Bakıda indiki Şəhriyar 
adına klub, Hökumət evi, universitct,

Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu 
(1910-97)
1954-59 illərdə Azərbaycan Kom- 
munist Partiyası Mərkəzi Komitə- 
sinin 1-ci katibi olmuş, respublikaya 
rəhbərlik etmişdir. Bundan əvvəl 
Azərbaycan SSR  kənd təsərrüfatı 
naziri, Azərbaycan Kommunist Par- 
tiyası Gəncə Vilayət Komitəsinin 1- 
ci katibi, Azərbaycan Kommunist 
Partiyası MK katibi işləmişdir. 1950 
ildə Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü 
seçilmiş, 1970-87 illərdə Azərbay- 
can SSR EA-nın Genetika və Selek- 
siya institutunun direktoru olmuş- 
dur. 1990-97 illərdə Respublika Ağ- 
saqqallar Şurasının sədri idi.

Bakı limanı, sirk binaları, Respublika 
stadionu tik ild i, Akademiya şəhərciyi 
salındı (1967).

Respublikanın kənd təsərrüfatında bir 
sıra islahatlar -  xırda kolxozlann, maşın- 
traktor stansiyalarının ləğv cdilməsi, tə- 
sərriifat rəhbərlərinə tələbkarlığın artırıl-

ması, habclə maşın-traktor parkının möh- 
kəmləndirilməsi, suvarma şəbəkəsinin 
genişləndirilməsi (Yuxarı Qarabağ, Sa- 
mur-Abşeron kanalları istifadəyə vcrildi) 
nəticəsində irəliləmələr baş veıdi. Pambıq, 
ipək tütün tərəvəz, üzüm istchsalı artdı. 
Lakin ərzaq məhsıılları istchsalına, hey- 
vandarlığın inkişafına lazımi diqqət ve- 
rilmirdi.

Kommunist partiyasının dövlət ha- 
kimiyyət orqanları və ictimai təşkilatlar 
üzərində amiranə rəhbərliyi və təzyiqi 
cəmiyyətin yaradıcı qüvvələrini xeyli 
dərəcədə buxovlayır, öz ınəqsədlorinə

Axundov Vəli Yusif oğlu 
(1916-86)
1959-69 illərdə Azərbaycan Kom- 
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsi- 
nin birinci katibi işləmiş, respub- 
likaya rəhbərlik etmişdir. Bundan 
əvvəl Azərbaycan SSR  səhiyyə 
nazirinin müavini (1949-52), Azər- 
baycan SSR  səhiyyə naziri (1954- 
58), Azərbaycan Kommunist Par- 
tiyası MK katibi (1958) Azərbaycan 
SSR  Nazirlər Sovetinin sədri 
(1958-59) işləmişdir.
Q.M.Musabəyov adına Virusolo- 
giya, Mikrobiologiya və Gigiyena 
İnstitutunun (hazırda V.Y.Axundov 
adına) direktoru olmuş, 1969 ildə 
Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü 
seçilmişdir.

uyğun istiqaınətləndirirdi. SSRİ rəhbə 
ləri sözdə beynəlmiləlçilikdən, xalqlar 
dostluğundan danışır, əməldə is • 
Azəıbaycan xalqına qarşı ayrı-seçkih 
siyasəti yeridirdilər. Bundan bəhrələnə 
erməni millətçiləri dəfələrlə rəsmi şəki 
də Mərkəz qarşısında Azəıbaycanı 
Dağlıq Qarabağ M uxta r Vilayətinı ı 
Ermənistan SSR-ə vcrilməsi məsələsi. 
qaldırmışdılar. Azərbaycanlılar öz taı 
xi-ctnik torpaqlarından -  Qorbi Azəı 
baycandan (o zaman Ermənistan SSI 
tərkibində olan) növbəti dəfə 1948-5 ■ 
illərdə kütləvi deportasiyaya mərı 
qaldılar. 1947-ci il dekabrın 23-də SSR İ 
Nazirlər Soveti “ Ermənistan SSR-dən 
kolxozçuların və başqa azərbaycanlı 
əhalisinin Azərbaycan SSR-in Kür- 
Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” 
4083 saylı qərar verdi. SSRİ Nazirlər 
Sovetinin 1948 il 10 ınart ta rix li 
“ Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və 
başqa azərbaycanlı əhalisinin Azərbay- 
can SSR in Kür-Araz ovalığına köçürül-
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Hcyılor Əlir/a oğlıı Əliyev.

ınəsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında”  
daha bir qərarı ilə bu işi həyala kcçiı- 
nıək üçün konkret tədbirlər pianı ınüəy- 
yən olundu. Bu qərarlara görə, 1948 ildə
10 ıııin, 1949 ildə 40 min, 1950 ildə isə 50 
ınin nəfər “ könülliilük prinsipinə əsa 
sən”  Azərbaycana köçürülməli idi. “ Kö- 
nüllii köçürmə”  adı altında nəzərdə 
tutuian 100 min nəfərdən 62 min nəfər 
azərbaycanlı zorla Azərbaycanın Kür - 
Araz ovalığına köçürüldü, onların hər 
üç nəfərindən biri yeni şəraitə uyğunlaşa 
bilməyib məhv oldu. Ermənistan SSR 
ərazisində ıninlərlə Azərbaycan topo- 
nimləri dəyişdirildi. Bunun əksinə ola- 
raq Azərbaycan SSR-də, xüsusən yeni 
sənaye mərkəzlərində, Dağlıq Qarabağ- 
Ja erməni ohalisinin artması üçün olve- 
ıişli şərait yaradıldı.

Azorbaycan Respublikası Prezidenti 
leydər Əliyevin “  1948—1953-cü illərdə 
zərbaycanlıların Ermənistan SSR əra- 

Tİsindəki ta rix i-e tn ik  torpaqlarından 
kütləvi sıırətdə dcportasiyası”  (1997 il
18 dekabr) və “ Azərbaycanlıların soyqı- 
ımı haqqında”  (1998 il 26 mart) fər- 

manlarından sonra həmin tarixi həqi- 
qətlərin obyektiv elmi araşdırılmasına 
başlandı.

50-ci illərin ortalarmda siyasi sistemi 
əkmilləşdirmək, şəxsiyyotə pərəstiş və 

onun acı nəticələrini aradan qaldırmaq, 
'sosialist demokratiyasım”  inkişaf et 

dirmək istiqamətində dəyişikliklər, ya- 
rımçıq tədbirlər həyata kcçirilsə də, 
bunlar nəticəsiz qaldı.

Bu illərdə respublikada əhalinin sayı 
xeyli artdı, 50-ci illorin sonunda miiha- 
ibədən ovvolki səviyyəyə çatdı, 60-cı 
'lorin sonunda isə artıq 5 mln.-u ötüb 
.eçdi. Urbanizasiya prosesi siirətləndi.

Təhsil vo elm, ədəbiyyat vo incəsənot 
laha da inkişaf etdi. İcbari ycddiillik 
1949), sonra isə səkkizillik (1959) təhsil 
lüəyyən olundu. Bakı Teatr İnstitutu 
ndiki Mədəniyyət və İncosənət Univer- 
ıteti), Pedaqoıı Xarici Dillər İııstitutu 
ndiki D illər Universiteti), Politexnik 
nstitutu (ind ik i Texniki Universitet) 

və s. açıldı. Yüzləıiə kitabxana, klub, 
kinoteatr, muzcy yaradıldı. Azərbaycan 
bəstəkarlarmın əsorləri diinya şöhrəti qa- 
zandı. Azərbaycan teatr sənəti, Azər- 
baycan kinosu daha da inkişaf etdi. 
Qəzet. jurna l və kitab nəşri genişləndi. 
1956 il fevralın 14-də Azərbaycan Tele- 
viziyası fəaliyyətə başladı.

Azərbaycan ehni b ir sıra görkəmli 
nailiyyotlər əldə etdi. Xalqın tarixinə, 
mədoniyyotinə dair onlaıia elmi əsər, o

cümlədən iiçcild lik “ Azərbaycan ta rix i”  
(1958-63) və s. fıındamental əsərlər 
yaradıldı.

Azərbaycan SSR  20 əsrin 60-cı illori- 
nin sonu -8 0 -c i illordo. 1969 il iyulun 14- 
də Azərbaycan KP M K-m n Plenumun- 
da Heydər Ə lirza oğlu Əliyev M K-m n 
birinci katibi seçildi. Həmin il avqustun
5-do H.Ə.Əliyev Azərbaycan KP M K - 
mn plenumunda çıxış edərok, respubli- 
kanın siyasi, sosial-iqtisadi vo mədəni hə- 
yatını dorindən təhlil etdi və ciddi nöqsan- 
lar olduğunu göstərməklə bərabər, onla- 
rın aradan qaldırılması yollarını göstərdi, 
ölkədə mənəvi-psixoloji iqlimin sağlam- 
laşdırılması və əmək intizamının möh-

kəmləndirilməsi zərurətini irəli sürdü.
Heydər Əliyev qısa müddətdə res- 

publikada idarəçilik sistemini xeyli 
möhkəmləndirdi. Kadrlara qarşı tələb- 
karlıq, tapşırılan iş üçiin məsuliyyət artı- 
rıldı. Rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı 
ciddi mübarizəyə başlandı. Sovet haki- 
miyyəti tarixində ilk  dofə sosialist co- 
miyyətində vəzifədən sui-istifadə, rüşvət 
və korrupsiya kimi mənfi halların oldu- 
ğu və onlara qarşı mübarizənin vacibliyi 
Azərbaycan KP M K-nın  1969 il avqust 
plenuınunda clan edildi. Qısa ıniiddətdə 
Azərbaycan SSR-in sürətli sosial-iqti- 
sadi və ınədəni inkişafı SSRİ rəhbər- 
liyində H.Ə.Əliyevə böyük nüfuz qazan-
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Heydor Əl'ıycv “ Hakı” üzan qazıma 
qurğıısunda. 1975 il.

dırdı. O, 1976 ildə Sov. İK P  M K  Siyasi 
Bürosu üzvlüyünə namizod seçildi.

ÜmumiyyətJs, 20 əsrin 70-80-ci illəri 
Azorbaycanın sosıal-iqtisadi vo modoni 
yüksəliş dövıü kimi sociyyələnir. Res- 
publikanm sosial-iqtisadi toroqqisi yo- 
lunda əsl dönüş yarandı: 250-dən çox 
zavod, i'abrik isıifadoyə vcrildi, 630 ıııin 
nəforlik ycni iş yeri yaradıldı. H.Əli- 
yevin təşobbüsü ilə SSRI hökuməti 
ıcspublikada xalq təsorrül'atının inkişafı 
üçün bcş xüsusi qorar qobul ctdi. 
1971-85 illərdo iqtisadiyyata sormayo 
qoyuluşunun həcmi 32 m ilyaıd rubl 
toşkil edirdi ki, bu da sovet dövrünün 
ovvəlki 50 ilində istilado olunan vəsait- 
don 2,1 dolə çox idi. Sonayenin əsas 
fondlarımn yeniləşdiıildi vo on-
ların tochizi 2,7 dol'o attdı. Ycni yataqlar 
koşl'cdildi. Dənizdə 2800-6500 m doı in- 
liyində ncft quyulan qazılmağa baş- 
landı. “ Xozər” , Şclf' tip li müasir üzən 
qazıma qurğulan yaradıldı. Bakı ncft- 
ayırma zavodlarında neftiıı ilkin emalı 
üçiiıı ELO U -AV l qurğuları iso salındı. 
Ncft maşınqayırma sənayesi siirotlə in- 
kişaf etdi. Conııbi Oalqazda on iri polad- 
oritmo zavodu istifadəyə vcrildi (1985), 
Dəriıı Doaiz Özüllori /.avodu tikildi.

70-ci illordo sənaycdə struktur də- 
y iş ik likb ri davam cdirüi. Bakı Moişət

Kondisionerləri zavodu qısa miiddotdo 
tik ilib , 1975 ildə istifadəyo verildi. “ Ul- 
duz” , “ Azoıı”  cihazqayııma zavodları, 
Sumqayıt komprcssorlar zavodu, Bakı 
clcktrik qaynaq avadanlığı zavodu işə 
diişdü. Onlarla istehlak malları istehsal 
cdəıı, o cümlədon Abşcron, Siyəzon 
broyler fabrikləri, Bakı Şampan şorab- 
ları zavodu, habelə Bakıda 2 evtikmə 
kombinatı, Sumqayıt vo Mingoçevirdo 
evtikmə zavodları, Sumqayıt şüşo zavo- 
du, Ələt Ağac Emalı Kombinatı vo s. 
müəssisələr istifadəyə verildi. Araz, Tər- 
tər, Şəmkir su-elektrik stansiyaları, 
“ Azərbaycan”  DRES-i işo salındı. 
Azorbaycamn enerji müstəqilliyi təmin 
olundu.

Heydor Əliyevin respublikaya rəh- 
bərlik ctdiyi 1969-82 illərdə kənd ləsor- 
rüfatının d inam ik inkişafı, respubli- 
kanın və bütövlükdə ölkənin iqtisadiy- 
yatında onun rolunun artması ən mü- 
hüm iqtisadi nəticələrdən b iıid ir. Kol- 
xozvə sovxozların maddi-tcxniki bazası 
daha da möhkəmləndi. Böyük meliora- 
siya proqramı hoyata kcçirildi. Baş M il, 
Abşcron, Lənkəran, Cağar-Cibir, Şəm- 
k ir kanalları, Araz. Arpaçay, Sərsəng,

komplckslori tik ild i. Respublikaya 126 
min baş cıns qaramal gətirild i. Kond tə- 
sərrüfatımn ümumi ınəhsulunun həcmi
1981 --85 illərdə 1966-70 illorin soviy- 
yəsinə nisbətən 2,6 dofə çoxaldı.

Geniş iqtisadi quruculuq sayəsindo 
1970-85 illərdo əmok mohsuldarlığı 
sənayedo 2,1, kənd təsərrüfatında 1,8 
dəfə, xalq təsərrüfatında gəlir 335% və 
ya iimumittifaq göstəıicisindən 2 dofə 
çox artdı.

Sənaye istehsalı ik i dəfə çoxaldı, 
əvvəlki 50 ildə olduğu qodər məhsul 
istehsal edildi. Kənd ləsərrüfatında 
ümuıni məhsulun həcmi 2,7 doxb artdı. 
Baş veron doyiş ik lik lərıiı mıqyasına 
iqtisadi və sosial sahələrdə aparılan 
dorin struktur islahatlarının xarakteri- 
nə, xalqın maddi rifah halımn yüksəl- 
məsinə görə doqquzuncu, onuncu və on 
birinci bcşilliklər Azorbaycanın ən yeni 
tarixində mühiim bir dövrdür.

Həmin illərdə yaradılmış iqtisadi. el- 
mi-texniki və mədoni potensial gələcək 
do respublikanın tam müstəqil dövləı 
kim i foaliyyət göstorməsi üçün möhkəm 
zomin yaratdı. 20əsrin 70-80-ci illərində 
SSRİ-do öz iqtisadiyyatmı müstəqil ida-

Nefl daşları.

Yııxarı Xanbulançay, Şəmkir və b. dor- 
yaçalar istiladoyə verildi. Bordə, Ağca- 
b"idi Sabirabad, Bcyləqan iri pambıq- 
çılıq rayonlarına çevrildilər. Lonkə- 
raıı Astara.Ouba Xaçma? zonalarında 
tərəvəzçilik daha da inkişaf etdirildi. 
Üzüm plantasiyaları 1970 ildoki 121,6 
min //a-dan 1985 ildə 268 min /w-ya ça- 
taraq 2,2 dofo artdı. İr i hcyvandarlıq

rə etməyo qadir olan 2 rcspublikadan 
b iıi Azərbaycan idi.

Respublikada geniş sosial-mədəni 
quruculuq proqramı hovaıa keçirilirdi. 
Bakı, Sumqayıt, Goncə vo b. şəhorlər 
böyüyür, otrafında yeni yaşayış nıas- 
sivləri salımrdı. Azərbaycanda 20 mln. 
m2 monzil sahosi istifadəyo verildi, 
yüzlərlə müasir binalar tik ild i, yollar,
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körpiilər, kənd və qəsəbolər salındı. 
Azərbaycan az vaxt içərisində inkişafın 
başlıca keyfiyyot ölçülərinə görə mut- 
tofiq respublikakır içərisində öno çıxdı. 
Siirətli sosial-iqtisadi inkişaf noticəsindo 
ictiınai əınək bölgüsündə istər idxal, is- 
tərsə də ixrac ed'lon mohsulların həcmi- 
nə görə İttifaq  miqyasında Azərbayca- 
nın rolu xeyli artdı.

Respublikada elın, təhsil, ədəbiy- 
yat incəsonət vo memarlığın inkişafına 
da diqqət a rtırıld ı. A li, orta ixtisas, 
ümumtəhsil m oktəblori, tca tr, k lub, 
mıızey, k itabxana la r şəbəkəsi xeyli 
gcmşləndi. 1971 ildə Heydor Ə liyevin 
təşəbbüsii ilə  m illi hərbi kad rla r 
ye lişd irilm əsi uçiin C .Naxçıvanski 
adına respublika orta ixtisaslaşdırılmış 
in ;rnat məktəbi təşkil o lundu. 
Y ksəkixtisaslı mütoxəssis kadrla r

A u rbaycan Sovet 
E ısiklopediyası
1 j65 ilin dekabrında Azərbaycan 
fc jvet Ensiklopediyasının Baş re- 
c ıksiyası yaradıldı. Baş redaksiya 
k llektivinin gərgin əməyi sayəsində 
n ;}vzu və əlifba üzrə ensiklopediya 
n ıteriallarının toplanması, sistemə 
s-ılınması və redaktəsi sahəsində 
böyük işlər görüldü və artıq 1970
il.jg ensiklopediyanın birinci cildi 
(Laş redaktoru Rəsul Rza) çapdan 
çıxdı. Erməni millətçilərinin ənənəvi 
qorəzçiliyi, Moskvanın təzyiqi və 
P'spublikanın bəzi alimlərinin canfə- 
şanlığı sayəsində “Azəri Sovet 
Lnsiklopediyası” adlanan həmin cild 
" gntürkizm ideyalan" ilə zəhər- 
li ımiş nəşr kimi qiymətləndirildi və 
I: nun əsasında da onun bütün tirajı
I qv olundu. Azərbaycan Sövet
I ısiklopediyasının birinci cildinin 
" mizlənməsi" və yenidən nəşrini 
dnha 6 il gözləmək lazım gəldi. 
1)76-87 illərdə 10 cildlik Azər- 
b ycan Sovet Ensiklopediyasının 
nəşri başa çatdı.

h<ı ırlanmasına diqqət a ıtırıld ı. 17000- 
don çox azərbaycanlı oğlan və qız 
SSRİ-nin 170 aparıcı ali tohsil ocağına 
göndərildi.

1990 ildə respublikada artıq 4534 
ümumtəhsil, 182 texniki peşə, 77 orta ix- 
tisas, 17 ali məktəb. 4605 kitabxana, 
3680 klub fəaliyyət göstərirdi.

Azorbaycanda onlarla yeni elmi təd-

qiqat müossisələri yaradıldı. 1975 ildə 
EA-nın nozdində “ Xəzər”  Elmi Mərkozi 
fəaliyyətə başladı. 1978 ildə mərkəzin 
osasında Təb ii Ehtıyatların Kosm ik 
Todqiqatları İns titu tu , 1981 ildə isə 
Kosm ik Tədqiqatla r Elm i İstehsalat 
B irliy i təşkil edildi.

Respublikada kitab çapı və mətbuat 
xeyli inkişaf etdi. 1969 ildə “ Qobustan”  
almanaxı nəşr edilməyə başladı. 19^0 
ildə 168 qəzet, 91 jurnal, 1300-dən çox 
kitab çap olunurdu. 1976-87 illərdə 
Azərbaycanda ilk dofə böyük in for- 
masiya tu tum lu 10 cild lik  “ Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası”  nəşr edildi.

Xalqın mənəvi dəyərləıinə diqqət 
artırıldı. Nizami, Əcomi Nəsimi, Tusi, 
Vaqif, Aşıq Ələsgor, Üzeyir riacıbəyov, 
Müslüm Maqomaycv, Hiiseyn Cavid ki- 
mi görkəmli elm, odəbiyyat və ıııcosənət 
xadim lərin in yubileylori, Azərbaycan 
teatrının 100 illiy i təntono ilə qeyd olun- 
du. Azorbaycan tarixino və Azərbaycan 
dilinə aid qiymətli araşdırmalar yüksək 
dövlət m ükafatlarına layiq görüldü. 
1974 ildon ali məktəblərdə Azərbaycan 
tarixinin todrisinə ayrılan saatlar artı- 
rıldı. 1977 ildo Nizami irsinin yenidon 
öyrənilməsi haqqında qərar qəbul olun- 
du, bu sahodə səmoroli işlər görüldü. Cə- 
nubi Azərbaycanla bağlı mövzularm ədə- 
biyyatda inikası iiçün geniş imkanlar 
açıldı. 1979 ildo “ Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqı” nın Cənubi Azərbaycan üzrə ka- 
tibi seçildi. Vaxtilə “ pantürkist”  kim i 
damğalanmış Hüseyn Cavidiıı cənazəsi- 
nin qalıqları 1982 ildə İrkutsk vilayətin- 
dən gotirilərək Naxçıvanda dofn cdildi.

Heydər Əliyev faşizmo qarşı m iibari- 
zədə Azərbaycan xalqının oynadığı ro- 
lun düzgün qiym ətləndirilm əsinə ça- 
lışırdı. 70-ci illordə H.Ə liycvin təşəbbii- 
sü ilə Taqanroqda 416-cı, Scvastopolda 
77-ci Azorbaycan diviziyalarm ın şərəfı- 
no böyük abidəlor, Bakıda iso Mehdi 
Hüscynzadonin hcykəli ucaldıldı. İkinci 
dünya müharibəsində faşızm üzorində 
qələbənin qazamlmasında Bakı neftinin 
müstəsna ohəmiyyətini nəzəro alaraq
1987 ildə Bakı şəhori Lenin ordeni ilə 
to ltif edildi.

DQM  V-nin iqtisadi və modoni təroq- 
qisinə diqqət artırıldı. 70-ci illərdo Şuşa 
şəhərinin inkişafı üçün bir neçə xüsusi 
qorar qobul edild i. 1973 ildo Xan- 
kəndidə (o zamankı Stepanakert) Azər- 
baycan Pedaqoji İns titu tunun  tılia lı 
əsasında Pedaqoji Institut açıldı. 1979 
ildo Ağdam-Xankəndi domir yolu çəkil- 
di. 1980-81 illərdə Şuşada M olla  Ponah 
Vaqifın qəbri uzərində tüıbə ucaldıldı. 
Üzeyir Hacıbəyovun, Bü lb iiliin  ev- 
mıızeyləri açıldı. Natəvanın hcykəli 
qoyuldıı. Şəhərdə böyük mehmanxana, 
çoxməıtoboli yaşayış binaları, inzibati 
binalar tik ild i. Şuşa ümumittifaq səviy- 
yoli kurort şəhorinə çevrildi.

Heydor Əliyevin rəhborliyi dövı iində 
erməni separatçıları açıq çıxışlardan 
çəkinirdilər. 1977 ilin  ııoyabrında onla- 
rın Dağlıq Qarabağ məsələsini növbəti 
dəfə qaldırmaq cəhdinin qarşısı qətiy- 
yətlə alındı.

1982 ilin  dekabnnda Heydər Əliyev 
Sov. İKP M K  Siyasi Bürosuna iizv se- 
ç ild ' SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin bi-

Hcyd.ır Əliycv C Nnxçıvanski .ıdıııa lurhi omayiUlQ nuktabdə 
Bakı 197» il.
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riııci müavini təyın edildi vo hu iınkıın- 
lardan da Azərbaycamn inkişal'ı naminə 
istiiado ctdi bııtövlükdo 1969 87 illor 
Azorbaycamn qııruculıft salnamosinə 
paılaq səhil'olor kimi daxil oldu. Bu 
dövrdo miiasir miistoqil Azərbaycan 
Respublikasının toməli qoyuldu.

Sovct impcriyasıııııı süqutu. Azorbay- 
canın dövlot müstoqilliyiniıı borpa olun- 
ması. SSRİ-niıı iqtisadi, siyasi və ideolo- 
j i  əsaslarınm illasa uğraınasmın ciddi 
obycktiv vo sııbycktiv, daxili və xarici 
sobobləıi vardı. İqtisadi tənəzziilün baş- 
lıca səbəbi “ sosialist iqtisadi modeli- 
nin” , qeyri-iqtisadi idarəçilik üsulunun 
və kommunist ideologiyası sisteminin 
məhvi. partiyanm niifuzdan diişməsi, in- 
sanlarda şəxsi sahiblik hissinin, azad rə- 
qabətin olmaması idi. Rosmi idcologi- 
yanın ehkamları ilo hoyat hoqiqətləri 
arasında ziddiyyotlorin dəıinləşməsi in- 
sanların inamını qırır, siyasi qurııluşun 
dayaqlarım laxladırdı. SSRİ-də gedən 
destruktiv prosesloıi diqqotlə izloyon və 
onları stimullaşdıran, düııyam ycnidən 
niil'uz dairəlorino bölmok istəyon dövlot- 
lərin antisovct siyasəti də iflası sürət- 
ləndiron mühiim səboblərdəıı idi.

1985 ildo sovet rohbərliyi ölkoni böh- 
ran voziyyotiııdon çıxarmaq moqsodilə 
“ ycnidanqıırma”  siyasotino əl atdı. La- 
kin bu cohd do SSRİ-ni iflasdan qıırtara 
bilmodi. Həmişo olduğu kimi, bu dəl'"' də 
erməni separatçıları gctdikcə dərinləş- 
mokdə olan böhrandan istilado cdib 
Azərbaycan torpaqlarını əlo keçirmək 
niyyətlərini reallaşdırınağa başladılar.

1987 ilin sonunda sovet rohborliyinin 
razılığı ilo Ermənistan tərolindən “ Qara- 
bağ problcmi”  yenidəıı ortalığa atıldı və 
ermoni millətçiləri cəzasıaLq şəraitindən 
istifadə edorok aııtiazərbaycan hərəkət- 
ləıini Azərbaycan ərazisino -  Dağlıq 
Qarabağa da keçirdilər. Xankəndidə 
(Stepanakert) omok kollektivlərindo 
azərbaycanlıları kiitlovi surəıdo işə bu- 
raxmamağa, sıxışdırmağa başladılar. 
Əsgəranda ikı azərbaycanlı gəncinin er- 
monilər torəllndən öldiirülməsi regionda 
gərginliyi daha da artırdı, yerli orqanla- 
ra inamı heçə eııdirdi.

Voziyyəli sabitloşdirmək üçüıı Ermə- 
nistana gılon sovet rəhbərlorinin müom- 
malı bəyaııatları da erməııi ekstremistlə- 
rinin şayiolor yaymasına vo “ qisasçı dəs- 
lələrin”  hərəkətbrinə rovac verdi. 1988 
ilin fevral ayından başlayaraq Erməni- 
stan ərazisindo azərbaycanlılar yaşayan 
kondloro silahlı hiicumlar təşkil edildi. 
Homin ilin mart iyun aylaıında Ernıə-

nislandan Azorbaycaııa deportasiya 
olunan azərbaycanlıların sayı 50 min 
nəfərə çatdı. Qaçqınlarla işləyən iııfor- 
masiya mərkəzi yaradılmadığından it- 
kiıı tlüşən, ailəsini itirən adamların sayı 
artırdı. Azorbaycan rohborliyi Moskva- 
mıı əmri ilo Dağlıq Qarabağa gcdən bü- 
tün yolları kəsərok qaçqınlarııı, hətta qo- 
humlarınm yanına bclə getməsinə imkan 
vermodi. Dağlıq Qarabağın kəndləri və 
şəhərləıinin sakinləri ilə sövdəloşib evini 
dəyişmək üçün razılığa gəlon qaçqınlar bu 
imkandan da məhruın edildilər. Erməni- 
sian SSR A li Sovetiııin (1988 il 15 iyun) 
sessiyasında D Q M V-nin  Ermənistan 
SSR torkibinə daxil edilməsinə razılıq 
vermosi barodə qeyri-qanuni qəıarı da və- 
ziyyəti gorginləşdirdi.

1988 ilin əvvolloıindən Ermənistan- 
da “ Ermənistanı türklərdən təmizləmə- 
li! ” , “ Ermonistanda yalnız ermənilor ya- 
şamaltdır!”  şiiarları altında m itinqlər 
keçirilməyə başlandı. Həmin ilin noyabr

Deportasiya
Azlıq təşkil edən millətin, xalqın, ya-
xud dini icmanın zorla, kütləvi
surətdə dövlət səviyyəsində öz
yurdlarından köçürülməsi.

aymdan Ermənistanın yaşayış məntəqə- 
lərində azərbaycanlılara qarşı miitəşək- 
k il quldur hərəkətləri baş verir, evlor 
yaııdırılır, adamlar öklürülürdü. Ermə- 
ııistan SSR Daxili İşlor Nazirliyi də rəs- 
mi surəldə bəyan etdi ki, Qııqaık, Ste- 
panavan, Gorus, Kalinino, Ararat, Var- 
denis rayonlarında vəziyyət nəzarotdon 
çıxmış və bu rayonlarda m illi zəmində 
toqquşmalar olmuş, ölüm hadisələri baş 
vermişdir. Ən dəhşotli qanlı cinayətlor
25 noyabr-5 dekabrda törədildi. Həmin 
giinlərdə 200 mindəıı çox azərbaycanlı 
Ermənistan ərazisindon qovuldu. Yol- 
larda, qaıiı aşırımlarda 3()0-o qodər 
uşaq, qadın, qoca və xəstə həlak oldu, 
bir çoxu isə sonradan miivəqqoti yaşayış 
yerində hadisələrin ağrı və acısına döz- 
məyərok xəstoliklərdən öldü. Nəticədə,
1988 il əızindo iııd iki Ermənistaıı ərazi- 
siııdə sırf azorbaycanlıların yaşadıqları 
171 vo azərbaycanlıların qarışıq yaşa- 
dıqları 94 yaşayış məskəni boşaldıldı. 
250 miııdan artıq azərbaycanlı kütləvi 
şokildə öz torpaqlarından vəhşicəsinə 
qovuldu. 19^I il avqustuıı 8-də Erməni- 
stanın Mehri rayonunda qalmış axırıncı 
azərbaycanlı kəndi -  Nüvodi boşaldıldı. 
Bununla da erməni millətçiləri tərofin-

dəıı indiki Ermənistan ərazisinin azər- 
baycanlılardan “ etnik təmizlənmə” sinin 
sonuncu mərholəsi başa çatdı. Beləliklə, 
dünyanın gözü qarşısında ən böyük bə- 
şəri cinayətlərdən biri baş verdi.

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 
M uxtar Vilayotindoki separatçılar Er- 
ınonistamn və xaricdə yaşayan havadar- 
larının təhriki ilə vilayəti Ermənistana 
birləşdirmək tələbi ilə çıxış etdilər. 1988 
il fcvralın 20-də Vilayət Deputatları So- 
veti (azərbaycanlı deputatların iştirakı 
olmadan) sessiyası bclə b ir tələblə Azər- 
baycan A li Sovetino müraciət etdi. Er- 
mənistan SSR A li Soveti 15 iyıın 1988 il 
tarixli qərarı ilə Azorbaycan SSR daxıli 
işlərinə kobudcasına müdaxilə edərsk 
DQ M V-ni Ermənistanın tərkibino da • il 
eıməyə razılıq verdi. Azorbaycan SSR 
A li Soveti 11-ci çağırış 7-ci sessiyası 7 
iyun 1988 il tarix li qərarı ilə DQN' 
ermoni deputatlarının 20 fevral taıi i 
qərarım qeyri-qanuni akt kim i loğv et: .

Respublika rohbərliy inin acizl' 
iizündon hadisolor erməni separatçıl 
və onların havadarlarımn qurdııql 
plan üzrə gedirdi. Azərbaycanlıları t 
nahlaııdırmaq, beynəlxalq ictimaiyy 
vəhşi obrazında təqdim etmək məq 
dilə 1988 il fevralın 27-28-də Sumqa 
t’ıtnokarlığı törodildi. İstintaq sübut eiı 
ki, burada baş verəıı cinayətlərin əs 
təşkilatçıları və icraçıları elə ermonil. 
olmuşlar.

Mərkəzin 1988 ilin  əvvəllərində 
başlayaraq Dağlıq Qarabağ məsələsin' 
ədalətli hollindo Azərbaycana qarşı q, 
rəzli siyasət yeritməsi, respublika roh 
bərliyinin xalqın taleyinə açıq-aşk;ı 
laqeydlik nüınayiş etdirməsi geniş xal 
küllələri içərisində qəzəb və etirazlaı 
səbəb oldıı. Bu. özünü bütün respublik; 
nın şəhər və kondlorini büriiyon vo x: 
qın m illi b iıiiy in i göstərən Meydan h 
rəkatında biiruzo vcrdi. Xalqın kortob 
horəkatımn on yüksək mərhələsi 1988 
noyabrın 17-dən dekabrın 5-dok Bakıı 
Azadlıq Meydanmda fasilosiz davaı 
edən mitiııq oldu. Dekabnn 5-do şəhəı 
hərbi qüvvə yeridildi və m itinq dağıdıl 
dı. Bakıda konıcndant saatı elan edildi
17 noyabr xalqımızın tarixinə “ M ill. 
Dirçəliş günü”  kim i daxil oldu.

Ermonibrin SSRİ rəhborliyino arxa 
lanaraq moqsodyönlü, ardıcıl hərəkəllor 
etdiyi vaxt, Azərbaycanda heç bir qüvvə 
adekvat vo konstruktiv addımlar atma- 
ğa qadir olmadı. Buna hom Mərkəz, 
həm do respublika rohborlori ciddi ma- 
neə törətdilər.
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Ermoni separatçılığına rovac veron 
SSRİ rəhborliyi Azərbaycanın hüquqla- 
rını tapdalayaraq Dağlıq Qarabağın on- 
daıı qoparılması üçün bir sıra addımlar 
atdı. Mərkoz I988 il martın 24-də bu vi- 
layətin sosial-iqtisadi inkişal’ını sürətlən- 
dirmək todbirlori haqqında qorar qobul 
etməklo əslində onun Azorbaycanın ta- 
beçiliyindon çıxarılmasının əsasını qoy- 
du. SSRİ A li Soveti Rəyasot Heyəti və- 
ziyyəti nizama salmaq iiçün Azərbay- 
caııın hüquqlarını yenidon kobud 
surotdə pozaraq 1989 il yanvarın 12-do 
“ Azərbaycan SSR-iıı DQMV-ndo xü- 
susi idaroçilik formasınm totbiqi haq- 
qında”  qərar qəbul etdi. Birbaşa Mər- 
kəzi hökuməto tabe olan Xüsusi İdarə 
Komitəsi (X İK )  yaradıldı vo ermoııi- 
por.'Sl mövqeyi ilo tanınan A.Volski 
onuıı başçısı təyin cdild i. X İK  vila- 
yətdə qayda-qanunu bərpa etmək əvə- 
z ir onu Azərbaycana bağlayan iqti- 
sa; əlaqəbrin tam qırılmasına, azər- 
ba anlıların  buradan qovulmasına, 
err m ib rin  silahlanmasına və quldur 
də; olərində birləşməsinə şərait yaratdı.

zərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə 
SS İ A li Soveti 1989 il noyabrın 28-də 
Da ıq Qarabağda X İK - i ləğv etdi və 
vil ətin idarosi SSRİ A li Soveti xüsusi 
kü iissiyasımn nəzarəti altında Azər- 
ba caıı SSR Təşkilat Komitəsinə tapşı- 
rılc. Bu qorardan sonra azğınlaşan Er- 
mənistan SSR rəhborliyi 1989 il de- 
kabrın 1-də “ Ermənistan SSR-ə Dağlıq 
Qıı ıbağı birloşdirmək haqqmda”  qey- 
ri-q nuni qəıar qobul etdi. Bıınunla da 
Erı ənistanın Azorbaycana qarşı təca- 
vii> nün faktik i siyasi və hərbi əsası 
qc ıldu.

.lespııblikanın tanınmış, nüfuzlu 
şəx yyətbrin in  ermoni separatizminə, 
im riya rəhbərbrin in  odalətsizliyinə, 
re: ıblika “ lidcrlo rin in”  acizliyinə qarşı
qə, jbbnmiş xalqa rəhbərlik etməsinə 
yo /erməmək üçiin hakim dairələr, xü- 
sus xidmət idarəbri doridən-qabıqdan 
çıx xalqııı labüd təşkilatlanmasını si- 
yaı ocrübəsi olmayan şəxslərin otrafın- 
da »aş vcrməsinə şərait yaradırdılar. 
I98 i il iyulun 16-da Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsi təsis edildi və Əbülfəz Elçibəy 
(Əlıyev) onun sədri seçildi. Azorbaycan 
SSR Nazirlər Soveti 1989 il oktyabrın 5- 
də AXC-ni rosmi qeydə aldı. A X C  xalq 
arasında genis sosial bazaya maliK idi. 
Lak.n, onun rohboıiiyində “ özünü bö- 
yük siyasotçi sayan, səriştəsiz adamlar 
çox idi. Xalq arasından çıxmış bu insan- 
lar öz maraqlarmı, öz şəxsi ambisiyaları-

nı, hakimiyyətpərəstliklərini ümummilli 
monafelərdon üstiin lu ıd ııla r”  (H .Ə li- 
yev). Hom Ə.Vəzirov başda olmaqla 
rcspublika rəhbərliyi, həm də “ yeni xalq 
liderləri”  xalqın güciinü düşmonə qarşı 
birbşdirmək əvəzınə hakimiyyət uğrun- 
da mübarizəyə başladılar.

Xalqın qəzəbi isə son hoddo çat- 
mışdı. Bir sıra rayonlarda hakimiyyət 
çevrilişi baş vermişdi. “ Sərhəd hərəkatı” 
meydana gəlmiş, insanlar cənublu bacı- 
qardaşları ilə göriişmək üçün özbaşına 
dövlət sərhədlərinə yürüş edərək qurğu- 
ları dağıtmışdılar. Bakıda respublika 
rohbərliyinin istefası toləbi ilə m itinqb r 
keçirilirdi.

“ SSRİ rohborliyi respublikada haqq- 
ədalətin borqorar cdilməsi uğrunda səsi- 
ni qaldıran xalqa açıq divan tuımaq yo-

cdirdi. Ordu əliyalın əhaliyə qarşı hücu- 
ma kcçdi, xüsusi qoddarlıqla misli gö- 
rünməmiş vohşiliklor törotdi. Yaşayış 
binaları, yaralılara könıəyo gcdon təcili 
yardım maşınları belə atəşə tutulurdu. 
Sovet ordusunun Bakıya və başqa 
məntoqəbro hücumu vaxtı 131 dinc 
sakin öldiirüldü, 744 nələr yaralandı, 400 
nofər həbs olundu. Şohər təsorrüfatına 
vo vətəndaşlara böyük maddi ziyan dəy- 
di. Azorbaycan xalqı tarix i qəhrəmanlıq 
ənənələrinə sadiq olduğunu, vətənin 
azadlığı və m iistəqilliyi naminə ən ağır 
sınaqlara sino gərmək, hətta həyatını 
qurban vermək əzmini bütun dünyaya 
nümayiş etdııdi. “ Ayağa qalxan xalqın 
inam və iradəsini qırmaq, m illi mənliyi- 
ni alçaltmaq və sovet hərb maşınmın 
gücünii nümayiş etdirm ok məqsədib

Şəhidbr xiyabanı.

lunu scçdi”  (H.Ə liyev). 1990 il yanvarın 
15-do SSRİ A li Soveti D Q M V  vo qonşu 
rayonlarda fövqəlado vəziyyət elan etdi. 
Bu dəfo sənəddə, hətta bu ərazilorin 
kimə moxsus olduğu bclə göstərilmirdi. 
Bakıya və Naxçıvana qoşun hissoləri 
yeıidilməsi p lanlaşdırılırdı. Naxçıvan 
MSSR A li Sovcti dünya ictimaiyyotinin 
d iqqətin i cəlb etmək üçün m uxtar 
rcspublikanın SSRİ tərkibindəıı çıxması 
haqqında qərar qəbul etdi və bununla 
baş vero biləcək böyük qırğının qarşısı 
alındı.

Bakıda m inlərlə adam sovet ordusu- 
nu şəhərə buraxmamaq məqsədilə küçə- 
ləro çıxınışdı. Xalqın gözünii qorxutmaq 
üçün xəbərdarlıq etmədən yanvarın 19- 
da saat 21-dən hərbi hissələr paytaxta 
yeridildi. “ Bakı əməliyyatına”  SSRİ miı- 
dafıə naziri D.Yazov şəxsən rohborlik

hoyata keçirilmiş 20 yanvar faciosi tota- 
lita r konımunisT re jim in in Azərbaycan 
xalqına qarşı həıbi təcavüzü vo cinayəti 
id i”  (H.ƏIiyev).

Lakın respublika rəhbərlori yeno do 
xalqa kömək etmədilor. Ə .Vəzirov giz- 
lincə Moskvaya qaçdı, başqaları gözlə- 
mə mövqeyi tu tdu. O nlar hətta yan- 
varın 21-do A li Sovetin b ir  neçə 
deputa tın ın  təşəbbüsü ilə çağırılm ış 
fövqəladə sessiyada iş tirak etmodilər, 
bu sessiyanı “ qcyri-qanuni yığıncaq" 
adlandırdılar. Sessiyanın ordunu şə- 
hordən çıxarrmıq vo lovqəlado vəziyyəti 
bğv etmək haqqında qəraıiarı yerinə 
yetirilm ədi.

Yanvarın 21-do Heydər Ə liyev öz 
həyatını təhlüko qarşısında qoyaraq 
Azərbaycanın M oskvadakı daim i nü- 
mayəndoliyinə goldi və burada təşkil
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olıınan etiraz yığıncağında iştiıak cldi.
O, 20 Yanvar faciəsiıiD siyasi qiynıət 
vcrorək, mərkəzin və rcspublika rəh- 
horliyiniıı hiiquqa, dcmokraliyaya vo 
humanizmo zidd olaıı omollorini ifşa 
eıdi. Azorhaycan xalqı Bakıda föv- 
qolado voziyyət olmasına haxmayaraq, 
yanvarın 22-də şəhidlərlə vidalaşdı. 20 
Yanvar laciosinə hüquqi-siyasi qiymət 
yalnız 1994 ildo Azorhaycan Respuh- 
likası M illi Məclisində H.ƏIiyevin tə- 
şohbiisü ilə verildi.

Heydor Əliycviıı bu tarixi nitqinin 
ınətni respublikada və diinyada geniş 
yayıldı. Toklonmiş, heç yerdən köməyi 
olmayan xalqın qəlbindo ümid çırağı 
yandı.

Qanlı 20 Yanvar faciəsindən sonra 
impcriya və respublika başçıları Heydor 
Əliyevə qarşı repressiya planları hazır- 
layıb həyata keçirməyə çalışsalar da 
huna nail olmadılar. Bıitün tohlükələro 
baxınayaraq, 1990 il iyulun 20-də Bakı- 
ya gələn H.ƏIiyevin paytaxtda qalma- 
sına maneolor törodildi. O. iyulun 22-də 
Naxçıvana getdi. Scntyabrda xalq 
H.Əliyevi Azərbaycan SSR və Naxçıvan 
MSSR A li Sovetlərin? deputat seçdi.
H.Əliyev xalqı azadlıq, müstoqillik 
uğrunda sona qədor mübaı iz olmağa ça- 
ğırdı. Onun rəhborliyi ilə Naxçıvanda 
m illi dövlotç ilik  ononəlorinin borpa 
olunmasında ilk addımlar atıldı. No- 
yabrın 17-də m uxlar respublikanın 
adından “ sovet, sosialist”  sözlori gölü- 
rüldü. Azorbaycanın üçıongli bayrağı 
muxtar respublikanm dövlət bayrağı 
oldu. Yalııız bir neçə ay sonra -  1991 il 
fevralın 5-də Azərbaycaıı A li Soveti 
scssiyasının qorarı ilə A/.əı baycan SSR 
“ Azorbaycan Respublikası" adlandırıl 
dı vo iiçrəngli bayraq Azorbaycanın 
dövlot bayrağı kim i tosdiq edildi.

İmpeı iya öz qanlı oməlləri ilə Azər- 
baycaıı xalqının iradəsini qıra bilmodi. 
“ Qanlı yanvar”  göstərdi ki, mövcud 
problemləri holl etmoyin yeganə yolu 
respublikanın dövlət müstəqilliyinin 
borpa olunmasıdır. 1990 iliıı fevralında 
Azorbaycan KP M K-nın l-ci katibi 
seçilmiş Ayaz Mütollibov başda olmaqla 
rcspublika rohborlori dagılmaqda olan 
sovet impcriyasım qoruyub saxlamağa 
çalışan qüvvolərin tərofındo duıdu. 
Onlar SSRİ A li Sovctinin sessiyasında 
SSRİ-nin xilası üçün ycni itt-ifaq mü- 
qavilosinin hazırlanmasında iştirak 
ctdilər. AR A li Sovetiııiıı 7 nıart 1991 il 
tarixli sessiyasında H.ƏIiyev SSRİ-nin 
saxlanılmasına miinasibot bildirilməsi

iiçün keçiıiləcək ümumittifaq relercn- 
dumunda iştirak etməyin oleyhinə 
çıxdı: “ Məıı yeni ittifaqa daxil olmağın 
vo bıınuıı üçün refeıendum keçirmoyin. 
heç bir şort qoymadan, taın oleyhinə- 
yəın... Azərbaycaıı taın ınüstəqil dövlot 
kim i foaliyyot göstərmək iiçün bütün 
imkanlara m a likd ir.”  Lakin, Naxçıvan 
MR istisna olmaqla Azərbaycanda 
1991 il martııı 17-də referendum keçi- 
rild i. Nəticələr saxtalaşdırıldı -  guya 
xalq SSRİ-nin saxlamlmasına tərəfdar 
oldu.

1990 il 20 Yanvarfaciəsi ilə əlaqə- 
dar Heydər Əliyevin Azərbay- 
canın Moskvadakı daimi nüma- 
yəndəliyində çıxışından
Azərbaycanda baş vermiş hadi- 
sələrə gəlincə, mən onları hüquqa, 
demokratiyaya yabançı, humaniz- 
mə və ölkəmizdə elan olunmuş hü- 
quqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə 
zidd hesab edirəm...
Bütün vəziyyətlərdə hesab edirəm 
ki, məsələni siyasi cəhətdən tən- 
zimləmək, xalqla mükaliməyə gir- 
mək üçün əlverişli imkanlar olmuş- 
dur. Lakin onlardan səmərəli istifa- 
də edilməmişdir. Nəhayət, 19-dan 
20-nə keçən gecə sovet ordusunun, 
SSRİ DİN-nin böyük kontingenti Ba- 
kı şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi 
isə göz qabağındadır. Bunun törət- 
diyi faciələr hamımıza məlumdur.
Belə qərar qəbul etmiş adamların 
hərəkətini siyasi qəbahət sayıram. 
Bəli, kobud siyasi səhv buraxılmış- 
dır. Onlar, sadəcə olaraq, respubli- 
kadakı əsl vəziyyəti qiymətləndirə 
bilməmiş, Azərbaycan xalqının psi- 
xologiyasını anlamamış, əhalinin 
müxtəlif təbəqələri ilə əlaqələri zəif- 
lətmişlər. Onlar görünür, bu işlərin 
belə ağır faciəyə çevriləcəyini əvvəl- 
cədən düşünməmişlər.

Azorbaycan rohborliyi SSRİ-nin sax- 
lanmasında maraqlı olan miihafizokar- 
ların I99I il 19 21 avqust dövlət çev- 
rilişi cəhdini də müdafiə etdi. İranda 
səfərdə olan Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti A .M iito llibov boyanat verə- 
rək miihafizəkarlarm təroıındə olduğu- 
nu söylədi. Lakiıı dövlət çevrilişi cohdi 
baş tutmadı, kommunist rejimi dağrldı.

Azərbaycanm demokratik qüvvələ- 
rinin tələbi ilə 1991 il avqustun 30-da 
Azorbaycan Respublikası A li Sovetinin

scssiyası “ Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyin' bərpa etmək haq- 
qında”  boyannamə qəbul etdi. Lakin
H.Əliyevin və bir neço haşqa deputatın 
təkidinə haxmayaraq, rəhbərlik bu qora- 
rı tezliklə ümumxalq referendıımu ilə 
təsdiqləyib legitimləşdirınəyi lazıııı bil- 
mədi. Bu prosesləri ləngitməkdə məqsəd 
SSRİ-nin dağılmasına mane olmaq idi. 
1991 il sentyabrın 8-də keçirilən alter- 
nativsiz seçkilər noticəsində A .N .M iitə l- 
libov Azərbaycan Respublikasının Pre- 
zidenti seçildi. Sentyabrın 14-də Azor- 
baycan Kommunist Partiyası 33-cii lov- 
qəladə qurultayında öz fəaliyyətinə 
xitam verdi.

1991 il oktyabrın 18-də‘V\zərbayca- 
nın dövlət müstəqilliyi haqqında Kon^ i- 
tusiya A k tı”  qobul olundu, onun rcfc- 
rendumla təsdiqi isə daha sonra, e- 
kabrın 29-da həyata keçirildi.

1991 ilin dekabrında SSRİ-nin dağs - 
ması rosmiləşdirildikdən sonra Azərba1 
canın dövlət m iistəqilliyi tam lıüquqi t. - 
diqini tapdı.

Əıl.: M o d o l o v  Q. Azorbaycan Böyük \ - 
tan müharibosində. B., 1965; A f i a c o B  M , 
r  p H T M C M K O  A., ' j c Ü H a j I O B  P. A3epf)ü 
;i>KaH B l'OJH.I BcJIIIKOİİ OTeliecT[İCllHOri BOİİHbl.
1990: P a ş a y c v A. Köçüriilmo. B., 1995; Ermsı 
slaıı azcırbaycanlılarının larixi coğrafiyası. B ,
1995; Ə 1 i y e v H c y d a r .  MüstəqiIIiyimiz ob. 
didir. C. I 16, B.. 1997-2006; Deportasiya. A 
baycanlıların Ermsnistan srazisiııdoki tarixi-ctıı 
torpaqlaıından dcportasiyası. B., 1998; Q a f fa  
rov T. Azərbaycun tarixi (1920-91). B.. I99l>, 
Azərbaycaıı Respublikası. 1991-2001. B,. 200 
Azarbaycan tarixi. Ycddi cilddo. C. 7. B., 200 
A ji ıı e b M. K a c ım fic K a H  ı ıc ( |n b  A jc p b a ü ^ > K a H ;t  

M., 2003; 11 ii sc y ıı o v a İ r a d ə. Müstoqil Az? 
baycan dövlatiııin q ı ı r ı ı c ı ı s u .  B.. 2004.

(',}/>/ Rjhrumı'

Cənubi Azərbaycan 20 osrin 20-30-e 
illərində. Şeyx Məhəmməd Xiyabanini 
başçılıq etdiyi üsyan yatırıldıqdan soı 
ra, demokratik horokatı yenidən canlaı 
dırmaq iiçiiıı dalıa bir neçə toşəbbi 
edildi. 1921 ilin sentyabrında Təbrizc 
ADF-nin təşobbüsü ilə Xiyabaninin qot 
linin ildönümünə hosr olunmuş 10 min. 
dək adamm iştırak etdiyi m itinq keçiri 
di. Sentyabrm sonu -  oktyabrın əvvəllr 
rində A D F  Təbriz təşkilatının gizli kon 
fransı çağırıldı. Konfrans yerli təşkilat 
ları bərpa etmək və antiimperialist, de- 
mokratik horokatı genişləndirmək çağı- 
rışı ilo xalqa müraciot etdi və 9 nəfərdən 
ibarol yeni komito seçdi. 1922 ilin  yan- 
varında ınayor Lahutinin başçılığı ilə 
Contıbi Azərhaycandakı jandarm hissə- 
lori mərkəzi hökumət əleylıiııo iisyan
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qaldırdılar. Dcmokratların bir hissəsi də 
onlara qoşuldu. Üsyan fevralın ortala- 
rında hökumət qoşunları tərəfindən 
amansızlıqla yatırıldı Nəticədə Cənuhi 
Azərbaycanda ölkəni böhrandan çı- 
xarmaq uğıunda miibarizədo təşəbbüs 
varlı tobəqələrin əlinə keçdi. Şəhər və 
kəndlərin zəhmotkeş k iitlə ləri, lıaki- 
nıiyyət orqanlarmda təmsil olunmayan 
xırda burjua nümayəndələri demokratik 
islahatların keçirilməsindodaha maraqlı 
idilər.

1921 ilin  fevralında Tehranda dövlət 
çevrilişlərindən sonra hərbi nazir, 1923 
ildən isə baş nazir vəzilblərini tutmuş 
polkovnik Rza xan hərbi qüvvələrə ar- 
xalaı ıraq ölkədə güclü mərkəzləşdiril- 
miş i."ivləl yaratmaq niyyətində idi. İra- 
nın başqa yerlərində olduğu kim i, Azər- 
bayı nda da ir i feodallar və tayfa başçı- 
ları ı fiz ik i cəhotdən məhv olunur, ya 
d l i ı.ətkarlığa məcbur edilirdilər. Gö- 
rüln iş işlərə “ qaııuni”  don geyindirmək 
məc dilə Tehranda və başqa yerlordə 
müc iə m itinq lə ri, nümayişlər təşkil 
oluı parlamentə, tanmmış siyasi xa- 
dim n və ali ruhanilərin ünvanına te- 
leqı ılar vurulur, imzalar toplanırdı. 
İran .ı respublika elan edilməsi çağırışı 
getd- cə güclənirdi. 1924 ildə seçilmiş 
yeni parlament 1925 ilin  oktyabrında 
Qac ıların devrild iyin i elan etdi, həmin 
iliıı iekabrmda çağırılmış Məclisi-Mü- 
əssisan Rza xanı şah seçdi.

20-ci illərin ikinci yarısı -  30-cu illər- 
də a şah Pəbləvinin həyata keçirdiyi 
sosi; iqtisadi. siyasi-inzibati və mədəni 
isiah ıtlar dövləti xeyli möhkəmlətdi, 
onıı )ərb dövlətlərindən asılılığını zəif- 
lətdi ?u islahatlar əhalinin böyük əksə- 
riyy ıni təşkil edən kəndlilərin feodal 
asıliı :ım qismən məhdudlaşdırdı. Sərt 
mər zləşdirmə siyasəti noticəsində 
ölk; > to ta lita r hərbi-polis rejiıni yara- 
dıldı

! lərdəki sosial proseslor kondə nis- 
bəto ağrısız keçirdi. Bu öziinii fəhlələ- 
rin, carət-sonaye burjuaziyasınm, hor- 
bi-iı bati b iirokratiyanın, ziyalı təbə- 
qəsin.n formalaşmasında göstərirdi. 30- 
cu . ırdo qəbul olunnıuş əınəyi tənzim 
edən lanunlar yalnız kağız üzərində qal- 
dı. Hökumətin təqibləri nəticəsində həm- 
karlar təşkilatlarınm fəaliyyəti dayandı- 
rıldı. Oııun b ir sıra fəalları, o cümlədən 
S.C.Pişəvori həbsə alındı.

Birinci dünya müharibəsi illərində 
Cənubi Azorbaycanın zərər çokmiş iqti- 
sadiyyatı nisboton qısa müddətdə bərpa 
olundu. Conubi Azərbaycan yenə də

Iran iqtisadiyyatında, xüsusilə kond to- 
sərrüfatı məhsulları istehsalında miihiim 
rol oynamaqda idi. Lakin Rza şah reji- 
minin Cənubi Azərbaycana qarşı qərəz-
li siyasoti noticəsində onun iqtisadi inki- 
şafı getdikcə ləngidi və ölkə miqyasında 
xüsusi çəkisi xeyli azaldı.

1929 33 illərin diinya iqtisadi böhra- 
nı zamanı İranla SSRİ, o cümlodən Cə- 
nubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan 
arasında iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi, 
sonradan tamamilə kəsilməsi ölkənin iq- 
tisadi həyatına əhəmiyyətli dərəcədə zər- 
bo vtırdıı. Bclə ki, Cənubi Azərbaycanın 
kənd təsərrüfatmın b ir sıra sahələri on 
illər boyu qonşu ölko bazarının tələbatı- 
m ödəmək üçiin ixtisaslaşmısdı.

20-30-cu illərdo bütün İranda ol- 
duğu kim i, Cənubi Azərbaycanda da sə- 
nayenin əsasım xırda sonətkar emalat- 
xanaları təşkil edirdi. Bununla bərabər, 
manufaktura tip li müəssisələr do yara- 
nııdı.

Müasir fabrik-zavod sənayesi çox az 
inkişaf etmişdi. Təbrizdə, Zəncanda və

Rza şahın sərəncamı:
"Soyu türk olan və türkcə danışan 
şəxsləri dövlət idarələrində məsul 
vəzifələrə təyirı etməmək, mövcud 
olanları da bəhanə tapıb xaric 
etmək lazımdır..."

Ərdəbildə b ir neçə toxuculuq, yun, ip- 
lik , k ibrit fabrikləri, şəkər zavodları fəa- 
liyyət göstərirdi. İstehsalın həcminə, 
həm də fəhlolərin sayına görə bunlar çox 
da iri olmayan orta miiəssisələr idi.

Cənubi Azərbaycaııda özəl kapital 
sahibləri dövlətin verdiyi imtiyazlardan 
lazımınca istifadə edə bilm ird ilər. Ona 
görə də 30-cu illərin axırlarında Cənubi 
Azərbaycandan digər rayonlara kapital 
axım başladı və bu proses xüsusən İkinci 
dünya müharibəsindən sonra geniş miq- 
yas aldı. Noticədo Cənubi Azərbaycanm 
sonayeləşməsi xeyli ləngidi.

20-30-cu illərdə iqtisadi inkişafın 
xüsusiyyətləri sosıal-siyasi həyatda da 
özünü göstərirdi. İnzibati-siyasi islahat- 
lar miilkədarların hökmranlığını bir qə- 
dər məhdudlaşdırsa da, sonradan onıı 
dövlətin inzibati-polis, maliyyə məmur- 
larının “ qanun i”  ağalığı əvəz etdi. 
Kəndlilər içorisində gedən sosial təbəqə- 
ləşmə prosesi yoxsulların sayını artırır- 
dı. Çörək qazanmaq üçiin kəndlilər şə- 
hərə axışır, lakin onların çoxu burada iş 
tapa b ilm ird i. Səıhədlər bağlandığındaıı

onlar Şimali Azərbaycana, Qafqaza, 
Orta Asiyaya gedə b ilm ird i. Sosial cə- 
hətdəıı təminatsız qalınış kondlilor mül- 
kədarlara qarşı çıxışlar edirdilər. Belə 
kortobii m iiqavimət çox vaxt “ aqrar 
quldurluq” , qaçaqçılıq formasını alırdı. 
Lakin dövlətin hərbi-polis, məhkəmə 
aparatı bu kimi çıxışları amansızlıqla 
yatırırdı.

Bununla bclə həmin illərdə Cənubi 
Azərbaycanııı ictimai-iqtisadi və siyasi 
həyatında müsbət dəyişikliklər baş versə 
də, bunlar bütövlükdə geniş xalq kütlə- 
lərino aid deyildi. Dövlət səviyyəsində 
aparılan ayrı-seçkilik və farslaşdırma 
siyasəti Cənubi Azorbaycanda vəziyyəti 
gərginləşdirirdi: ana dilində danışmaq, 
təhsil almaq, qozct vo kitab noşr etmək 
qadağan olunmuşdu. Bütün bunlar Azor- 
baycan d ilin i ləhcə səviyyəsinə endirmə- 
yə yönəlmişdi.

Paniranizm ideologiyası Cənııbi 
Azorbaycan ziyalılarının içərisində də 
özünə tərəfdar tapa bilm işdi (Şəfəq Rza- 
zadə, Seyid Əhməd Kəsrəvi). Lakin zi- 
yalıların əksəriyyoti buna biitün vasitə- 
lərlə müqavimət göstərirdi. 1927 ildə 
Təbrizdə məktəblərin farslaşdırılmasına 
qarşı b ir neçə etiraz nümayişi baş ver- 
mişdi. Amansız cəza tədbirləri belə çı- 
xışların qarşısım ala b ilm ird i.

M illi Hökumət (M H ) m aarif sahə- 
sində tədbirlor həyata keçirməyə başla- 
mışdı: “ Məmmədiyyə” , “ H ikm ət”  və 
başqa məkObbr, pulsuz xiisusi qız ınək- 
təbi açılmışdı. Həmin məktoblərə iranlı- 
ların Bakıdakı “ İtıihade-iraniyan”  və 
Tillısdəki “ İttifaq”  məktəblərindən, eləcə 
də Türkiyədən müəllim lər dəvət edilmiş- 
di. Bunlar içərisində Bakı və Təbriz te- 
atrlarında tamaşaya qoyulmuş b ir sıra 
dram əsərlərinin müəllifi, A D F  Bakı təş- 
kilatm ın üzvü Fərivər də var idi. O, 
M ill i Hökumətdə m aa rif naziri ol- 
muşdur.

Təbriz iisyam Cənubi Azərbaycanda 
mədəniyyətin, o cümlədən Xiyabaninin 
“ təcəddüd”  nəzəriyyəsinin həyata keçi- 
rilməsinə şərait yaratmışdı. Gənclərin 
mətbu orqanı “ Azadistan”  dərgisi nəşr 
olunmağa başlamışdı (ıedaktoru Mirzə 
Tağıxan Rəfət). O, İranda Azərbaycan 
və farsdilli ədobiyyatda “ şere-nov”  (yeııi 
şeir) üsulunun yaradıcısı idi.

1920 il sentyabrın ortalarında Təbnz 
üsyanının yatırılması, X iyabaninin öl- 
dürülınəsi, lıərəkatın fəallarına divan tu- 
tulması ilo yaranmış ağır şəraitdə Cəlil 
Məmmədquluzadənin Təbrizə gəlməsi 
vo bir ilə yaxın burada qalması şəhərin
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mədəni lıoyalmckı böyi'ık canlanma ya- 
ratdı.

20-ci illərin birinci yansında Sovet 
Azərbaycanı arlistlorinin Conubi Azor- 
baycamn Tobriz, Xoy, Urmiya şohorlo- 
riııo qastıol tamaşaları olmuşdu. Bu, 
Şimali vo Conubi Azorbaycan modoni 
olaqolorinin göstoricisi idi.

30-cu illorm ikinci yarısmda Rza şah 
özüniin anıi-Azorbaycan siyasotinin da-

vanıı kimi, faşist Alınaniyası ilo yaxın- 
laşmağa vo faşizmo açıq torofdaşlıq et- 
ıııoyo başladı. Bu iso SSRİ ilo İranın 
ınüxtolif qütblordo dayanması demok 
idi. Belo bir şoraitdo Azorbaycan SSR ilo 
Conubi Azorbaycanın hütün olaqobri 
kosildi.

Conubi Azərbaycaıı İkinci diinya 
müharibosi illorindo. Canubi Azorbay- 
canda 1941-46 illordo demokratik vo 
milli azadlıq horokatı genişlondikco İıı- 
giltoro və ABŞ-ııı Şorq siyasotindo bu 
bölgo İran dövlorinin torkib hissosi kiıni 
daha önomli ycr tuturdu. SSRİ-nin 
qosbkarlıq planlarında da Conubi Azor- 
baycanın xiisusi ycri var idi.

İkiııci düııya miiharibosi İramn, o 
cümlodon Conubi Azorbaycamn da icti- 
mai-siyasi durumuna güclü tosir göstor- 
di. Miiharibonin ovvoliııdo İran höku- 
moti öz bıtorolliyini clan etso do, Rza 
şah başda olmaqla, hakim dairolor açıq 
faşistporost mövqc tutmuş, ölkoııi A! 
maniya koşllyyatımn foaliyyot meydaııı- 
na çevirmişdilor. Buna göıo 1921 il So- 
vet-İran müqavilosiniıı 6-cı maddosino

osaslaııaraq, 1941 il avqustun 25-do 
SSRİ voazsonra Böyük Britaııiya İrana 
qoşıııı yeritdilor. İngilis qoşıınlan İranııı 
cənub, Sovet qoşımları isə şimal region- 
larmı, o cümlodən Azərbaycan əyalotini 
tutdu. ABŞ ınühariboyo qoşulduqdan 
sonra, onun da hsrbi hissəlori 1942 iliıı 
dekabrında jrana gətirildi. Bütövlükdə 
İran, habelə Conubi Azorbaycan, mütto- 
fiqlər üçün Sovet İttifaqını horbi sursat

vo tcxnika, ərzaqla tomin etməkdo on 
mühüın noqliyyat arteriyasına çevrildi. 
Bununla da Cənubi Azərbaycanın so- 
sial-’qtisadi və siyasi vozivyəti xarici qo- 
şunların ölkədə olmasından tam asılı vo- 
ziyyətə düşuü. Mühaı ibə illərində İranın 
xarici siyasoti, habelo müttəfıqlorin İraıı 
qarşısında toəhhüdləri b ir sıra sazişlər- 
lə müoyyən edilird i. Sazişlordə nəzərdə 
tutulurdu ki, müttofiqlor İranın daxili 
işlənnə qarışmayacaq, bütün mühüm 
mosololəri birgə holl edəcək vo mülıa- 
ribə qurtaıandan sonra on geci altı ay 
orzindo qoşunlarını İrandan çıxa- 
racaqlar.

Rza şahın horbi-polis rejiminin ifla- 
sa uğraması ölkodo real hakiıniyyətin 
parlamento vo onun təşkil etdiyi höku- 
mətə keçınosi, konslitıısiyada nəzərdo 
tutulmuş bozi təsisatların, siyasi azad- 
lıqların qismon borpası, siyasi mohbus- 
ların azad edilmosi İranda demokratik 
hərokatın canlanması iiçün olveıişli 
sərait yaratdı.

İlk vaxtlar kortonii çıxışlar, m itinq 
vo nümayişlor şoklində başlanmış horə-

kat getdikcə mütəşəkkil ictimai-siyasi 
miibarizə formasım aldı. Təbriz yenidən 
ümumiran demokratik hərokatınuı osas 
mərkozlorindən b iri oldu. 1941 ilin  
sentyabr oktyabr aylarından burada 
xalq küWələrinin ınitinq və yığıncaqları, 
nümayişlori genişlondi. 1941 il sentyab- 
rın 29-da Tehranda Iıan Xalq Partiyası 
(İXP) yarandı. 1941 ilin  noyabr 1942 
ilin  ovvəllorindo onun Azorbaycandakı 
toşkilatlarının təşobbüsü ilə ictimai-siya- 
si və modəni-maarif klubları, yeni həm- 
karlar toşkilatları, antifaşist b ir lik  voco- 
miyyotləri yaradıldı. Onların arasında 
“ Azərbaycan cəmiyyoti” , “ A?,>rbaycan 
zəhınətkeşlər təşkilatı” , “ Demokratiya 
tərofdarları mərkəzi”  dalıa niifuzlu .d . 
Cənubi Azorbaycanda demokratik ruhlu 
qozet və jurnalların (Təbrizdə “ Setaı e 
Azorbaycan” , “ Ədəbiyyat səhifo-", 
“ Azorbaycan” , “ Y ıım ruq” , Urnr'v: a 
“ Keyvan”  və s.) nəşıino başlamlmı ı. 
“ Azərbaycan coıniyyəti”  və onun mr ı 
orqanı “ Azərbaycan”  qəzeti deınokr; . 
vo m illi qüvvəlorin səfərbər edilməsi ə 
mühüm rol oynadı.

1942-44 illərdə b ir sıra nüfuzlu q. t 
Azərbaycan dilində çıxmağa başla . 
Azərbaycan ııırk d ili ictimai-siyasi ol - 
miyyot kəsb edoıı miihüm amilə çevri

Şəhrivər müraciətnaməsi (1945)
1. İranın müstəqilliyi və ərazi bütöv 
lüyünün qorunması ilə yanaşı, Azər- 
baycan xalqına daxili azadlıq v?> 
mədəni muxtariyyət verilməlidir ki 
özünün mədəniyyəti və Azərbay 
canın abadlaşması və inkişafı üçüı 
ümumi məmləkətin adilanə qanun- 
larını qorumaqla yanaşı, öz müqəd 
dəratını təyin etsin.
2. Bu məqsədi həyata keçirmə 
üçün gərək tezliklə əyalət və vilayə 
əncümənləri seçilib, öz işinə başlc; 
sın. Bu əncümənlər mədəni, iqtisac 
və səhiyyə sahəsində fəaliyyət gös 
tərməklə yanaşı, ana yasa çərçivə 
sində bütün dövlət işçilərinin əməl 
lərini yoxlayıb, onların dəyişilməsin 
də qərar qəbul edəcəklər.

I945 iliıı yayında Conubi Azərbay- 
canda demokratik hərəkatın ikinci ınər- 
holəsi başlandı. Müharibə qurtarandaıı 
sonra keçıııiş müttofiqlər, birinci növbə- 
də ABŞ vo İngiltəro ilə SSRİ arasında 
getdikco dərinləşon ziddiyyətlər onların 
İrandakı siyasətindo də əksini tapdı. İn- 
di onlar öz monafelərıno uyğun olaraq

Scyid Cəfər Pişəvəıi.
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bu və ya dıgor qiivvələri hakinıiyyətə 
gətirməyə çalışırdılar. Tehranın irticaçı 
dairələri m illi-dem okra tik  hərəkatm 
düşmənləri ilə ə lb ir olaraq ohalinin 
ınüxtolif qrupları arasında toqqıışmalar 
toşkil edirdııər.

Hadisəlorin gedişi Azorbaycan de- 
m okratlarım  müdafio tədb irlə ri gör- 
rnəyə məcbur etdi. 1945 ilin  sentyabr 
ayında Azərbaycanın b ir sıra yerlərində 
silahlı fodai dəstoləri yaranmağa başla- 
dı. Fədailər quldur dostələrinin basqm- 
larını dəf edir, şəhər və qəsobələrin, 
kəndlərin təhlükəsizliyini təmin edirdi- 
lər. Bəzi yerlərdə ınüvoqqəti hakim iyyət 
orqanları yaratmaqla mühüm təsərrii- 
l'at, sosial, mədəni-maaıif mosələlərini 
həll etməyə çalışırdılar.

.akiıı m illi-dem okra tik  hərəkatı 
irf çı mərkəzi hökumətin hücumlaıın-
dar qorumaq üçün demokratların daha 
sıx >irləşməsi tələb edilird i. 1945 il
seı abrın 3-də başda Seyid Cofor Pişə-
və; ılmaqla Azərbaycanın tamnmış de-
m' atlarından bir qıupu Azərbaycan
De sokrat Firqosinin (AD F) yaradıl- 
ın. haqqında boyanatla çıxış etdi. Bu
bə; uaıda partiyanın proqram prinsip-
lər İran dövləti tərkibində Azərbayca-
na ızibati-təsorrüfal, modəni muxta-
riyy U verilməsi, İranın siyasi hoyatımn 
deı okratikloşdirilməsi, geniş xalq kütlə- 
lər; n monafeyino uyğun olan ictimai-
iqt. di islahatların kcçirilməsi və s. mə-

A rbctycan Milli Məclisinin 1946 il
6 yanvar tarixli iclasında qəbul 
etriiyi “Dil haqqında” qanundan:
1. Bu gündən etibarən Azərbay-
ca: la, Azərbaycan (türkcəsi) dili rəs-
m övlət dili hesab olunur. Dövlətin
qəı fları və rəsmi elanlar, həmçinin
xa qoşunları hissələrinə verilən 
əı ır və qanun layihələri mütləq
A. baycan dilində yazılmalıdır.
2. tün idarələr (dövləti, milli, ticari
və ıctimai) öz işlərini Azərbaycan
diliı lə yazmağa məcburdurlar. Bu 
diıcə yazılmayan dəftərlər və sənəd- 
lər əsmi hesab olunmayacaqdır.

solələr şərh olunurdu. Bundan əlavo, mil-
li həmrəyliyin əldə edilməsi nəzərdə 
tutulur, fəhlə vo kəndlilorin sahibkarlara 
qarşı ekstremist çıxışları pislənilir, icti- 
mai-iqtisadi islahatların tokamül yolu ilə 
bütün cəmiyyətin xeyrino həyata keçiril- 
ınəsi labüd sayılır, milliyyotindən və di- 
niııdoıı asılı olmayaraq Azərbaycanda

yaşayanların hamısının bərabər hüququ 
təsbit edilirdi.

Cənubi Azorbaycanda m illi demo- 
kratik və azadlıq hərokatının gedişini 
İ.V .Stalin diqqət moıkəzində saxlayırdı. 
O. Azərbaycan Dem okrat Fırqəsiniıı 
yaradılmasında, təşkilata Seyid Cəfor 
Pişəvərinin başçılıq etməsində israrlı 
olub, hərokatın maddi-monovi tominatı 
haqqında M.C.Bağırova göstəıişlər ver-

mişdi. 1945 ilin  avqustunda Pişəvərinin 
Sovet Azərbaycanında M.C.Bağırovla 
görüşü olmuşdu. Sovetlərin dönüklü- 
yündon ehtiyat edon Pişovəri böyük to- 
roddüddən sonra ta rix in  Azərbaycan 
xalqının taleyi üçün verdiyi bu nadir im- 
kandan istifadə etməyo razılıq vermişdi.

Sentyabrın 13-də A D F  tosisçilərinin 
ilk koııfransı keçirildi. Konfrans 11 nə- 
fərdən ibarət müvəqqəti koınito seçdi və 
tezliklə partiyanın birinci qurultayının 
çağırılmasını qərara aldı. ADF-nin ya- 
ranması, onun oroqramı əhalinin müxto- 
l i f  təbəqələri içərisindo roğbətlə qarşılan- 
dı. Bir neçə hoftə ərzində partiya sıraları- 
na minlorlə fəhlə və kəndli, ziyalı, xırda 
və orta sahibkar, hətta bozi mülkədarlar 
da daxil oldular.

Conııbi Azərbaycanda ımdəniyyətin 
inkişafında Şimali Azərbaycanın tosiri 
və rolu holledici ohəmiyyətə nıalik idi.

Cənubi Azoıbaycanda yerləşdirilmiş so- 
vet ordu hissələrindəki azərbaycanlı za- 
bit vo əsgorlor üçiin 1941 il oktyabrın 11- 
dən Azorbaycan türkcəsində nəşr oluııan 
“ Vətən yolunda”  (Təbriz) vo “ Qızıl əs- 
gər ’ (Urm iya) qəzetlori ədəbi d ilin  for- 
malaşmasında son dərəco mühüııı rol oy- 
nadı.

Şimali və Conııbi Azorbaycaıı ara- 
sında mədəni əlaqələrin möhkəmlonmə-

sində 1941 il oktyabr ayıııın ortalarında 
Təbrizdo Azərbaycan Opera və Balet 
Teatrımn ilk qastrol tamaşaları böyük 
ohəmiyyət kəsb etdi. Azərbaycanın di- 
gər mədəniyyət kollektiv ləri -  dram te- 
atrları, ıııusiqi və rəqs ansamblları, ədə- 
biyyat vo incosənot, m aarif və elm xa- 
dim ləri Cənubi Azorbaycana gələrək 
konsert və tamaşalar verir, mühazirolər 
oxuyurdular. Sovet dövlotinin İranda, o 
cümlədən Cənubi Azərbaycanda yerit- 
diyi işğalçı siyasotə baxmayaraq, azər- 
baycanlıların bu əlaqəiəri genişləndir- 
mək əzmi yüksok idi. M iiharibə illərində 
Azərbaycaıı dilindo yazıb-yaradan gənc 
yazıçı vo şairlər nəsli formalaşmışdı.

Cənubi Azərbaycan 1945 ildən 1978- 
79 illər İran inqilabına qədər. 1945 il 
oktyabrın 2-4-do A D F -n in  qurultayı 
keçirildi. Qurultay partiyanm 3 sen- 
tyabr tarix li boyanatının əsas müddoala-

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Səllarxan bayraqh Təbriz şəhar komitasinin 
plcnum üzvlnri. 1945 il.
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rını proqram və nizamnamə kim i qəbul 
etdi. S.C.Pişəvori başda olmaqla par- 
tiyanın Mərkəzi Komitəsi seçildi.

Mərkəzi hökumətin demokratik hə- 
rəkata qarşı geniş silahlı hücumu 
müqabilində ADF açıq şəkildə fədai dəs- 
tələri yaratmağa başladı. Noyabrın 17- 
dən dekabrın əvvəllərinədək Marağa, 
Maku, Mərəııd Sərab, Əıdəbil, Astara, 
Zəncan şəlıərlərində, sonra isə Azərbay- 
canın digər ycrlərində hakimiyyət orqan- 
ları yaradıldı.

Təbrizdə hakimiyyət hələ oktyabrın 
əvvəlləıindən demokratların əlində idi. 
Hökumot qoşunlarının bir sıra zabitləri 
yeni hakimiyyət tərəfınə keçdi. Mə/i yer 
lərdə mərkəzi hakimiyyot strııktıırları 
|a lsa da, əhali yeııi hakiıniyyətə miiraciət 
edirtli.

Noyabnn 21-də Azorbaycan Xalq

Konqresi çağırıldı. Öziinü Müəssislər 
Məclisi elan efıiTtş konqres ümumi seç- 
kilar yolu ilə M illi Məclisin formalaş- 
dırılması və M illi hökumətin yaradılma- 
sı tələbini irəli sürdü. Müəssislər Məclisi- 
nin qərarma əsasən M illi hökumət İran 
dövlətçiliyi çərçivəsində fəaliyyət göstə- 
rərək Azərbaycanın milli-mədəni mux- 
tariyyətini təmin etməli idi. Noyabrın 
27-dən dekabrın 1-dək Csnubi Azər- 
baycanda seçkilor keçirildi. Əhali A D F - 
nin namizədləıinə səs vcrdi. Dekabrın 
12-də toplanmış M illi Məclis Seyid Cə- 
fər Pişəvərinin başçılığı ilə M illi höku- 
ınət yaratdı.

M illi hökumətin yaranması iləCənu- 
bi Azərbaycanda demokratik həıəkatın 
üçüncü -  m illi quruculuq məı hələsi baş- 
landı. M illi hökıımət qarşısmda duran 
əsas vəzifə yerlərdə yeni inzibati-ərazi

orqanlarının yaradılması idi. Bu məq- 
sədlə M illi Məclis vilayət, mahal, şəhər, 
qəsəbə və kənd əncümənləıinə seçkilər 
haqqıııda qanun qəbul etdi. Seçkilər 
1946 ilin yanvar-fevral aylarında keçi- 
rild i və müvafiq strukturların yaradıl- 
ıııasına başlandı.

Demokratik hərəkatın miihüm tələb- 
ləıindən b iıi də zəhmətkeşlərin xeyrinə 
sosial-iqtisadi islalıatların keçirilməsi 
idi. M illi hökumət 1^46 il fevralın 16-da 
aqrar qanun qəbul etdi. Qanuna görə, 
dövlət miilkiyyətində olan “ xalisə” tor- 
paqlar, habelə Azərbaycaııdan qaçnnş 
və ona qarşı mübarizəni davam etdirən 
ıniilkədarların və digər sahibkarların 
torpaqları kəndlilər arasında böliişdü- 
rüldü. İslahatı həyata keçirmək məqsə- 
dilə yeıiərdə xüsusi komitələr yaradık . 
İslahat nəticəsində kəndlilərə yarı ı 
mln. //rt-dan çox toıpaq verildi. Laki ı 
bu torpaqların mülkiyyətçisi olmadıq 
larından, kəndliləriıı onu satmaq, ica 
rəyə vermək hüququ yox idi. Mayın 12 
də “ Əmək haqqında qanun”  qəbı 
edildi. Qanuna görə, fəhlə və qulluqçu 
ların iş şəraiti yaxşılaşdırılır, fəhlələr. 
həmkarlar ittifaqları vasitəsilə müəssi 
sələrin işinə nəzarəl etmək hiiququ 
verilird i. Azərbaycanda sənaye və tica 
rətin inkişafına, iqtisadiyyatın maliy- 
yələşdiı ilməsinə və vergi sisteminin tək- 
milləşdiıilməsinə yönəldilm iş b ir sıra 
digər qanunlar da qəbul edildi.

M illi hökumətin ən böyük nailiyyəti 
1946 il yanvaıın 6-da M illi Məclis tərə- 
findən qəbul edilıniş “ D il haqqında qa- 
nun”  ıdi. Qanuna görə, Azərbaycan dili 
bütün Azərbaycan ərazisində rəsmi döv- 
lət d ili elan olunurdu. İdarə və təşkilat- 
larda işlər, məktəblərdə todris ana di- 
lində aparılırdı. Azərbaycanda yaşayan 
m illi azhqların öz dillərində təhsil al- 
maq hüququ saxlamlırdı. Qısa zaman- 
da ana dilində dərsliklərin, m üxtəlif 
ədəbiyyat, qəzet və ju rna lla rın  nəşr 
edilməsinə, rad ioveriliş lə rin  təşkilinə 
başlanıldı. Onlarca kifabxana və qira- 
ətxana, kənd yerlərində yüzlərlə yeni 
məktəblər açıldı. M üx tə lif yaradıcılıq 
b ir lik  və təşkilatları, muzeylər yaradıl- 
dı. Bütün bunlar m illi-mədəni inqilab 
iiçün şərait yaradır, dem okratik hərə- 
katı m öhkəm ləndirirdi.

Cənubi Azərbaycanda m illi demokra- 
tik hərəkatın uğurları Tehraııın hakim 
dairələrində böyük təşviş yaradırdı. İran 
hökuməti xalqı aldatmaT| məqsədilə M illi 
hökumətlə danışıqlara başladı. 1946 ilin 
iyununda Təbrizdə müqavilə imzalandı.
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Razılıq əldə edilməsi naminə M illi höku- 
mət ciddi güzəştlərə getnıəli oldu. Müqa- 
viləyə görə, Azərbaycandakı M illi höku- 
mət Azərbaycan əyalət əncüməni statusu- 
nu qəbul etdı. Eyni zamanda Tehraıı hö- 
kuməti kiitləvi informasiya vasitələrində, 
parlamentdə Azərbaycan demokratlarım 
separatizmdə ittiham edən geniş kampa- 
ııiyaya başladı. Bununla bərabər o. ABŞ, 
İngiltərə və SSRİ arasındakı ziddiyyətlər- 
dən də istifadə edərək “ İran məsələsi” nin 
BMT-də müzakirəsinə nail oldu, həm də 
ABŞ və İngiltərəmn İrana siyasi-hərbi 
yardım göstərmələri barədə razılığını aldı. 
Soveı hökumotinin “ bitərəfiiyini”  əldə et- 
mək iiçün Qəvamüs-Səltənə Moskvaya 
gedərək Stalinlə göriişdü. Danışıqlar so- 
vet hökumətinin Şimali İranda, o cümlə- 
dər Cənubi Azərbaycanda neftin kəşfi və 
ha ilatı hüququnu əldə etməsi ilə nəticə- 
lə' di. 1946 il aprelin 4-də Tehranda 
nı qavilə imzalansa da, parlament bu 
m ıqaviləni təsdiq etmadi.

Bunun aıdınca B M T Təhlükəsizlik 
Ş rasının tələbi ilə sovet hərbi hissələri- 
ı ıı İrandan çıxarılması siirətləndirildi 
\ mayın 8-də başa çatdınldı.

Bütün bu hazırlıq işləri başa çatdıq- 
c an sonra İraıı hökuməti ultim atum  
jklində əyalət əncüməninə b ild ird i ki, 
eni parlament seçkilərində qayda- 
jan u n u  təmin etmək üçün Azərbaycana 

qoşun yeridilm əlidir. Əslində isə bu, 
Vzərbaycana silahlı basqın idi. Odur ki, 

dekabrın 1-dən b ir neçə istiqamətdə 
hücuma keçən mərkəzi hökumət qoşun- 
ları ilə fədailər aıasında qaıılı döyüşlər 
başlandı. Hökumət qoşunlarının hərbı 
exniki cəhətdən qat-qat üstünlüyiinə 

baxmayaraq, M illi hökuınətin qoşunları 
Zəncan, Miyanə, Marağa cəbhələrində 
əks-hücuma keçərək diişmənə zərbələr 
endirdilər. Lakin M illi hökumət kütləvi 
qan tökülməsi, vətəndaş müharibəsinin 
baş verməsi təhlükəsini aradan qaldır- 
ınaq üçün silahlı qüvvələrə döyüşləri da- 
yandırmaq göstərişi verdi. Müqavimət- 
siz irəliləyən İran qoşunu dekabrın 12- 
də Təbrizə daxil oldu. M inlərlə adam 
giillələndi və həbsə alındı. Kütləvi təqib- 
lər başlandı. M illi hakimiyyət dövriində 
az-çox siyasi fəallıq göstərən kəndlilər, 
fəhlələr. ziyahlar, b ir çox sahibkarlar tə- 
qiblərə məruz qaldılar. A D F  və M illi 
hökumətin rəhbəıiəri güllələndilər, dar 
ağacından asıldılar. Hərəkatın fəalları 
İranın cənub bölgolərinə sürgün edildi- 
lər. Cəza tədbirlərindən xilas olmaq 
iiçün on m inləıiə vətənpərvər mühacirət 
ctməyə məcbur oldu. Onların çox hissəsi

Azərbaycan SSR-ə keçdi. Bir illik  xalq 
hakim iyyəti dövriində əldə edilmiş 
bütün nailiyyətlər ınəhv edildi. Təbriz 
Uııiversiteti, filarmonıyası və b. mədə- 
niyyət ocaqları bağlandı, anä dilindəki 
kitablar, dərsliklər yandırıldı.

Hərəkatm lideri Seyid Cəfər Pişəvəri
1946 il dekabrın 11-dəyaxın silahdaşları 
ilə birlikdə zor gücünə Sovet İttifaqına 
gətirildi. İrana qayıtmaqda israrlı olan 
S.C.Pişəvəri 1947 il iyulun 14-də Şiınali 
Azərbaycanda miiəmmalı avtomobil qə- 
zası nəticəsində dünyasım dəyişdi.

Bciəliklə, 1941-46 illə r milli-azadlıq 
hərəkatı məğlubiyyətə uğradı. Məğlu- 
biyyət obyektiv daxili səbəblərlə yanaşı 
xarici amillərlə, əsasən, ABŞ-ııı, İngiltə- 
rənin və SSRİ-nin İrandakı siyasəti ilə

bağlı idi. Cənubi Azərbaycandakı m illi- 
azadlıq hərəkatı məğlubiyyətə uğrasa 
da, ölkənin sonrakı tarixinə çox böyük 
təsir göstərdi, xalqda öz m illi varlığı, ta- 
rix i və mədəniyyəti ideyasını möhkəm- 
lətdi, bu məqsədlər uğrunda gələcək 
miibarizə üçün toməl yaraıdı.

1941-46 illərdə İranda m illi azadlıq 
hərəkatı yatırıldıqdan az sonra ölkədə 
ingilisloriıı inhisarında olan neft sənaye- 
sinin m illiləşdirilməsi uğrunda xalqın 
mübarizəsi başlandı. M illi burjuaziya- 
nın başçılıq etdiyi 1949-53 illər hərəkatı 
eyni zamanda ölkənin ictimai-siyasi 
həyatının dem okratik ləşdirilm əsinə, 
İranda hökm siirən siyasi qadağaların 
ləğvinə yönəlmişdi.

1949-53 illə r hərəkatı nəticəsində öl- 
kənin neft sənayesi üzəıində İngiltərənin 
inhisarına son qoyulsa da, bu, İran cə-

miyyətindəki mövcud ziddiyyətləri ara- 
dan qaldırmadı. Ölkəni, xüsusilə Cənubi 
Azərbaycanı 50-ci illərin sonu -  60-cı il- 
lərin əvvəllərində güclii kəndli çıxışları 
bürüdü. Sosial partlayış təhlükəsi ilə 
üzləşən İraıı hökuməti islaluıtlar keçir- 
mək məcbuıiyyətində qaldı.

1962 ildən başlayaraq 70-ci illəıin 
ortalarınadək “ ağ inqilab”  adı ilə yuxa- 
rıdan həyata keçirilən genişmiqyaslı is- 
lahatlar ölkənin kapitalist inkişafını sü- 
rətləndirdi. 1962 ildə keçirilmiş aqrar is- 
lalıatı nəticəsində Cənubi Azərbaycan- 
da kəndlilərin təqr. 80%-i torpaq sahib- 
lərinə çevrilsə də, bu, Cənubi Azərbay- 
can kəndlilərinin sosial vəziyyətində 
köklü dəyişikliklər yaraımadı.

60 -70-ci illərdə Cənubi Azərbaycan-

da sənaye də ləng iıık işa f edirdi. Sənaye- 
yə, iri müəssisələrin yaradılmasına sər- 
mayə qoyuluşu çox az idi. İr i kapital 
İranın sənaye mərkəzlərində, xüsusilə 
Tehranda cəmləşmişdi.

Şah rejim inin “ m illi vəhdət”  adı al- 
tında apardığı şovinist siyasət Cənubi 
Azərbaycaııda xüsusi təzyiq vasitəsi ki- 
mi təzalıür edirdi. M il l i  ayrı-seçkilik 
m aarif sahəsində özünü daha aydın gös- 
tərirdi. Azərbaycan d ili yasaq edilmiş, 
bu dildə qozet-jurnal və kitab nəşri da- 
yandırılmışdı. Buna qarşı çıxanlara di- 
van tutu lıırdu.

1977 ilin  payızından başlayaraq Cə- 
nubi Azərbaycanda b ir sıra çıxışlar baş 
veı di. 1977 il dekabrın 12-də M ill i höku- 
mətin yaranmasınm ildönümü münasi- 
bətilə tələbələrin geniş çıxışı oldu. Təb- 
riz Universiteıinin m iiəllim lərindən bir
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Təbriz şəhəri.

qrııpu onlarla həmroy olduqlarını bil- 
dirdi. 1978 il yanvarın 7-do Qıım şəhorin- 
də Konstitusiya prinsiplorinə, qaydaları- 
na riayot olunması, şahlığın loğv edilməsi 
tobbləri ilə nümayiş kcçirildi. Yanvarm 9- 
da bıırada növbati çıxış zaınanı polis nü- 
mayişçilərə atəş açdı, onlarla ölən, yiizlər-
lo yaralanan oldu. Qumdakı hadisələriıı 
40-cı günıi, fevralın 18-do Təbriz şəhəri- 
niıı din xadimlərinin əhalivə müracioti 
tobrizlilori ayağa qaldırdı. Solıər doyə- 
nok, daş-kəsəklə silahlanmış 10 m inlərb 
tobrizli polis və ordu hissolərinə qarşı çıx- 
dı. Etiraz nümayişi mövcud quruluşa 
qarşı üsyana çevrildi. Ordu hissəbrinin 
şəlıərə yeridilməsi əhalini qəzobləndirdi.
l lökumot ıdarobn banklar, mehıııanxa- 
ııalar, kiııoteatrlar vo s. dağıdıldı. Tob- 
ıizdoki polis vo ordıı hissobrinə ctibar 
etınoyon şah fevralın 19-da Təbrizə baş- 
qa şohorlərdən olavə dostolor göndordi 
Bıı hissolərb üsyançılar arasında qanlı 
toqquşma bütün gün ərzindo davaın et- 
di. Lakin qüvvələr borabor olmadığın- 
dan üsyan qəddarlıqla yatırıldı. Tobriz- 
doki iisyanın oks-sodası C'onubi Azər- 
baycanııı digər şohorlorində do ( Morond 
Zinuz, Sərdrud. Şəbüstər vo b.) eşidildi.

Üsyanda ziyalılar, təbbəbr, ıulıani- 
lor, sənətkarlar, xırda tacir vo sahibkar-

lar, fəhlələr, nıəkıoblibr və b. iştirak 
edirdilor. Üsyan zamanı minlərlo ölon vo 
yaralanan oldu. Tobriz iisyanında, o za- 
man İraııda gizli fəaliyvət göstərəıı 
“ İran xalq fodailər təşkilatı”  və “ Xalq 
mücahidləri təşkila tf’nın üzvlori do foal 
iştirak edirdüor. “ Xalq mücahidlori” nin 
rəhbərlərindən olan Musa Xiyabani 
(Şeyx Mohəmməd Xiyabaninin nəvəsi) 
onların cərgəsindo idi.

Tobriz üsyanının osas hodofi şahlıq 
üsııli-idarəsi, imperialist özbaşınalığı və 
geniş tobliğ olunan Qorb həyat tərzi idi. 
İnqilab dövründə şahlığa qarşı toləblor 
və “ şaha ölüm”  şüarı ilk dofə Tobriz 
üsyanı zamanı səsbndi. Antişah vo an.ti- 
impcrialist hərəkat olan 1978-79 illər 
Iran inqilabının sosial-siyasi mahiyyoti- 
ni əslindo elə 18 levral Tobriz üsyanı (bu 
üsyana 29 bəhmon üsyanı da deyilir) 
müəyyon ctmişdi. Bu mənada Təbriz 
iisyamnı İran inqilabının modeli hesab 
etmək olar. 29 bohıııon Tobriz üsyam 
İran siyasi vo sosial hoyatına böyiik tosir 
göstərdi. İranda baş verən inqilabi çıxış- 
lardalğası todricon bütiin ölkəni bürüdü. 
Polıbvi monarxiyasına zərbə vuran 
Tobriz üsyaııı 1978 79 illordo bütün İra- 
nı təlatiimə gotirmiş inqilabın miijdoçisi 
oldtı. Təbriz üsyanından sonra miihüm

çıxışlar martın 29-30-da Tehran, İ.tfa- 
han, Məşhəd. Əraq. Qum, Təbriz, Z 
caıı vo başqa şəhorlordə baş verdi. M y 
ayının 9-19-dakı çıxışlar İranın 20- n 
çox şəhərini əhatə etmişdi. Cənubi Az - 
baycan şohərlori, xüsıısilo Təbriz İra< a 
inqilabın geniş vüsət almasında həllethci 
rol oynadı.

Həmin ilin sentyabrında inqilal n 
ikinci morhəbsi başlandı. Ölkənin bül ıı 
sosial təbəqələri horəkata qoşuldu. . 
İnqilabın ikinci mərhəbsində həroka ı 
şah hakimiyyətino ınüxalif olan ruh.ı - 
lorin rolunun artdığı aydın görünüı . 
Bıı dövrdo ayotııllah ol-üzma (bö\ 
ayətullah -  dini başçı) Ruhulla Mus i 
Xom eyninin geııiş k iitlə  içərisir o 
nüfuzu xeyli artmışdı. Məhomməd P 
şahın daxili vo xarici siyasətinə qarşı 
xışlarıııa görə dofoləıio həbs olunmı . 
ölkədən sürgün edilmiş R.M.Xomey i 
1964 ildə Türkiyoyo getmiş, sonra or, - 
dan İraqa köçmüşdü. 1978 il oktyabrın 
ovvəllərindo o, İraq hökumətinin təkidi 
ilə ölkəni tork edorək Parisə getnıəli ol- 
muşdtı. Onun şahlığı devirmoyo çağıran 
müraciətlori İraııda yegano leqal toplanış 
yeri olan moscidlərdə əhaliyə çatdırılııdı.

İlk çıxışlar sentyabrm 7-də ölkonin
12 səlıorində, o cümlədən Təbrizdə baş-
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ladı. Sentyabrın 8-dəıı horbi vəziyyətin 
elaıı olunması etiraz nümayişlorini daha 
da kəskinləşdirdi. Sentyabrın 8-də cümə 
günü hakiıniyyotə qarşı nüınayiş iştirak- 
çılannın gülləbaran edilmosi də onları 
öz yolundan döndəro bilmodi. Hu “ qan- 
lı ciiıııə günü”  əhalinin şaha qarşı qo- 
zəbini daha da artırdı.

Getdikco genişlənən hərəkata neft 
sənayesi fəhblərinin qoşulması inqilabi 
prosesin inkişafmda böyük rol oynadı. 
Neftçibrin noyabr ayında hoftəlik, daha 
sonra isə 1978 ilin  dekabrından 1979 il 
levralın əvvəllorinədək davaın etmiş 
aramsız ümumi tətili şah hakimiyyətinə 
ağır zorbo vıırdıı və inqilabın taleyini 
həll etdi. Tətilçilər, əsasən, SAVAK-ın  
(gizli polis qurumu) loğvi, İran cəmiyyə- 
tıııin Jeınokratikbşdirilməsi vo s. tələb- 
lərlə ıxj j  cdirdilər. 1978 ilin  noyabrında 
Fraı >da Ayətullah Xonıeyni ilə M illi 
Cəbi in başçısı Kərim Səncabinin gö- 
riişii ən sonra onların birgə bəyanatın- 
da I b v i hakim iyyətinin loğv edilməsi
zərıı lyi xüsusi qeyd olundu.

( mbi Azərbaycanda da tə t'l və
nüıı işlər ara ve rm ird i. O k ty a b r-
noy r aylarında Təbriz, Ərdəbil, Ma- 
rag ımiya, Culfa, Zəncan, Həştrud,
Şah[ və b. şəhərlərdə tə tilb r keçiı ilmiş,
hak' vyoto qarşı niimayişlər olmuşdu. 
Dek brın 8-dən 11-dok keçirilm iş 
nüm işlərdə polislə toqquşmalarda on- 
larla olən və yaralanan olmuşdu. Əlavə 
cəza iəstəbri göndərilməsino baxmaya- 
raq bıizdə çıxışlar davam edirdi.

İ. q ilabın gedişində həm hərəkat 
rolıl ılərin in  “ şah getm əlidir”  təkid li 
təbl həm do sayı m ilyonları ötmüş in- 
qilci ıla rın  tozyiqi nəticəsində şah 
197' 1 yanvarın 16-da İrandan qaçdı. 
İrar ılıalisi bu xəbori böyük sevincb 
qar ,dı. Fevralın l-də Ayətu llah  
Xoı m inin Parisdən Tehrana golməsi 
mii ibotilə Cənubi Azərbaycanda, 
xiisı ə Təbrizdə niimayişlər daha izdi- 
haı şəkil aldı.

ılığın devrilməsino baxmayaraq, 
bir x yerlərdə, eloco də Cənubi Azər- 
bay nda əks-inqilabi qüvvəlor həlo 
ır|\q.ıvimət göstərirdilər. Fevralın 15-də 
Tob /də onlar qiyaın qaldırdılar. Şəhər 
əhalısi ayağa qalxaraq horbi qarnizonu 
miihasirəyə aldı. Qızğın atışmalardan 
sonra təbrizlilər qartıizonu ələ keçiro- 
rok, oradakı zabit və əsgərləri həbs etdi- 
lər. Fevralın 16-da şah torəfdarları Tob- 
rizdo və Cənubi Azərbaycanın başqa şo- 
hərbıində də tamamilə zərəısizləşdi- 
rildi, nəzarət xalqın olinə keçdi.

Beləlikb, 1979 il fevralın I l-də Teh- 
randa qəlobə çalan inqilab levralııı 16-da 
Cənubi Azorbaycanda başa çatdırıldı. 
1978-79 illər İraıı inqilabı dövründo 
azərbaycanlılar 25 min nəfərə yaxın qur- 
ban verdilor.

Cənubi Azərbaycan İslam inqilabın- 
dan sonrakı dövrdə. İnqilabın qələbə- 
sindən soıırakı ilk  ilb rdə  iqtisadi dur- 
ğunluq keçirən ölkə tədricon bu vəziy- 
yətdən çıxdı, İran-İraq  ıııüharibəsinin 
(1980-88) vurduğu iqtisadi yaraları sa- 
ğaJtmağa başladı. Cənubi Azərbaycan- 
da sənaye və kond təsərriifatımn inkişa- 
fında müəyyən canlanma yarandı. Bura- 
da neftayırma, traktor, maşınqayırma 
zavodları, həmçinin xalça. lütün, toxu- 
culuq-trikotaj fabrikləri və s. yüngül sə- 
naye müəssisələri fəaliyyət göstərirdi. İs- 
tehsal edilən məhsullar İranın digər ra- 
yonlarına ixrac oluntırdu. Lakin kond 
təsərrüfatında ağır vəziyyət Azorbaycan 
kəndlərinin boşalmasına gətirib çıxarır- 
dı. Nəticədə, iimumən ölkənin kənd tə- 
sərrüfatı məhsulları istehsalı balansında 
Azərbaycanın yeri və ro ltı ildən ilə 
tənəzzül cdirdi.

Genosid.
Hər hansı milli, etnik irqi və ya dini 
qrupun tam, yaxud qismən məhv 
edilməsinə yönəldilmiş, qabaqcadan 
düşünülmüş zorakı fəaliyyət. BMT- 
nin 1948 il Konvensiyasına əsasən 
beynəlxalq cinayət hesab olunur.

Azərbaycan türklərin in  böyiik əksə- 
riyyəti İslam inqilabından sonra demok- 
ratik azadlıqlar verilməsini, eləcə də, 
m illi hüquqların yüksək səviyyədə təmin 
edilnıəsini gözləyirdilər. Bu tələblər yeni 
Konstitusiyanm müvafıq maddolorində 
az-çox öz əksini tapsa da, çoxtısu kağız 
iizərində qalmışdı. Azərbaycan türkləri 
üçün əıı ağrılı məsələ m illi d ilin statusu- 
nu müoyyən edən Konstitusiyamn 15-ci 
ınaddəsi idi. Digər yeıii d illərin fars d ili 
ilə yanaşı mətbuatda, kütlovi informa- 
siya vasitəlorindo və moktoblərdə m illi 
odəbiyyatın t^drisində işlənməsi azad 
elan edilsə də, Cənubi ^zərbaycandakı 
məktəblərdə bu həyata keçirilmədi.

Bununla belə, Azorbaycan türkləri 
İra iı İslam Respublikasınm ictim ai- 
siyasi və mədəni hayatında miihüm rol 
oynayniar.

Ətl.: Ta  r n e ııa III. Hiiunoııajıi)iıo-ocııi)6o- 
Ä H T C jib iıoe  abiukcmhc »  HpaucKO M  A tcpoaiijıvKa- 
ııc (1917-1920). b., 1956; M c j i h k o h  O. C.

ycraııoBJicıme ä h k iarypı.ı Pcıa-ıııaxa b Hpaııe. 
M 1 961; (,' o ij ııı a z o r M . M . A DP-niıı yaraıı- 
ması və fəaliyyoli (1945 1946). B „ 1986; Tağı-  
ye v a  Ş. 1920-ci il Tobriz üsyanı. H., 1990; llo- 
sonl i  C. Soyııq mühiiribənin başhıdığı yer Gii- 
ııey A/orbaycaıı (1945 46). B.. 1999; Azorbaycan 
tarixi. Ycddi cilddo. C. 6. B „ 2000; C. 7, B „ 2003.

Şih’k j t  Tağıyevcı

Müstəqil Azərbaycan 
Respublikası

M iistoqilliyin ilk illərində daxili
siyasi vəziyyət. Keçmiş sovet dövlot 
idarəetmə sistemindon miras qalmış 
siyasi-iqtisadi ida rəç iliy in  kökiindən 
dəyişməsi, Azorbaycanı daiın asılı gör- 
mək istoyon xarici, habelə hakim iyyət- 
də möhkombnməyə, həm də iqtidara 
golməyə çalışan m iix to lif siyasi yönüm- 
lü daxili qiivvələrin pozucu fəaliyyoti 
müstoqilliyin reallaşmasına, n ıilli döv- 
b tç iliy in  bərpa olunmasına çox ciddi 
əngəllər törodirdi. Azəıbaycan “ olum, 
ya ö liim ”  dilemması qarşısında qalmış- 
dı”  (Heydər Əliyev).

Ayaz M ütə llibov lıökuməti daxili və 
xarici siyasətindo Azərbaycan dövloti- 
nin maraqlarımn qorunmasında qotiy- 
yətsizlik göstərir, dünya hadisəlorinin 
ink işa f meyillərini nəzərə alm ırdj. Bü- 
tün buıılar Azərbaycanın iqtisadi, siya- 
si maraqlarına, xüsusən tohlükəsizliyi- 
nin, ərazi bütövlüyünün, suveren dövlot 
hüquqlarının təmin olunmasına cavab 
verm irdi.

1991 ildən başlayaraq əvvəlcə SSRİ, 
sonra isə Rusiya hərbi-siyasi qüvvələri- 
nin köməyilə Ermənistan Azərbaycana 
qarşı irim iqyaslı horbi əməliyyatlar ke- 
çirdi. 1991 ilin sentyabrında Dağlıq Qa- 
rabağın azərbaycanlı əhali yaşayan 
məntoqoləri b ir-b ir in in  ardınca zəbt 
edildi, deportasiya, etnik təmizləmə və 
soyqırımları törodildi.

1992 il fevralın 25-don 26-na keçən 
gecə ermonilər Rusiyanın Xankəndidəki 
366-cı alayının köməyilə Xocahya hü- 
cum edib soyqırımı törətdilər: 613 nəfər 
azərbaycanlı, o cümlədən 106 nəfor qa- 
dın, 63 nəfər uşaq öldürüldü. 150 nəfor 
itk in  düşdü, 487 nəfər yaralandı, 1275 
nəfər əsir götüi'üldü. 8 ailo biitövlüklo 
məhv edildi. Soyqırımı zamanı hətta me- 
yitlər təhqir olunmuş, eybocor hala sa- 
lımnışdı. Hu lacio 20 əsrdə bəşəriyyəto 
qarşı yönoldilmiş oıı böyiik cinayotbr- 
don b iri kim i tarixo düşdii.

Xocalı faciəsi cəmiyyətdə siyasi gər- 
g in liy i daha da artırdı. 1992 il martın 6-
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da Azorbaycan Respııblikastnın prezi- 
denti A .M iito llibo v  A li Sovetin sessiya- 
sında öz vozifəsindən istefa verdi. 
Azərbaycan Respublikası A li Soveti 
yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi 
lıaqqında qərar qəbul etdi. “ Əsl hərc- 
mərclik dövrü başlandı”  (Heydər Ə li- 
yev). Mayın 7-dən 8-nə keçən gecə düş- 
mən böyük hərbi qüvvə ilə Şuşaya hü- 
cum etdi. Heç b ir müdafıə tədb iri
göriilmədiyi üçün Azərbaycanın qədim 
mədəniyyət morkəzi Şuşa şəhəri düş- 
mən əl’nə keçdi.

Mayın 14-də Azərbaycan Respub- 
likası \ l i  Sovetin in  növbədonkənar
sessiyasında A .M ütə llibovun  tərofdar- 
ları oı yenidən hakimivyətə gətirdi- 
lər. A ’rbaycan Xalq Cəbhəsi döyüş 
meyd; arından çıxarılıb Bakıya gə- 
tirilrr lərbi hissələrin köməyilo ma-
yın 1 ıə parlament binasına hiicum
təşki li və hakim iyyəti əlo keçirdi.
Payl a hakim iyyət davası getdiyi
vaxt 'ətdən istifadə edən ermənilər 
mayır 17— 18-do Laçın rayonunu da 
işğal t !’ lor.

19 il iyum ın 7-də Azərbaycan
Xalq bhəsinin lideri Əbülfəz Elçibəy 
preziı üt seçildi. Onun hakim iyyəti 
dövrii lə səriştəsiz siyasətin nəticəsi 
olara spublikada ictimai-siyasi anar- 
xiya. başınalıq yarandı, zorakılıq art- 
dı. Ö li ı daxilində vəziyyət gündən-günə 
pisl? 1992 il avqustun 15-dən Azər- 
bayc: Respublikasınm m illi pul vahidi
olan ınat dövriyyəyə buraxıldı. Lakin 
mali\ sahəsində həyata keçirilən b ir 
sıra d .ünülməmiş addımlar inflyasiya- 
nı d; ıləşdirdi, əhali müflis vəziyyətə 
düşd Dlkənin maddi ehtiyatları talan- 
dı. A baycandan xaricə intellekt axım 
güclə iı.

I imiyyətin yeritd iyi xarici siyasət 
regii dövlətləri və qonşularla münasi- 
bətl gərginlik yaradırdı. 1992 il
oktj nn 24-də ABŞ Konqresi Ermə- 
nisı blokadaya alındığını bəhanə
edər "Azadlığı M iidafıə A k tı” na 907 
saylı iivə qəbul etdi və bununla ölkə- 
sinin ızərbaycana dövlət səviyyosində 
hər C! ı , o cümlədən humanitar yardımı- 
na mohdudiyyət qoydu.

Dövlət quruculuğu sahəsindəki özba- 
şınahq, hakimiyyət uğrunda mübarizə, 
iqvisadiyyatm dağılması 1993 ilin yayında 
Azəıbaycan dövlətçiliyini böyük təhlükə 
qarşısında qoydu. Ölkə vətəndaş miihari- 
bosi və parçalanma hoddinə gətirildi.

Naxçıvanda vəziyyət xüsusilə ağır 
idi. Erməııistamn təcavüzkarlıq siyasoti

noticosində Azərbaycanı Naxçıvanla 
bağlayan damir yol xətləri və avtomobil 
yolları kosilmiş, muxtar respublikaya 
enerji verilmosi dayandırılmışdı. Heydər 
Ə liyevin soyi nəticəsində Türkiyə Res- 
publikası Naxçıvan M R-ə kredit ayır- 
dı. 1992 il mayın 28-də Sədorək-Dilucu 
körpiisü (“ Ümid körpüsü” ) açıldı. İq- 
d ır-N axçıvan  e lek trik  xətti çəkild i. 
İranla əlaqəlor yaxşılaşdırıldı. Qonşu 
ölkələrdən alınan enerji, başqa maddi 
yardım lar, mənovi dəstək muxtar res- 
publikada həyatın tədricən canlanma- 
sına səbəb oldu.

1992 il oktyabrın 16-da Azərbayca- 
nın 91 nəfər tamnmış ziyalısı Heydor 
Əliyevo müraciət edərək onu təkidlə 
böyük siyasəto qayıtmağa çağırdı. 1992
il noyabrın 21-də Naxçıvan şohərində 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında “ Ye- 
ni Azərbaycan”  partiyası yaradıldı.

İqtidarın Naxçıvanın m uxtariyyətini 
loğv etmək, m uxtar respublikada dövlot 
çevrilişi törətmək (1992 il oktyabrın 24- 
də) cəhdləri baş tutmadı.

1993 il aprelin 3-də Ermonistan si- 
lahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu 
işğal etdi. Bu hadisə ilə bağlı B M T  
Tohlükəsizlik Şurası aprelin 30-da 822 
saylı qətnamə qəbul edərək işğalçı 
Ermənistan ordusunun Azərbaycan 
ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd- 
şərtsiz çıxarılmasım tələb etdi. Keçmiş 
silahdaşların hakim iyyət uğrunda 
mübarizəsi hərbi müxalifətin Gəııcədə 
qiyam qaldırmasına gətirib çıxartdı.
1993 il iyunun 4-do iqtidar qiyamı yatır- 
maq üçün hücuma keçdi və məğlub ol- 
du. Ölkədə vətəndaş müharibəsi tohlü- 
kəsi yarandı. Qiyamçı hərbi hissələr 
paytaxta doğru irəliləməyə, yerlərdə ha- 
kimiyyət çevrilişləri etməyə başladılar. 
Ölkodə siyasi parçalanma tohlükosi 
reallaşdı. Cənub-şərq rayonlarında “ Ta- 
lış Muğan Respublikası” , şimal-şərq 
rayonlarında “ Ləzgistan dövləti”  yaral- 
maq planları hazırlanmışdı və onların 
həyata keçirilmosi üçün cəhdlər göstəri- 
lird i.

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi daxilində 
hakimiyyət uğrunda ıııübarizə daha da 
gərginloşməkdo idi. Aciz liy in i dərk edən 
iqtidar Heydər Ə liyevi tokidlə Bakıya 
dəvət etdi. Ünun iyunun 9-da Bakıya 
gəlişi xalq tərəfındən böyük sevinclə 
qarşılandı. 1993iliyunun 15-dəHeydər 
Əliyev Azorbaycan Respublikası A li 
Sovetinin sədri seçildi. Həmin gün 
Azərbaycan ta ıix inə “ M iIIi Qurtuluş 
günü”  kim i daxil oldu. Lakin respubli-

kanın prezidenti Ə .E lçiboy və onun ko- 
mandası bu təcı übəli siyasətçiyo kömək 
etmok ovəzinə m aneçilik  tö rə td ilə r. 
Ə.Elçibəy iyunun I 8-də gizlicə paytaxtı 
lərk edib Ordubada, Kələki kondinə 
getdi. İyulun 23-də M il l i  Məclis prezi- 
dent səlahiyyətlərini də Heydər Əliyevə 
həvalə etdi. 1993 il oktyabrın  3-də xalq 
Heydər Əliyevi Azərbaycan Respubli- 
kasının prezidenti seçdi.

Ölkodo yaranmış siyasi böhrandan 
istifadə edon Ermənistan öz tocavtizünti 
genişləndirdi. Rusiya horbçilərinin b ir- 
başa kömoyi ilo Erm onistan silah lı 
qüvvələri 1993 il iyu lun 23-də Ağdam, 
avqustun 18-do Cəbrayıl, avqustun 23- 
də Füzuli, avqustun 31-də Qubadlı, ok- 
tyabrın 29-30-da Zəngilan rayonlarını 
işğal etdi. Ümıımiyyətlə, Ermənistanın 
təcavüzü nəticəsində respublika ərazisi- 
nin 20 faizi işğal edilmiş, 30 min nəfər 
azorbaycanlı şəhid olmuş, 200 m in nəfər 
yaralanmış, 5 min nəfor əlil və şikəst 
olmıış, 48bl nəfər əsir düşmüş, yüzlərlə 
ta rix i abidə, moktəb və mədəniyyət 
ocaqları dağıdılm ışdır. Azərbaycan 
Respublikası ərazilərinin işğalı ilo bağlı 
B M T  Tohlükosizlik Şurası 1993 ilin  ap- 
relində 822, iyulunda 853, oktyabrında 
874 və noyabrında 884 saylı qətnamə- 
lər qəbul edərok Ermənistandan işğal 
olunmuş ərazibrdən qeyd-şərtsiz çıx- 
mağı tələb etdi.

Hiiquqi dövbt qııruculuğu. Heydor 
Əliyev çevik, düşünülmüş və uzaqgörən 
siyasəti ilə ölkəyə böyiik fəlakətlər gətir- 
miş, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı 
və Zəngilan rayonlarınm düşmən əlinə 
keçməsinə səbəb olmuş hoı bi müxalifəti 
neytrallaşdırdı. Vətəndaş müharibosi- 
nin, ölkənin parçalanmasının qarşısı 
alındı.

Azərbaycanm dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsini istəməyən daxili və 
xarici qüvvələrin dəstəyi ilə 1994 ilin 
oktyabrında yenidən dövlət çevrilişinə 
cəhd oldu. Oktyabrın 4-də gecə yarısı 
prezidentin çağırışı ilo ayağa qalxan 
xalq Prezident sarayı qarşısına toplaşa- 
raq öz qanuni hökumətini müdafiə etdi. 
1995 ilin  martında da dövlət çevrilişi 
cohdi Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin 
qəti iradəsi ilə dəf edildi. Digər təxribat 
əməllərinin, prezidentə qarşı terror 
cəhdlorinin də qarşısı qətiyyətlə alındı. 
biitün qeyri-qanuni silahlı qüvvələr zə- 
rərsizləşdirildi.

1995 ilin  orta larında Azərbaycan 
dövloti keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil 
oldu. Dövlət quruculuğu, iqtisadi, sosial
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və mədəni toroqqi, demokratiyanın. qa- 
nunçıılıığun inkişafı üçün geniş imkan- 
lar açıldı.

Miistoqil A/orbaycanın ilk Konstitu- 
siyası hazırlandı və 1995 il noyabrın 12- 
do ümumxalq referendumu nəticosindo 
qəbul olundu. Elə həmin giin respubli- 
kada ilk demokratik paıiament seçkilori 
do keçirild i. M illi Məclisə m üxtolif 
parıiyalan təmsil edon 125 deputat 
seçildi.

Qanunların beyııəlxalq normalara 
uyğun hazırlanması üçün 1996 ildo Res- 
publika Prezidentinin yanında Hüquqi

İslahatlar Komissiyası yaradıldı. Azər- 
baycanm qanunverici orqanı M illi 
Moclis ölkədə siyasi, iqtisadi, mədəni 
proseslori nizamlayan yüzləıiə qanun 
hazırladı vo qəbul etdi. 1998 ildə insan 
və votandaş hüquq vo azadlıqlarmın, 
söz, fik ir və mətbuat azadlığının tomin 
edilməsi, senzuranın loğv olunması haq- 
qında prezident formanları verildi. 
Məhkomə islahatı koçirildi. 1998 ildə 
Şəıqdə ilk olaraq Azərbaycanda ölüm 
cazası ləğv edildi. SLyasi, hiiquqi islahat- 
lar demokratik inkişaf proseslorini daha 
da sürotlondirdi. 1998 il oktyabrın II-də

alternafiv əsasda keçirilən prezident seç- 
kiloriııdə yeııidən Heydər Əliyev qalib 
gəldi. 1999 il dekabrın 12-də Azərbay- 
can Respublikasında ilk bolodiyyə seçki- 
ləri, 2000 il noyabrın 5-də isə parlament 
seçkiləri keçirild i. Konstitusiya məhkə- 
məsi yaradıldı. 2000 ildə hakimlərin xü- 
susi imtahandan keçməsi təcriibosi tət- 
biq edilməyə başlandı. Dövlət idaroetmə 
sisteınində islahatlar hoyata keçirilməyə 
başlaııdı.

Respublikada azad siyasi fəaliyyət, 
plüralizm toınin edildi. 2001 ildə rosmi 
qeydə alınnnş 39 siyasi partiya, 30-a ya- 
xın hüquq-müdafıə toşkilatı fəaliyyət 
göstərirdi. Ru təşkilatlarda yarım milyon- 
dan çox üzv birləşmişdi. Demokratiya in- 
kişaf etdikcə, cəmiyyət yetkinləşd kcə 
onun bütiin üzvlərinin ümummilli mə )lə- 
lərdə yekdil mövqeyi formalaşırdı. 1 lli 
Məclisin deputatı İlham Əliyevin b; çı- 
lığı ilə iqtidar və müxalifət mənsubla ın- 
dan ibarət nümayondo heyətinin 200 il- 
dən Avropa Şurasında fəaliyyəti bu sı io- 
də mühüm addım oldu.

Avropa Şurası Parlament Assam le- 
yasındakı (AŞPA) Azərbaycan nü la- 
yəndə heyətinin başçısı İ.H .Ə liyev 2' 03 
ilin əvvəlində AŞPA-mn vitse-prezid. ıti 
seçildi. 2003 il avqustun 4-do İ.H .Ə l ev 
Azorbaycan Respublikası prezident ’ in 
təqdimatı əsasında M illi Məclis təro .n- 
don Baş nazir toyin edildi. Heydər ! »li- 
yev sohhəti ilo əlaqodar yeni prezic nt 
seçkilərində öz namizədliyinı Baş n; zir 
İ.H.Əliyevin xeyrinə geri götürdü. 2' 03
il oktyabrın 15-də İ.H .Ə liyev Azorbay- 
can Respublikasının Prezidenti seçildi.

2003 il dekabnn 12-də Azərbays <ın 
Respublikasımn meman, ümummill li- 
der Heydər Əliyev vəfat etdi.

Ordıi quruculuğu. 1991 il oktyai ın
9-da “ Azərbaycan Respublikasımn »i- 
lahlı Qüvvələri haqqında”  qanun qə ıl 
olunmuşdu. Lakin, əvvəlki iqtida ır 
m illi ordu yaradılması ilə ciddi məş ul 
olmadılar. Rusiya silahına arxalar. n 
A.Mütəllibov ordu deyil, öz təhlükəs ' 
liyini tənnn etınək üçün ın illi qvard./a 
yaratmağa çalışdı. 1992 il ınayın 15-də 
Daşkənddə imzalannnş Sovet Ordu ıu 
silahının Conubi Qafqaz respublikaları 
arasında onların ərazisini və əhalisinin 
sayını nəzərə almadan bərabər bölünmə- 
sini nəzərdo tııtan xəyanətkar saziş 
Azərbaycanda ordu quruculuğuna bö- 
yük zərbə vurdu. AXC  Müsavat haki- 
miyyəti dövründo b ir çox hərbi hissələr 
m üxtəlif ambisiyalı siyasi qiivvələrin 
təsiri altına düşmüş, dövlətin nozarətin-
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dən çıxmışdı. Bu səbəbdən Azərbayca- 
nın igid oğullarının döyüşlərdo qohrə- 
manlıq göstorməsinə baxmayaraq, keçi- 
rilən hərbi əməliyyatlar çox vaxt uğur- 
suzluqla nəticələnirdi. 1991-92 illəıdə 
30 m in əsgər ordunu özbaşına tork 
etmişdi.

Heydər Ə liyev hakimiyyəto qayıt- 
dıqdan sonra orduda ciddi islahatlar ke- 
çirildi. Səfərborliyin, döyüş hazırlığının, 
qoşun hissələri və şəxsi heyətin təlim- 
tərbiyosinin tokmilloşdirilməsinə istiqa- 
mətrarulirilmiş todbirlər müəyyən edildi. 
Səhra Cəbhə İdarəsi, 33 köhnə horbi his- 
sə loğv edildi. 1993 ilin  noyabr-dekabr 
aylannda 16,7 muı döyüşçüsü olan 40 
ehti; «t taboru təşkil edildi. 1994 ilin  so- 
nun ı m illi ordu sıralarında 54 min əs- 
gər zabit var idi. Onun maddi-texniki 
ba2 möhkomləndi, zabit kadrlarla tə- 
min unması yaxşılaşdı, mənəvi və llzi- 
ki h rlığı giicləndi.

zident Fərmanı ilə 1993 il no- 
yab 1-də Dövlət Müdafıə Şurası ya- 
radı 'ı vo elo həmin ayın 23-də “ Müda- 
fiə qqında”  Qanun qəbul edildi. Ra-
dik todbirlərin görülməsi, siyasiləşmiş 
hərı hissəlorin loğvi və vahid hərbi rəh- 
bor n təmin edilməsi, orduya yeni və- 
tən ı vər qiivvələrin cəlb olunması nə- 
ticə ıdə düşmən hücumlarımn qarşısı 
alm ı. 1994 il yanvarın 5-də Azərbay- 
caıı vDrdusu uğurlu oməliyyatlar nətico- 
sind ı Füzuli rayonunun strateji əhomiy- 
yotl Horadiz qəsəbəsini və 22 kəndi, 
Cəl ayıl və Kəlbəcər rayonlarının əra- 
zilə nin b ir hissəsini düşməndən azad 
etd Bu döyüşlərdə Ermənistanm işğalçı

H dər Əliyev:
'T 'atımın sonuna qədər xalqıma 
s? aqətlə xidmət edəcək və bütün 
fə. lyyətimi Azərbaycan Respub- 
liı sının gələcək inkişafına sərf 
ec cəyəm".

ort u 4 min əsgor və zabit, 50 zirehli 
tex ka, 15 artilleriya qurğusu itird i. 
M i Ordunun formalaşdırılması, biitün 
siyüsi və diplom atik vasitələrin işə salın- 
ması notıcəsində 1994 il mayın 12-də Er- 
mənistan-Azərbaycan müharibəsində 
mühiim əhəmiyyot kosb edon atəşkəs əl- 
də olundu. Ölkədə hakimiyyət boşluğu 
aradan qaldırıldı, siyasi sabitlik ya- 
randı.

Ordunun yüksəkixtisaslı zabit kadrla- 
rı ilə təmin olunmasını yaxşılaşdırmaq 
moqsodilə horbi tohsil sistemi əsaslı şə-

kildə yenidən quruldu. 1999 il fevralın 20- 
də Horbi Akademiyanın yaradılması haq- 
qında fərman imzalandı. Prezidenıın
2001 il 20 avqust ta ıix li fərmanı ilo 
Respublika Müdafiə Nazirliyi sistemində 
foaliyyət göstərən məktəblərin bazasında 
Azorbaycan A li Hərbi Məktəbi. Azər- 
baycan A li Hərbi Dənizçilik Moktəbi vo 
Azərbaycan A li Təyyarəçilik Məktəbi 
yaradıldı. Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyəti- 
nin sosial müdafiəsinin güclənməsinə 
diqqət artırıldı.

Ermənistanla müharibənin nəticələ- 
rinin həlo do aradan qaldırılmadığı şo- 
raitdə 2003 ilin oktyabrından ordu quru- 
culuğu sahəsində əsaslı todbirlər həyata 
keçirilir. Ölkənin müdafiəsinə ayrılan 
büdcə vəsaiti xeyli artırılmış, Azərbaycan 
ordusunun hərbi qüdroti daha da yük- 
səlmişdir.

Xarici siyasət. 1991-92 illərdə Azər- 
baycan b ir çox beynəlxalq qurumlara, 
o cümlədən İslam Konfransı Təşkilatı- 
na, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına 
(EKO), Birloşmiş M illə tlə r Təşkilatına 
(BM T), habelə Avropada Tohlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏ T), 
Qara Doniz İqtisadi Əməkdaşlıq Bir- 
liyinə daxil olmuş, 1975 il Helsinki Ye- 
kun A ktına  qoşulmuşdur. 1992 ilin  
martında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi- 
ni həll etmək üçün ATƏ T-in  M insk 
qrupu təşkil edilmişdir.

1993 ilin  2-ci yarısından Azərbay- 
can Respublikasının xarici siyasəti da- 
ha məqsədyönlü və tığtırlu olmuşdur. 
Heydər Əliyev dövbtin xarici siyasətini

xalqın maraqlarını, dünyada baş veron 
ciddi dəyişiklikləri, beynəlxalq sistemin 
sürotlo qloballaşması ilo olaqədar yeni- 
ləşmosini nəzərə almaqla praqmatik 
əsasda qurdu. Qonşu dövlətlərlə miina- 
sibətlər nizama salındı. Ölkə 1993 il 
sentyabrın 24-də Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinə, dekabrın 20-do Paris Xartiya- 
sına, 1994 il mayın 4-do NATO-nun 
“ Sülh namino tərəfdaşlıq”  proqramına 
qoşuldu. 1997 ilin  sentyabrında Azor- 
baycan, Ukrayna, Gürcüstan və M oldo- 
va respublikaları G U A M  təşkilatı ya- 
ratdılar. Sonralar bu bırliyə Özbəkistan 
Respublikası da qoşuldu. 2001 il iyunun
6-7-do Yaltada G U Ö A M  ölkələri başçı- 
larının görüşündə qəbul olunmuş “ Yalta 
xartiyası” nda bu təşkilatın iqtisadi sa- 
həlordə əməkdaşlığa üstünlük verəcoyi 
elan edildi.

Ölkodo aparılan müstəqil, “ açıq qa- 
pı”  siyasəti sayəsində Azərbaycan bey- 
nəlxalq aləmdə və bölgədə nüfuzlu döv- 
lətə çevrildi. 1997 il iyulun 3- 4-də Azər- 
baycan prezidenti Rusiya Federasiyası- 
na, 27 iyul -  10 avqustda isə ABŞ-a ros- 
mi səfor etdi. ABŞ-la münasibotlor stra- 
teji əınəkdaşlıq səviyyəsinə yüksəldi.
1998 il fevralm 24 28-də Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyev Yaponiyaya 
rosmi səfər etdi.

2001 il yanvarın 9-da Rusiya Fede- 
rasiyasının prezidenti V.Putin Bakıya 
rəsmi səforo gəldi. Səfər zaınanı “ Bakı 
bəyannamosi”  qobul edildi. 2001 ilin 
may ayında Bakıya gələn RF hərbi nazi- 
ri Ermənistanla Azərbaycan arasmda si-
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lahlı ınünaqişə olarsa, Rusiyantn neytral 
qalacağını boyan eldi.

Prezident Heydər Əliyev Erməni- 
stan- Azərbaycan münaqişəsinin müm- 
kün qədər qan tökiilmədən, qırğın və da- 
ğıntılara yol vermədən. dinc vasitələrlə 
Iıəll etmək xəttini götürmüşdü. Onun si- 
yasi uzaqgörənliyi və iradəsi sayəsində 
ATƏT-in Lissabon sammitində (1996, 
dekabr) Azərbaycamn mövqeyi dünya- 
mn 53 dövləti tərəfindon (ABŞ, Rusiya, 
Fransa və b.) tanındı və müdafiə olun- 
du. Lakin Ermənistanın tutduğu qeyri- 
konstruktiv mövqe BMT-nin Təhlü- 
kəsizlik Şurasının erməni silahlı qiivvə- 
lorinin işğal olunmuş ərazilərdən qeyd- 
şərtsiz çıxarılınasım tələb edən 1993 il 
822 (30 aprel), 853 (29 iyul), 874 (14 
oktyabr) vo 884 (11 noyabr) saylı qətııa- 
nıələrinə əməl etməməsi, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünii tanımaması, Dağlıq 
Qarabağa Azərbaycan Respublikası 
tərkibində yüksək özünüidarə statusu -  
muxtariyyətin. oranııı bütün əhalisinə- 
erınənilərə və azərbavcanlılara ləhlükə- 
sizlik tənıinatının verilnıəsi prinsipləri 
ilə razılaşmaması, ikı dövlət başçısının 
şəxsi göriişlərində, o cümlədən Ki-Uest 
görüşündo (2001, aprel) qarşılıqlı kom- 
promisə getməyo hazır olınaması ilo ola- 
qədar miiııaqişonin holli uzanır.

Azərbaycan Respııblikasının Avro- 
pa İttifaqı iləəməkdaşlığı dahada geniş- 
ləndi. 2002 ildə Avropa İttilaqı ilə “ Tə-

rofdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi” nin 
(1992) yerinə yetirilməsinə dair m illi 
proqram hazırlandı. 2002 il fevralın 
25-26-da Avropa İttifaqı -  Azorbaycan 
Parlament Əmokdaşlığı Komitəsinin 
Brüsseldo keçirilmiş iclasında qeyd edil- 
diyi kimi, siyasi, iqtisadi, hüquqi islahat- 
larııı aparılması Azorbaycanın Avropaya 
inıeqrasiyası üçün yeni perspektivlər açdı.

2002 il oktyabrın 2-do Azərbaycan

Respublikası BM T-nin “ İqtisadi və So- 
sial Şurasına”  üzv seçildi.

2002 ilin yanvar ayında Rusiya ilo 
Türkiyə arasında nərbi əməkdaşlıq haq- 
qında müqavilə imzalandı, Türkiyənin 
Qafqazda nüfuzu xeyli artdı. 2002 il 
yanvarın 24-də Azərbaycanın dövlət 
başçısı RF-yə rəsıııi səfər etdi. Bağlan- 
mış müqaviləlor ik i dövlət arasında qar- 
şılıqlı faydalı münasibətlərin inkişafını 
istiqamətləndirdi. Azərbaycandakı Qo- 
bələ Strateji İnformasiya Mərkozi 10 il 
miiddətinə Rusiyaya icarəyo verildi. 
Respublikalar arasında iqtisadi əmok- 
daşlıq haqqında 12 illik  müqavilə imza- 
landı. 2002 il sentyabrın 23-də Az jr- 
baycan vo Rusiya prezidentləri Kreınldo 
“ Rusiya Federasiyası və Azərbayı n 
Respublikası arasında Xozər dənizi ii- 
binin həmhüdııd sahəlorinin bölgı ii 
haqqında saziş”  imzaladılar. İk i ii ə 
arasında təhsillə bağlı sənədlərin, na 
zədlik vədoktorluq diplomlarının taı ı- 
ması haqqında hökumətlərarası sazi. r 
imzalandı. Azərbaycan-Rusiya əlaqt r- 
rinin biitün sahələrini daha da inkişaf - 
dirmək üçün imkanlar gerlişləndi.

ABŞ-Azərbaycan münasibət' i 
strateji tərofdaşlıq mərhələsinə yüksəl . 
Xəzər dənizi enerji ehtiyatlarının n 
nimsənilməsində, neft və qaz hasilatı ə 
noqlindo ABŞ şirkətlərinin geniş iştir; ı 
Azərbaycan-ABŞ əlaqəlorinin inkişaıı- 
na güclü təkan verdi.

Heydor Əliyev ATƏ T-in  İstanbul 
sammitində (1999, noyabr) “ Cəntıhi

Heydor Əliyevitı Moskva va bütün Rıısiya patrinrxı 
II Aleksi ib görüşü.
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Qafqazda təhliikəsizlik və əməkdaşlıq 
paktı”  təsis eüilməsi təşobbüsii ilə çıxış 
etdi. Lakin Ermonistan bu təşobbüsün 
ıeallaşmasına mane oldu.

Azərbaycan dövloti lıərbi sahodo 
NATO ilə sıx oməkdaşlığa üstünlük ver- 
di. Azərbaycanın məhdud hərbi koııtin- 
genti Kosovoda və Əlqanıstanda siillı- 
məramlı qüvvələrin keçirdiyi əməliyyat- 
larda iştirak etdi. 2002 il noyabrm 18-də 
N ATO  Parlament Assambleyasınm 
(PA) İstanbulda keçirilən ichısında 
Azərbaycan Respublikası bu təşkilata 
assosiativ tizv qəbul olundu. 2002 il no- 
yabrın 22-də Avropa A tlantika  Tərof- 
d. slıq Şurasının (AATŞ) Praqada keçi- 
ril nıs zirvə göriişündo Prezident Heydər 
Əi' ;.ev Azərbaycanın AATŞ-do iştirakı- 
n əhomiyyət haqqında demişdi: 
“ 1 Mİnya son dərəcə miirəkkəb b ir dövr 
y; ayır. Beynəlxalq terrorizm bozi döv-
lo ^rin dostəyindən istifado edorək 
dL va nizamma qarşı hərəkot edir, eks- 
t izm, təcavüzkar m illə lçilik və dava-
l( separatizm itteologiyası əsasında ye- 
n uırşıdurma xətlori yaratmağa çalışır, 
so ıədlori yenidon bölməyə və dəyiş- 
nı .əcəhd göstərir. Beynəlxalq sistemin 
üı .nni təhlükəyə qarşı səmorəli mübari- 
z; ıparmaq qabiliyyəti ciddi sınağa çə- 
k, 11 sentyabr faciosindon dərhal 
so ra Avroatlantika b irliy i antiterror 
kı : lisiyası yaratdı və Azərbaycan ilk 
gii ıdon bu koalisiyaya qoşuldu. Biz bu 
gi do başqa ölkəlor vo beynəlxalq toş- 
ki ıtlar ilə birlikdə bu təhlükələrə qarşı 
əli 'izdən gələni ed irik” .

!00l il yanvarın 25-də Azərbaycan 
Rı publikası Avropa Şurasına tamhü- 
qı ı iizv qəbııl olundu. M illət vokili
İll ı Ə liyevin başçılıq etdiyi Azərbay-
ca arlamentinin AŞ-dakı nümayəndə
lıe i bu təşkilatda səmorəli fəaliyyət
g' rməyə başladı. 2001 il aprelin 24-
d; zəıbaycan nümayəndə heyəti AŞ
trı ınasından Ermənistamn azərbay- 
ca lara qarşı soyqırıım siyasəti yerit- 
di> i, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilə- 
riı ■, o cümlədən Dağlıq Qarabağda 
na otik maddələr istehsal etdiyini, bu 
va>, 'ə ilə əldo edilən vəsaitlə ordu saxla- 
dığtnı, terrorçu dəstələr yaratdığını 
əsa landırılmış şokildə bütün dünyaya 
bəyan etdi. May ayında AŞ Nazirlər 
Komitəsinin 108-ci sessiyası konsensus- 
la Azorbaycanın təşəbbiisii ilə Avropa 
dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü təsdiq edən xıisusi 
kommiinike qəbul etdi. İyun ayında AŞ 
Parlament Assambleyasının sessiyasın-

da İlham Əliyev Ermonistamn Azərbay- 
canın işğal olunmuş ərazilərində tarix vo 
modoniyyət abidələrini dağıtmasını, tə- 
biətiıı amansızcasına korlanmasına şə- 
rait yaradılmasım faktlarla ifşa etdi. AŞ 
Nazirlər Kabineti terroıizmə qarşı mü- 
barizə elan edərkən Azorbaycan Respub- 
likası birincilər sırasında onunla bir möv- 
qedə olduğunu bəyan etdi, ərazisindən 
ABŞ silahlı qiivvələrinin istifadə etməsi 
iiçiin imkanlar yaratdı. Oktyabr ayının 
sonlarıııda ABŞ senatı 907-ci maddoyə 
əlavəni müvoqqəti olaraq dayandırmaq 
üçiin prezidento səlahiyyət verdi. ABŞ 
prezideııti Corc Buş 2002 il yanvarın 28- 
də bu səlahiyyəti reallaşdırdı. Az sonra 
ABŞ Azərbaycana silah satışına qoyul- 
muş qadağanı aradan qaldırdı. Tohlüko- 
sizlik tədbirlərində Azərbaycana köınək 
etməyo başladı.

Azərbaycan Respublikası və ABŞ 
arasında münasibotlərin daha da yaxın- 
laşmasında 2002 ilin oktyabıında millot 
vəkili, ARDNŞ-nin l-ci vitse-prezidenti 
İlham Əliyevin ABŞ-ın vitse-prezidenti 
Riçard Çeyni, dövlət katibinin 1-ci müa- 
vini Riçard Armitac, ABŞ prezidentinin 
M illi Təhliikəsizlik məsələləri iizrə nıüşa- 
virin in müavini Stiven Heydi, müdafiə, 
energetika, maliyyo, ticarət nazirlikləri- 
nin, habelə Beynolxalq Valyuta Fondu- 
nun, Dünya Bankının rohborləri ilə 
göriişləri, Coıı Hopkins Universitetinin 
Mərkəzi Asiya vo Qafqaz Araşdırmaları 
İnstitutıında “ Cənubi Qafqaz və Xəzər

bölgəsi: Bakıdan baxış”  mövzusunda çıxı- 
şı, Zbiqnev Bjezinski, Madlen Olbrayt, 
Vrent Skoutroft və b. görkəmli siyasətçi- 
lərlə fik ir  mübadiləsi mühüm əhəmiyyot 
kəsb etdi. V.Skoutroft bu görüşdən sonra 
demişdi: " . .. Mən Azorbaycanın gəlOLəyi- 
nə nikbin baxıram. İlham Əliyev bizo 
güclü siyasətçi təsiri bağışlaytr” .

2001 ilin  yanvarında Parisdə Azər- 
baycan və Ermonistan prezidentlorinin 
növbəti görüşii oldu.

2001 il fevralın 23-də Azərbaycan 
Respublikasınm M illi Məclisi Erməni- 
stan-Azorbaycan Dağlıq Qarabağ mü- 
naqişəsinin sülh yolu ilə lıəll olunması 
prosesinə aid məsəloni m iizakirə etdi. 
A TƏ T-in  tək lillə ri əvvəlcədən ictimaiy- 
yətə çatdırıldı. Müzakirəyə bütiin siyasi 
partiyahır, təklilləri olan şəxslər dəvət 
o lundular. M iizakirə lə r göstordi ki, 
Azərbaycan cəmiyyətinin münaqişənin 
holli üçün güzoşt imkanları tükənmişdir. 
Bu f ik ir  Azorbaycan ziyalılarınm 2001 il 
mayın 30-da yaydıqları boyanatda daha 
açıq ifado olunurdu: “ Biz sülh tərəfda- 
rıyıq, miiharibə başlanmasının, qan tö- 
kiilməsinin əleyhiııəyik, amma sülhdən 
daha vacib vətonimizin əzəli torpaqları- 
nın qaytarılmasıdır. Laztm gələrsə, bu 
yolda BM T Nizamnaməsinə uyğun ola- 
raq təcavüzkara qarşı güc tətbiq edilmə- 
si də istisna olunmamalıdır” .

2001 ildə Azərbaycan və Ermənistan 
prezidentlərinin yeni formatda M insk 
qrupu həmsodrlərinin iştirakı ilo Paıis
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(4-6 mart), Ki-Uest (3 aprel) görüşləri, 
bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Azər- 
baycanın mövqeləıinin dəyişməzliyini 
nümayiş etdirdi.

AATŞ-nin üzvü olan ölkələrin dövbt 
və hökumət başçılarınm 2002 il noyab- 
rın 22-də Praqada keçirilmiş zirvə gö- 
rüşündə Pıezident Heydər Əliyev deıniş- 
dir: "Nə qədər ki gec deyil, dünya birliyi 
beynəlxalq hüququn norma və pıinsip- 
ləıinə uyğun olaraq, Azərbaycaııın suve- 
renliyiııin və ərazi bütövlüyüniin tam bər- 
pa olunması əsasında miinaqişənia sülh 
yolu ilə təıızimlənməsi üçün əlindən gələ- 
ni etməLidir” . 2005 ildə Azərbaycaııın xa- 
rici siyasətinin əsas istiqamətini Erməııi- 
stan Azərbaycaıı Dağlıq Qarabağ rnü- 
ııaqişəsinin həlli sahəsində görülən işlər 
təşkil etmişdir. Azərbaycamn təşəbbüsü 
ilə BMT Dağlıq Qarabağ münaqişosini 
Baş Assambleyanm sessiyasının giində- 
liyinə salmış, ATƏ T işğal edilmiş ərazi- 
lərə fakıaraşdırma missiyasını göndər- 
miş, Avropa Şurası yanvaıın 25-də qət- 
namə qəbul etmiş və Erməııistan işğalçı 
dövlət kiıni tanımnışdır.

1991 il noyabrın 9-da Azərbaycan 
Respublikasının müstəqilliyini tanıyan 
ilk dövlət Türkiyə Respublikası oldu.
1992 il yanvar ayının 14-də Azərbay- 
canla Türkiyə arasında diplomatik mü- 
nasibətlər yaradıldı, iki ölkə arasında 
əlaqolərin inkişaft üçiin perspektivlər 
açıldı. Azərbaycan Respublikası Prezi- 
deııti H.ƏIiyevin 1994 ildə Tiirkiyəyə ilk 
rəsmi səfəri əlaqələıin inkişafına yeni 
təkan verdi. 1995 il dekabrm 7-9-da 
T iirk iyə  Respublıkasının Prezidenti 
Siileyman Dəmirəlin Azərbaycan Res- 
publikasına rəsmi səfəri zamanı imza- 
lanınış bir sıra sənədlər ikııərəfli əla- 
qələrin çərçivəsini dalıa da genişlən- 
dird' 1996 ildə ıki ölkə arasında hərbi- 
texniki və elm sahələrində əməkdaşlığa 
dair bir sıra sənədlər imzalandı. Qarşı- 
lıqlı münasibətlərin hüquqi-normativ 
əsaslarınm genişlənməsi ik i ölkə arasın- 
da siyasi-iqtisadi, elmi-mədəni, lıərbi və 
başqa sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı 
üçiin yeni perspektivlor açdı. Azərbay- 
can Respııblikası Tiirkiyo ilə regional və 
beynəlxalq təşkilatlar çərcivəsində birgə

sətnərəli işb irliy i yaradaraq BM 
ATƏ T, Avropa Şurast, Qara Dəniz 
İqtisadı Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdil 
Dövlətlər Birliyi. EKO, İK T  ilə uğıırl 
əməkdaşlıq edir. 1997 il mayın 5-8-cı 
Azərbaycan Respublikası Preziden 
Heydər Əliyev Türkiyədə rəsıni səfərc 
olarkən Azərbaycan Respublikası h< 
kuməti və Türkiyə Respublikası hökı 
məti arasında strateji əməkdaşlığın d 
rinləşdirilməsi haqqında bəyannamə 
digər əhəm>yyətli sənədlər imzalant 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qar 
bağ miiııaqişəsinin başlandığı gündə 
Türkiyə Resptıblikası Azərbaycan Rt’ 
publikasınm beynəlxalq hüqtıq normt. 
larına uyğun haqlı tələblərini ardıcıl mı 
dafiə etmiş, respublikanın ərazi bütöv- 
lüyünün bəıpa olutıması üçün böyük 
soylər göstərmişdir. Qafqaz regionunda 
həyata keçirilən qlobal iqtisadi layihə- 
lərin reallaşdtrılmasında Azərbaycaıı 
Respublikası Tüı kiyənin yaxından işti- 
rakına daim xüsusi diqqət yetirir. 1998 il 
sentyabrın 8-9-da Bakıda keçirilən 
“ Böyük İpək yolu nuıı bərpasına dair
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beynəlxalq konfransda Türkivə Prezi- 
denıı S.Dəmirəl də iştirak edirdi. İk i- 
tərəfli münasibətlərdə mühüm yeri 
Xəzər dənizin in enerji resurslarınm 
dünya bazarlarına nəql olunması ınəsə- 
ləsi təşkil edir. 1999 il noyabrm 18-də 
ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısında 
Azərbaycan Respublikası Prezkienti
Il.Ə liyev, Gürcüstan Respublikası Pre- 
zidenti E.Şevarnadze və Türkiyə Cüm- 
hurivyətim n Prezidenti S.Dəmirəl 
“ Xam neftin Azərbaycan Respublikası, 
Güıcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin 
əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas 
İxıac Boru Kəməri vasitəsilə nəql 
edilməsinə da ir’’ saziş imzaladılar. Eyni 
zamanda, “ Şahdəniz”  yatağından hasil 
olu lan təbii qaztn Bakt-Tbilis i-Ə rzu- 
ru marşrutu ilə Türkiyəyə nəqli üçün 
qa'. boru kəmərinin inşası haqqında 
qəı. r qəbul edildi.

^zərbaycan Türkiyə hərbi əmək- 
da ğı ildən-ilə genişlənərək Azərbay- 
ca ırdusu üçün zabil kadrlarıntn ha- 
zır nmasına, m addi-texniki bazanın 
mt .əmləndirilməsinə və ordunuıı 
N / O standartları səviyyəsində qurul- 
ma ıa mühiiın yardım göstərir. 1999- 
20( illərdə hərbi əməkdaşlıq sahəsində 
im; lanmış b ir sıra sənədlər ik i ölkə 
aıa 'tda hərbi əlaqələrin əməli xaıakter 
alıı sına təsir göstərdi.

ürkiyə Prezidenti Əhməd Necdət 
Sezər 2000 il iyulun 11-12-də ilk  xarici 
sof in i Azərbaycana etdi. 2001 ilin  
ma nda isə Azərbaycan Respublika- 
sınıı Prezidenti H.Əliyevin Tiirkiyəyə 
rəs səfəri ik i ölkə arasında strateji 
əm daşlığtn daha da dərinləşməsinə sə- 
bəb 'ldu. Ttirkiyə-Azərbaycan əlaqələ- 
rin: inkişafında Azərbaycan Respub-
lik; ıın Prczidenti İ.H .Ə liyevin 2004 il 
apı n 13-15-də Türkiyəyə rəsrni səfəri 
mü n ro l oynadı. Səfər zamanı Azər- 
ba) ıı Respublikası ilə Türkiyə Res- 
ptıl ısı arasında birgə bəyanat və bir 
sırı ıhələrdə əməkdaşlığm daha da ge- 
nişi dirilməsi üçün sənədlər imzalandı.

/ərbaycan digər qonşu ölkə olan 
İra Islam Respublikası ilə də hər ik i tə- 
rəl ün faydalı norrnal siyasi, iqtisadi 
vən ədəni münasibətlər qurur. 1993 ildə 
İran İslam Respublikasmın Prezidenti 
Ə.Ə.H.Rəfsəncaninin Azəıbaycana sə- 
fəri, b ir il sonra Prezident H.ƏIiyevin 
Tehrana rəsmi səfəri, səfərlər zamam 
imzalanmış sənədlər İran-Azərbaycan 
miinasibətlərinin yaxınlaşmasına təkan 
verdi və dövlətlərarası əlaqələrin hüquqi 
bazasım yaratdı.

1996 ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti H .Əliyev İrana yeni rəsmi 
səfər etdi və aparılan damştqlar zamam 
bir sıra sahələri əhatə edən sənədlər 
imzalandı.

Azərbaycan Respublikastnın Prezi- 
denti H .Əliyevin İrana rəsmi səfəri 
zamanı 2002 il tnayın 20-də imzalanmış 
“ Azərbaycan Respublikası ilə İran 
İslam Respublikası arastnda dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri

haqqında”  müqavilə iki dövlət arasında 
münasibətlərin nizamlanmasına miihüm 
təsir göstərdi.

2004 ildə Təbriz şəhərində Azərbay- 
caıı Respublikasımn Baş konsulluğu

açıldı. Prezident İ.H .Ə liyevin 2005 il 
yanvarın 24-26-da İrana rəsmi səfəıi 
ik itə rə lli miinasibətlərin inkişafına öz 
müsbət təsirini göstərdi.

SSRİ süqut etdikdən sonra Gürcii- 
stanla olan münasibətlar Azərbaycan 
Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. 1991 ildən hər ik i ölkədə baş 
verən proseslər, daxili və xarici vəziyyə- 
tin oxşarlığı, geosiyasi maraqların üst 
iistə düşməsi yaxın m üttəfiq lik münasi-

bətlərinin yaranmasına səbəb oldıı. 
Azərbaycanla Gürcüstan arastnda dip- 
lom atik əlaqələr 1992 ildə yaradıldı. 
1995 ildə Bakıda Gürcüstan səfırliyinin 
və 1996 ildə Tbilisidə Azərbaycan Res-

Prczidcnt İlham Əliycvin İran prezidcntı Məhənıməd Hatəıııi ilə görüşii.
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pııhlikası səfirliyiııin açılınası ikitnrəfii 
olaqəteriıı keyfiyyotco yeni inkişafina lo- 
kan verdi. Gürcüstanla Azorbaycan ara- 
sında yaramnış ikitərəlli dostluq mii- 
nasibətləri Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti l l.Əliyevin 1996 ildə Tbilisi- 
yə rəsıni səfərindən sonra daha da iııki- 
saf etıııəyo başladı. Həmin səfər zamanı 
"Oostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təh- 
lükosizlik ' vo “ Qalqaz regionunda siillı, 
təhliikosizlik və əmokdaşlıq” haqqında 
bəyannamələr imzalandı. İndiyodək 
Azərbaycan Respublikası ilo Gürcüstan 
arasında 70-don artıq dövlət və höku

mətlərarası saziş imzalannnşdır. Bu gün 
Gürcüstanla Azərbaycan Respublikası- 
nı Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceylıan, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum və TRASEKA 
kimi qlobal enerji, nəqliyyat-konnnuni- 
kasiya layiholəri birləşdirir.

2004 il martın 4-5-də Gürcüstan 
Prezidenti M.Saakaşvilinin Bakıya rəs- 
mi sofori zamam “Azərbaycan Respub- 
likasının vo Gürcüstaınn bırgə bəyanna- 
məsi” , “Tohsil sahosində əmokdaşlıq 
haqqında saziş” , “ Azorbaycan Respub- 
likasının hökuməti ilo Gürcüstaıı lıöku- 
məti arasında inforıııasiya sahəsindo 
əməkdaşlıq haqqında saziş” imzalandı.
2004 ilin iyul ayıııda Azərbaycaıı Res- 
pııblikası Prezidenti İ.H.Əliyevin Gür- 
cüstana sofəri zamanı ikitərəfli müna- 
sibətlor və beynolxalq toşkilatlar çərçi- 
vəsiııdə əməkdaşlıq ınəsoləlori müzakirə 
olundu vo dövləllorarası münasibotloro 
dair bir sıra problcmlor üzrə razılıq oldo 
olundu.

2006 il aprelin 25-28-də Azərbaycan 
Respublikasımn Prezidenti İlham Ə l’ 
yevin ABŞ-a ilk rəsıni səfəri oldu.

Həmin il iyunun 19-da ölkə həyatın- 
da mühüm hadisə baş verdi. Bakıda İs- 
lam Konfransı Toşkilatı ölkoloriniıı xa- 
rici işlor nazirlərinin sessiyası keçirildi.

Azərbaycan Respublikası digər diin- 
ya ölkoləri, o cümlədən İngiltərə, Alma- 
niya, Fransa, Pakistaıı, Çiıı, Yaponiya, 
Rıımıniya, Sloveniya və başqa ölkələrlə 
sıx əlaqələr qurıır.

Bciəliklə, dövloı müstoqilliyinin bər- 
pa olunmasındaıı sonra taıazlaşdırılmış

və çoxşaxəli xarici siyasət kıırsunu hə- 
yata keçirən Azərbaycan Respublikası 
1993-2006 illərdə Avropa strukturları 
ilə hortərofli inteqrasiya xottiııi fəal stı- 
rətdə hoyata keçirmiş, aparıcı dünya 
ölkələri ilə, həmçinin etnik və dini ya- 
xınlığı ilə seçilən Şərq ölkələri, xüsusilə 
Türkiyə ilə qarşılıqlı münasibətlorin 
inkişaf etməsinə nail olmuşdur.

V.ıtsndaij c.vniyyati quruculuğu. 1993 
ilin ikınci yarısından başlayaraq dövlət- 
çiliyiıı möhkəmləndirilməsinə, vətəndaş 
həmrəyliyinə ııail olmağın mühüm 
vasitəsi kimi mövcud siyasi və ictimai 
toşkilatlarla sağlaııı nıünasibotlər qurul- 
ması, bu təşkilatların demokratik prin- 
siplər əsasıııda inkişaf ctməsi üçüıı geııiş 
şərait yaradıldı. Lakin müxalif siyasi 
qüvvolor vətəndaş həmroyliyi yaradıl- 
masını hakimiyyotin onlarla bölüşdürül- 
məsi ilə bağlayır, öz siyasi ambisiya- 
larını ön plana çəkirdilər. 1994 ilin 
noyabr ayında Bakı Kəııdlər Birliyinin,

o cümlədən başqa təşkilatların vətəndaş 
həmroyliyi yaratmaq cəhdləri baş tut- 
madı. Az.ərbaycan xalqımn tam əksəriy- 
yəti Prezident H.Əliyevin siyasi xəttini 
miidafıə etdi. Respublikada qanuni. 
demokratik vasitələrlə siyasi fəaliyyət və 
fikir plüralizmi üçün əlverişli imkanlar 
yaıaüıldı. 1995 ildə respublikada 50-dən 
çox ictimai sıyasi təşkilat və partiya var 
idi.

Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşma- 
sında qeyri-hökumət təşkilatlarımn mii- 
hüm əhəmiyyətini nəzərə alan dövlət 
onların lıərtərəfli fəaliyyətinin genişlən- 
dirilməsi iiçün şərait yaratdı. 1997 ildə 
Azərbaycan Respııblikası ilə BMT-nin 
İnkişaf Proqramı arasında əldə olun 
ınuş razılasmaya əsasən Qcyri-hökıımot 
Resurs və Təlim Mərkəzi təsis olund ı. 
İqtidarda olan YAP-ın ləşəbbüsii iiə 
iqtidar yönümlü siyasi partiyalar 19̂ 8 
ilin sonunda “ Azərbaycan Dövlətçili i 
və Vətəndaş Birliyi uğrunda Dem - 
kıatik Alyans” yaratdılar.

1995 ildə qəbul edilmiş 158 ma - 
dədon ibarət Azərbaycan Respıı - 
likasımn Konstitusiyası ölkədə demı - 
kratik dövlət və votondaş comiyy. i 
quruculuğu üçün hüquqi əsas yaratt . 
Azərbaycan parlamenti gcmş qanunv - 
ricilik fəaliyyətinə başladı. Milli Məc - 
sin insan hüquqları, elm, təhsil, məd - 
niyyət, iqtisadiyyat, ekologiya və b. s - 
hələr üzrə daimi komissiyaları təşkıl 
olundu. Respııblikada demokratik q - 
nunvericiliyin formalaşmasına və ink - 
şafına imkan yarandı. Milli Məclisin q - 
bul etdiyi qanunlar əsasında siyasi, iq - 
sadi, hüquqi, demokratik islahatlar h - 
yata keçirilməyə başladı.

2000 ilin noyabrında Milli Məclı ə 
növbəti seçkilər keçirildi. Bıı seçkilər 5

17 siyasi partiya və bir seçki blo ı 
iştirak etdi.

2001 ilin dekabrında Azərbayc ı 
Respublikasının Milli Məclisi “ İns n 
hüquqları və əsas azadlıqların miidafi i 
haqqında” Konvensiyanı vəoııun 1,4 
və 7 saylı proıokollarım təsdiq etm. ı< 
barodə qanuıı və “ Azərbaycan Respu - 
likasının insan huquqları üzrə müvək . -
li (ombudsman) haqqında” Azərbaycan 
Resptıblikasının Konstitusiya Qanunu- 
nu qəbul etdi. İşgəncələrin vo qeyıi-in- 
sani və ya insan ləyaqətini alçaldan rof- 
tar vo ya cəzanın qarşısının alınması 
haqqında, Avropa Konvensiyasını təs- 
diq etmok haqqmda qanun qəbul edildi.
2 0 0 2  ildo respublikada ombudsman 
(deınokratik dövlətlərdə insaıı hüquq və

l’ rczidenl llhaırı Ə liyevin Rusiya prczidcnti V lad im ir Pııliıı iləgöriişü.
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azadhqların müdafiəçisi) institutu vara- 
dıldı.

2001 ildə Mətbuat və İnformasiya 
Nazirliyi loğv edildi və 2002 il oktyabrın 
5-də “ Milli Televiziya və Radio Şurası” 
yaradıldı. Demokratiyanın, plüıalizmin 
inkişaf etdirilməsi sahəsində “ Söz azad- 
lığı komitəsi” , “ Azorbaycan İnsan Hü- 
quqları və Demokratiya Koınitəsi” , 
"Azorbaycan Demokratiya FonduV, 
"R U H ” jurnalistləri müdafıo fondu və 
başqa ictimai təşkilatlar da iş aparırdı.

1995 iliıı may ayından respublikada

siyasını daha da demokratikləşdirmək 
üçün Prezident Heydər Əliyevin təşəb- 
biisü ilə 2002 il avqustun 24-də keçirilmiş 
referenduın nəticəsində Konstitusiyaya 
ınühüın dəyişikliklər edildi. 2 0 0 2  ilin 
senlyabr ayından Azərbaycanda üçpillə-
li məhkəınə sistemi formalaşdı. Yeııi 
ikinci instansiya - Apelyasiya Məhkə- 
məsi yarandı.

1995 və 2000 il paıiaınent seçkilərin- 
də Yeni Azəıbaycan partiyası deputat 
mandatlarının əkaəriyyətini əldə etdi. 
Həm qanunverici, hoın də icra hakimıy-

keçirilməsi üçün 2 0 0 0  il martın 6 -da 
Azərbaycan Prezidenti “ Dövlət Qadın 
siyasətinin hoyata keçirilməsi haqqın- 
da” fərman verdi. 2 0 0 1  ildə respublika- 
da 41 qadın təşkilatı mövcud idi. 
“ Sevil” qadınlar məclisi, “ Neftçi” 
Qadınlar Comiyyəti, “ Bakı” Qadınlar 
Assosiasiyası, “ Qadın və İnkişaf 
Morkozi” , D.Əliyeva adına “ Qadın 
Hüquqlarını Müdafio Comiyyəti” , 
“ Əsgər Anaları Cəmiyyəti” və s. 
təşkilatlar ictimai-siyasi həyatda fəal rol 
oynamağa başladı. Azərbaycan

—I*<
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Hakı Th ilis i Ccylıan ixrac boru kəmərinin Azərbaycan lıissosinin açılış mərasinıi. Bakı. 16 oktyahr 2004 il.

əfv ə institutu fəaliyyotə başladı.
199 ’.003 illərdə Azərbaycan Preziden-
ti I dər Əliyev 30 əfv formanı imzala- 
dı. 0-dən çox məhbus azadlığa bura- 
xılı Prezidentin təşəbbüsü ilə Milli
Mə ımnistiya haqqında 6  akt qəbul
etd: !u aktlar 63477 məhbusa tətbiq
edı >nların arasında dövlotə qarşı ci-
nav .lətmiş şoxslər do vardı. 2004-05 
illəı \zərbaycan Rcspublikasmın Pre-
zide İ.H.Əliyev 4 əfv fərmam imza-
laını..,dır.

2 0 0 2  ıliıı aprelindən respublikada 
hakimlərin, 2 0 0 2  ildən isə prokurorluq 
orqanları işçilərinin imtahandan keçmə- 
si tətbiq olunmağa başlandı. Konstitu- 
siyaya edilmiş doyişiklikləro görə, hər 
bir şəxs Konstitusiya Məhkəməsinə mü- 
raciət edə bilər.

Azorbaycan Respublikası Konstitu-

yətində çoxluq təşkil etdiyi iiçiin iqtidar 
partiyasına çevrildi. 2 0 0 1  il noyabrın
2 1 -də keçirilmiş 2 -ci qurultayı ərəfəsin- 
də partiyanın sıralarında cəmiyyətin 
biitün təbəqələrini əhato edən 230 ıniıı 
nəfər birləşmişdi. Qurultayda İlham 
Əliyev partiya sədrinin yeni təsis olun- 
muş l-ci müavini vəzifəsinə seçildi. 2 0 0 1  

ildə o, ilin siyasətçisi nominasiyası üzrə 
Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mər- 
kəzinin miikafatına layiq görüldü.

Azərbaycan qadınlarmın ictima'-si- 
yasi fəaliyyəti xeyli genişlondi. 1998 ilin 
yanvar ayında Prezident Heydər Əliye- 
vin fərmanı ilə “ Qadın problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi” yaradıldı. 1998 il 
sentyabrın 14-15-də Azərbaycan 
Respublikası qadınlarının qurııltayı 
keçirildi. Respublikada qadınlara dair 
dövlət siyasəıının daha somərəli həyata

Respublikası BMT-nin “ Qadınlara 
münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının ləğv olunması haqqında” 
30 iyun 1995 il tarixli Konvensiyasına 
qoşuldu. Azərbaycan qadınlarının 
nümayəndələri 1995 ilin iyun ayında 
ÇXR-in paytaxtı Pckində keçirilən IV 
Ümumdiinya Qadınlar Konfraıısında 
iştirak etdilər.

Demokratik və hüquqi inkişaf 
yolunu seçən Azorbaycan Respublikası 
gənc nəslə, onun torbiyəsinə, mənəvi və 
fiziki sağlamlığına xiisusi diqqət yetirir.
1994 ilin iyun ayında Azərbaycan Res- 
publikası Gənclər və İdman Naziıiiyi 
təsis edildi. 1995 ilin noyabr ayında 
Respublika Gənclər Təşkilaıının Milli 
Şurası yaradıldı. 1997 ildə bu təşkilat 
Avropa Gonclər Forumuna, Dünya 
Tiirk Gənclər Birliyinə qəbul edildi.
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1996 il fevralın 2-da ölko gənclorinin 
birinci rcspublika forıımu keçirildi vo 
Prezident H.Əliyeviıı formanı ilo 1997 
ldon homin giin Azorbaycanda “ Gonc- 

lor Günü" kiıııi qeyd olunmağa başladı. 
1999 il iyulıın 29-da “ Dövlot gonclor si- 
yasoti haqqında” proqram qobul edildi 

Azorbaycan Respublikasmda Uşaq 
Toşkilatı da foaliyyot göstorir. 1998 il 
mayın 19-da Azərbayean Respublikası 
Milli Moclisi “ Uşaq hüqııcıları haq- 
qında” Qanıın qobul etdi. “ Uşaqların 
tolim-torbiyosinin yaxşılaşdırılnıası vo 
hüquqlarının qorunması lıaqqında” 
Dövlot Proqramı qobul edilorok, Azor- 
baycan Respublikasında foaliyyot gös-

tobliğino yardım moqsodilo 1994 ildo 
“ İncasoııət vo Bodii Yaradıcılıq Morko- 
zi" təsis etdilor. 1994 ildə xaricdə yaşa- 
yaıı homvotənlorb ictimai-siyasi, modo- 
ni vo iqtisadi olaqolor birliyi “ Soydaş” 
Beynolxalq Assosiasiyası təşkil olundu.
1995 ildo “ Azorbaycan Modoniyyotinin 
Dostları Fondu” yaradıldı.

1996 ilin noyabr ayında Azorbaycan 
Qırmızı Aypara Cəmiyyoti Beynəlxalq 
Qırınızı Xaç Komitosinə, Qırmızı Xaç 
və Qırmızı Aypara Coıııiyyətlori Beynol- 
xalq Federasiyasına uzv qobul edildi. 
Azorbaycanın tanınmış siyasi, ictimai, 
elm və ınodəniyyət xadimləri tərəfindən
1997 ilin iyun ayında “ NATO vo Azər-

Konfederasivasına üzv qəbul edildi.
2002 il sentyabrın 17-do Bakıda 
GUÖAM ölkəlor qadınlarınm qurul- 
tayı keçirıldi.

Azorbaycan Respııblikasının Pıezi- 
denti i H.Əliyev 2005 ilin əvvəlində 
Azərbaycan Respublikasının Milli Moc- 
lisinə seçkilor keçirilməsi haqqında fər- 
man, 2005 il mayın 11-do isə “Azərbay- 
caıı Respublikasında seçki praktikası- 
ııın təkmilləşdirilməsinə dair” sorəncaın 
imzaladı. 2005 il avqustıın 6 -dan başla- 
yan seçki kampaniyasıııda 2 0 0 0 -don çox 
namizəd iştirak etüi. Prezident İ.H.Əli- 
yev 2005 il oktyabrın 25-də “Azərbay- 
caıı Respublikasının Milli Məclisinə

Bakı Tb ilis i Ceyhan ixrac borıı kəmariniıı açılış marasimi 
C'cyhaıı (Türkiya). 13 iyu l 2006 il.

torən BM'l -ııin YUN İSEF uşaq təşkila- 
tının “ Erkon uşaqlıq dövründo qayğı və 
inkişaf konsepsiyası”na müvafiq olaraq, 
uşaqlarm mənovi, fiziki vo estetik tor- 
biyəsinin təşkilino, çotin şoraitdo yaşa- 
yan uşaqlarm problemlorinin həllinə 
dair layiholorin hoyata keçirihnosinə 
başlanıldı.

Modoniyyət vo incəsoııot xadimlori 
Azorbaycan modəniyyotinm inkişafı və

baycaıı” oməkdaşlıq və əlaqolondirmə 
morkozi təsis edildi.

1999 ildo Azorbaycan Sahibkarlar 
Konfederasiyası yaradıldı. Ölkodo 1 
milyon 500 min noloro qədor iizvii olan 
40-dan çox həmkarlar ittifaqı, onları 
birləşdiron Azərbaycan Homkarlar İt- 
tifaqı Koııfederasiyası (AH İK ) foaliyyət 
göstorməyo başladı və bu təşkilat 
Beynolxalcı Azad Həmkarlar İttifaqları

seçkilərin hazırlanması vo keçirilmosi 
ilə bap,h təxirosalınmaz tədbirlor haq- 
qıııda” yeni sərəncam nnzaladı. No- 
yabrın 6 -da demokratik şəraitdə keçi- 
rilən seçkilərdo 1500-don çox beynəl- 
xalq müşahidəçi iştirak etdi. Yeni 
Azorbaycan Partiyası ölkə parlament- 
ində 64 yer qazandı. 2 dekabr 2005 ildə 
Millı Moclis yeni torkibdə öz işinə 
başladı.
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İqtisadi inkişaf və sosial dirçəliş. 
Atəşkəsin əldə edilməsı. ölkə daxilində 
siyasi sabitliyin yaranması keçmiş SSRİ 
respublikaları ilə qınlmış əlaqələrin bər- 
pasına. yaranmış dərin iqtisadi böhra- 
nın tədricən aradan qaldırılmasına im- 
kan verdi.

Bazar iqtisadiyyatımn inkişafına, in- 
vestisiyaların cəlb olunmasına aid mü- 
hüm qanunlar qəbul edildi, əsaslı islahat- 
lar keçirildi. Xarici investisiyaların cəlb 
olunması üçün “açıq qapı” siyasəti, neft 
strategiyası işlənib hazırlandı və müvəffə- 
qiyyətlə həyata keçirildi. 1994 il sentyab- 
rın 20-də apancı neft şirkətləri ilə “Əsrin 
müqav 1 imzalandı. Homin dövrdən

di, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə müqa- 
vilələr bağlandı, Azərbaycan Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə 
əməkdaslığa başladı. Nəticədə inflya- 
siya kəskin surətdə azaldı.

1996 ildə vergi sistemi təkmilləşdirildi. 
İqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri 
getdikcə dərinləşdi. Onun başlıca isti- 
qaməti sahibkarlığın inkişafı, dövlət 
mülkiyyotinin özəlləşdirilməsi idi. 1995 
ildə özəlləşdirmə haqqında Azərbay- 
can Respublikasının 1-ci, 2000 ildə isə 
2 -ci dövlət proqramları qəbul edildi.
1997 ilin iyununda kiçik və orta sahib- 
karlığa dövlət köməyi haqqında pro- 
qram qəbul edildi.

rında məcburi köçkünlərin Sosial İnkişaf 
Fondu yaradılmışdır. 2004-05 illərdə 
əhalinin minimum aylıq əməkhaqqının 
artırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidenti İ.H.Əliyev 3 fər- 
man imzalamışdır. Pensiyaçıların sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması haqqında 
da 2004 il dekabrın 29-da fərman 
verilmişdir. 2005 il iyunun 7-də “ İpoteka 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barodə 
Azərbavcan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı əhalinin sosial vəziyyətinin yax- 
şılaşdırılmasına yönəlmişdir.

Ölkodə geniş sosial-mədəni qurucu- 
luq proqramı həyata keçirilmişdir. Şə-

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sarayı (sağda). Heydər Ə liyev Fondu (solda).

başla; ıq, böyük şirkətlərin Azərbayca- 
na m ğı artdı, xarici sərmayə qoyuluşu- 
na v iqtisadi artım sürətinə görə Azər- 
bayca ı 2005 ildə liderlər sırasına çıxdı. 
Qeyri-ııeft sektoruna - rabitə, maşınqa- 
yırma, yeyintı, xidmət sahələrinə xarici 
investisiya qoyuluşu durmadan artdı.

1994 ilin 1-ci yarısında maliyyə isla- 
hatı keçirildi. Xarici ticarət liberallaşdı- 
rıldı. 1995 ildə valyuta bazarı təşkil edil-

İslahatların sosial yönümü, əhalinin 
sosial müdafiəsi tədbirləri dövlətin iqtisa- 
di siyasətindo mərkəzi yer tutur. Həyata 
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 1994-99 
illərdə orta əməkhaqqı 1 2 dəfə, əhalinin 
alıcılıq qabiliyyəti 2,5 dəfə artmışdır. 
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
problemlərini sistemli şəkildə həll etmək 
məqsədilə 1998 ilin sentyabrında dövlot 
proqramı qəbul edilmiş, 1999 ilin dekab-

hər və kəndlər abadlaşdırılmış, fərdi ev 
tikintisi sürətlə artmışdır. Bakının Də- 
nizkənarı parkma Milli park statusu ve- 
rilmiş, şəhərdə Avropa standartlarına 
uyğun yeni otellər, ticarət, xidmət ob- 
yektləri, yeni aeroport, 310 metr hün- 
dürlüyündə yeni teleqüllə, Olimpiya 
mərkəzi və s. tikilib istifadəyə verilmiş- 
dir. Azərbaycan Respublikasının Prezi- 
denti İ.H.Əliyev 2003 il noyabrın 24-də

337



TARİX

“ Azoıbaycan Respublikasında sosial- 
ıqtisadi inkişafın sürətbnairilmosi haq- 
qında” l'nrman imzalamısdır. hərman 
növbəti lOildo Azorbaycan Respublika- 
sında sosial-iqıisadi iııkişaf sahosindo 
perspektiv planlarııı yerino yetirilməsini 
nəzərdə tutur. 2003 il dekabrın 23-də 
İ.H.ƏIiyeviıı "Kiçik sahibkarjjğa dövlol 
köınəyi haqqında” fərmanı da mühüm 
əhəmiyyət kosb edir.

Azəıbaycan Respublikasının Prezi- 
deııtı İ.H.Əliyev ülkaııin sosial-iqtisadi 
inkısaf strategiyasmın mühütn tərkib 
hissəsi kimi 2004 il fevralın ll-də 
“ Azorbaycan Respublikası regionlan- 
nın sosial-iqtisacli inkişafı Dövlət Pro- 
qramı” nın təsdiq edilmosi haqqında 
fərman iınzalamışdır. 2004 il martııı 3- 
do daha bir mühüm sənəd - "Korrup- 
siyaya qarşı mübarizə haqqında” Azər- 
baycan Respublikası Qanununun tot- 
biq edilməsi barədə sərəncam imzalan- 
mışdır.

Azərbaycaıı mədəniyyəti do sürətlo 
inkişaf edir, onun beynəlxalq əlaqəlori 
genişlənir. 1092 ilin oı talarında “Türk- 
dilli ölkələrin mədəııiyyət na/ırləriııin 
daimi konqrcsi” , 1993 ildə isə onun icra 
qurumu TÜRKSOY foaliyyoto başla- 
dı. 1996 ildə Azərbaycaııla YUNESKO 
arasında əməkdaşlıq haqqında ıııemo- 
randum imzalandı. 1997 ildə Azorbay- 
can Avıopa Mədəııiyyət Konvensiyası- 
ııa qoşuldu.

Respublikada tohsil islahatı həyata 
keçiı ilir. Heydər Əliyev 2000 il iyunun 
13-də "Azərbaycaıı Respublikasında 
tohsil sisteminin tokmilləşdirilməsi lıaq- 
qında” , 2002 il oktyabrın 4-do isə 
“ Azərbaycan Respublikası iimumtohsil 
moktoblərinin maddi-texniki bazasının 
möhkomlonciırilmosi haqqıııda” for- 
manlar verdi. 2005 ilin iyunıında Azor- 
baycan Respublikası Prezidenti yanında 
tolısil komissiyası yaradıldı.

Azərbaycan elmi də inkişaf yolun- 
dadır. Azərbaycan Elmlər Akadcıniya- 
sı 2001 ilin mayından Azərbavcaıı Milli 
Elml»r Akademiyası adlanır.

Respublikada kütləvi informasiya 
vasitoləriııin inkişafı üçüıı böyük imkan- 
lar yaraıımısdır. Ölkodo müxtəlif siyasi 
yöniimlü 2 0 0 -dək qozet, çoxlıı jurnal 
ııəşr edilir, özəl radio-televiziya kanalla- 
rı, o ciimlədon İctimai Televiziya foaliy- 
yot göstorir.

Heyd.w Əliyev Foııdıı. Azərbaycamıı 
ümıımmilli lideıi Heydər Əliyevin zoıı- 
gin irsınin öyrənilmosi, onıın ınilli dövlət- 
çilİK idcyalarımn yeııi nosillərə aşılanması

moqsədilə yaradılan Heydər Əliyev Foıı- 
dıınun 2004 il maym 10-da rəsmi acılışı 
oldu. HeydorƏliyev Fondunun prcziden- 
ti YUNESKO-nun xoşıjıəramlı səfıri, 
Azərbaycan Milli Məclisinin dcputatı 
Mehriban xanım Əliyevadır.

Fondun moqsodi Azərbaycanın tə- 
rəqqisi vo xalqııı rifahıııın yüksəlməsiııə 
xidmət edən gcnişmiqyaslı proqraınla- 
rın həyala kcçirilməsinə dəstok vermək; 
azərbaycançılıq məfkurosiniıı vo Azor- 
baycan mədoııiyyotinin geııiş təbliği, 
milli-mənəvi dəyəılərin qorunması ilə 
bağlı aparılan işlərə kömək ctmok; uşaq, 
yeniyetmə və gənclərin sağlam, milli- 
monəvi doyərləro sadiq, hortərəfli bilik- 
ləro malik vətoııdaş kimi yetişdirilməsi 
işinə xidıııət göstərmək; müstəqil Azər- 
baycan Respublikasınm iqtisadi qüdrə- 
tinin artırılınasına yönolmiş layihələrin 
gerçəkloşdirilmosində iştirak etınək;

Azərbaycan Respublikasının beynəl- 
xalq nüfuzunu artıran tədbirlərin həyata 
keçirilmosiııə yaıdım göstərmək; Azər- 
baycan hoqiqətlərini beynəlxalq miq- 
yasda tamtdırmaq; Azərbaycan xalqı- 
nın rifahının yiiksəldilməsinə yönəloıı 
müxtəlif proqram və tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə dəstok vermək; ölkədə 
clın, tohsil mədoniyyot, səhiyyə və id- 
manın inkişafını təmin cdən layihələrə 
yardımçı olmaq; tohsil, mədoniyyot və 
idman mərkəzlərini inkişaf etdirmək; 
elm, təhsil. modəniyyət və idman saho- 
ləıində qrantlar, nailiyyotlorə görə 
miikafatlar və s. təsis etmək; respub- 
likanın və xarici ölkələrin təhsil müəs- 
sisoləri ilo əməkdaşlıq etınək; xüsusi 
istedadlı şagirdlər, tələbolor, alimlor 
üçün təqaüdlər təsis etmək; elmi tədqi- 
qatların aparılmasına yardım göstər- 
ıııək; xarici ölkələrin tanınmış elmi-təd- 
qiqat ınorkəzləri ilo Azərbaycan aliın- 
ləriniıı elıııi əlaqolər və nıübadiləsinin 
təşkili; ictiınai elmlər, xüsusilə Azərbay- 
can tarixi, arxeologiya, etnoqrafiya, hü-

quq və polııologiya üzrə tədqiqatları 
maliyyələşdirmək onların nəticələrini 
dərc etınok, mühüm nailiyyotlər üçün 
xüsusi mükafatlar ləyin etmək; uşaq 
evlərini, modəniyyət, sağlamlıq və təhsil 
morkəzlərini, tibbi təsisatları iııkişaf 
etdirmək; gələcək nəsilləriıı sağlamlığı 
üçiin ekoloji təhlükəsizliyin təmin edıi- 
məsinə kömək göstormək; ekologiya 
sahəsində mühüm tədqiqatları maliyyə- 
ləşdirmək, sağlam həyat tərzini təbliğ 
etmək sağlamlıq obyektloıinin zəruri 
ləvazimatlarla tomin edilməsinə yardım 
etmək; Azərbaycan Rcspublikasının 
ərazisində və xaricdə yaradılan və fəaliy- 
yət göstərən qeyri-kommcrsiya təşkilat- 
ları ilə əmokdaşlıq etmək, onlarla birgə 
layihələr həyata keçirmək; Azorbayc; ı 
Republikasının ərazisində və xaricdə 
elmi konfrans və seminarlar təşkil ct- 
mək; Azarbaycan Respublikasınm - 
zisində və xaricdə Azərbaycana hə r 
edilmiş tədbirlər o cümlədən incəsən 
sahəsində sərgi və eksponatların nüm 
yişini təşkil etmək, nəşılər buraxm; | 
və s.-dir.

2005 ildə Heydər Əliyev Fondıııu 
Prezideııti M.Əliyevanın təşəbbiisü ı 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olaıı uşaqlar ,ı 
təhsil aldığı 25 müəssisə əsaslı şəkik > 
bərpa edildi. “ Yeniləşən Azərbaycaı 
yeni məktəb” layihəsinə əsasən respul 
likada 132 məktəbin yenidən tikilib is 
l'adəyə verilməsi işinə başlandı. Bununı 
yanaşı Heydər Əliyev Fondu tərəllnd 
müxtəlif sahələrə aid çoxlu sayda lav 
lıələr həyata keçirilir.

20 əsrin sonlarında Azərbaycan xa 
qının müstəqil dövlət quruculuğu, iqt 
sadi, siyasi və mənəvi həyatda əldo e 
diyi nailiyyətlər onu 21 əsrdə dalıa ye 
uğuıiar qazanmağa ruhlandırır.

Otl.: Q a s ı m o v  M . Azorbııycan bcynalxa: 
günusibətlərsislum ində. 1^91 95-ci illər. B., 199 
Ə l i y e v  H. Azərbaycan nc fli düııya siyasnlind 
5 c ilck tf B., 1997; Q a f f a r o v  T. Azorbuyc: 
ta rix i X X  əsrin 80 90-cı illə ri. B „ 1997; Azərba; 
can Rcspublikası 1991 2001-ci illordə. B „ 2001 
M c h d i y e v  R. Azərbaycan: tarixi irs və miis 
tə q illik  fəlsəfəsi. B „  2001; M a h m ı u l o v  Y 
Azərbaycun tarixində Hcydər Ə liycv pxsiyyəti 
B „ 2002; A j i i i c b  H. KacnnncKan He(|>rı> A3cp- 
6a ii;t‘/K'ana. M .  2003; H i i s e y n o v a  İ r a d ə .  
M iis ləq il Azərbuycaıı dövla tin in qurucusu. B. 
2004' Xoşmərumh səfır. B „ 2005; H ə s ə n o v  
Ə l i .  Müasir bcynnlxulq münusibotlər və Azər- 
baycamn xarici siyasəti. B „ 2005.

C>/ı/ Bjhrtunor
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Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi və onun 

>lbiqedilmə prinsipiəri

A. baycan dövlətinin Konstitusi- 
ya əs n 1995 il 12 noyabr tarixli refe-
rend a qəbul olunmuş vo 1995 il
ııoyal 27-dən qüvvədə olan Azər-
bayc Respublikasımn Konstitıısiyası 
ilə mı an edilir.

A lycan Respublikasının Kon-
stitu preambula, 5 bölınə, 12 fəsil, 

də və keçid müddəalarından 
ibarə; Azərbaycan Respublikasınm
Koııs îyası Azərbaycan dövlotinin
Əsas ıunudur. Mürəkkəb keçid döv-
l'ünd. bul edilmiş Azərbaycan Res-
publi ■ nın Konstitusiyası yeni iqtisa-
di. sıj nünasibətlərin sabitləşdirilmə-
siııin 'ihüm amillərindəndir. 2 0 0 2  il 
avqıı n  24-də keçirilmiş referendumla 
Azərı ııı Respublikası Konstitusiya-
sına sıra dəyişikliklər edilmişdir.
Azərl can Respublikasmın Konstitu-
siyası anunvericiliyin, hüquq qayda-
larım ■ hüququ tətbiqetmə təcrübəsi
inkiş; ı:n hüquqi bazasıdır. Bütün hü- 
quqi ar ona müvafiq olmalıüır. Bu
isə K titusiya (o cümlədəıı, məhkə-
ınə) ırəti sistemi ilə təmin edilir.
Koıı iya insan və vətəııdaş hüqu-
qları əmiyyətin iqtisadi, sosial və si-
yasi ominin əsaslarını, hakimiyyət
bölg pıinsipini təsbit etmiş, dövlət
hakiı yətinin aiı orqanlarının struktu- 
rıınu əmiyyətli şəkildə dəyişdirmişdir.

A baycan Respublikası qanıınve- 
riciliy asasən, salıə prinsipi üzrə, bu və 
ya d .ər qanunvericilik qaydalarının 
təııziı tmo obyektinə görə təsnifatın- 
daıı asılı olaraq formalaşdırılır. İnsanla 
dövlət (onıın icra hakimiyyəti orqanınm 
şəxsində) arasında qarşılıqlı ıni'ınasibət- 
lər iıızibati hiiquq qaydaları (normala- 
n), əmlak münasibətlərinin mi'ıxtəlif 
növləri iso, bir qayda olaraq, mülki

hüquq qaydaları əsasında tənzimlənir. 
Hiiquq sahəlori iki iri blokda əhatə 
olunur: ümumi hüquq və xiisusi lıüquq. 
Birinciyə, adətən, konstitusiya hüququ, 
inzibati hüquq, bələdiyyə, biidco, 
gömıük, vergi, cinayət hüququ, inzibati- 
prosessual, mülki-prosessual, arbitraj- 
prosessual, cinayət-prosessıuıl, cinayət- 
icra hiiquqıı, ekologiya hiiququ, əmək 
hüququ, sosial təminat hüququ, beynəl- 
xalq hüquq və s. aiddir. İkiııci blokun 
əsasını mülki hüquq təşkil edir. Buraya

Azərbaycanda müstəqil 
dövlətin təsisatlarının yaran- 
ması və dövlət quruculuğu 
prosesi 1995 ildə böyük 
vüsət aldı. Bunun əsasını 
isə Azərbaycanm qəbui et- 
diyi ilk Konstitusiya təşkil 
edirdi.

Heydər Əliyev

həmçinin intellektual miilkiyyət huqu- 
qıı, müəlliflik hüqııqu, bank hiiqııqu, və- 
rəsəlik hiiququ, ailə hüququ, beynəlxalq 
xüsusi hüqııq və s. saholər aiddir.

Azorbaycan Respublikasmın qanun- 
ları məcəllələr formasında sistemləşdi- 
rilir. Bir qayda olaraq. qanunvericiliyin 
bir sahəsi çərçivəsindo ikinci dərəcəli 
təşkilati struktur formalaşır: əıı miihüm 
qaydalar ümumiləşdirici xarakterli qa- 
nuna - məcəlləyə daxil cdilir. Zəruri 
hallarda mıivafıq äjanunun qobul edil- 
məsi yolu ilə qüvvədo olan aktın mətnin- 
də bilavasitə düzəlişlər vo ya ona əlavə- 
lər etmoklo məcəllələrdəki köhnəlmiş 
normalar aradan qaldırılır. Azərbaycan 
Respııblikasında dərin qanunvericilik 
islahatı aparılır, qanunvericilik əhə- 
miyyətli surətdo yeniləşdirilir, hüquqıın

yeni sahələri, o cümlədən, təbiəti miilıa- 
fizə (ekologiya) hiiququ. sahibkarlıq 
hüququ, bank hüququ və s. inkişaf edir. 
Azərbaycan Respublikasında son illərdə 
qəbul edihniş 20 məcəllə içərisində Azər- 
baycan Respublikasının Seçki Məcəllə- 
si (2003) mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Mocəllədə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə seçkilərin, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti seçkisinin və 
bolədiyyələrə seçkilərin qaydaları təsbit 
edilmişdir. Mülki Məcəllə (1999), 
Mülki-Prosessual Məcəllə ( 1999), Ailə 
Məcəllosi (1999), Əmək Məcəlləsi
(1999), Torpaq Məcəlləsi (1999), Vergi 
Məcəlləsi (2000), Cinayət Mocəlləsi
(2000) və Cinayət-Prosessual Məcəlləsi
(2000), Gömrük Məcəlləsi (1997) tama- 
nıilə yeniləşdirilmiş, noqliyyat haqqında 
yeni qanıın qəbul olunmuşdur.

Mocəllə ilə birlikdə onıın qiivvəyə 
minməsi haqqıııda qanun da qəbul edi- 
lir. Həmin qanunda bi'ıtövlükdə ıuəcəl- 
lənin və ya onun ayrı-ayrı fəsil və ıııad- 
dələrinin qüvvəyə minməsi, qüvvodə ol- 
ma müddətlori və maddələrin tətbiqi 
xüsıısiyyətləri vo s. nəzordə tutulur. Bə- 
zəıı əsas sahə normativ aktı nizamııamə 
və ya qaydalar (məs., Yol hərəkəti qay- 
daları , Dəmiryolu nəqliyyatı nizamna- 
məsi) adlanır.

Azərbaycan Respublikasmın hüquq 
və qanunvericilik sisteınində beynəlxalq 
hıiquq xüsusi yer tııtıır. Azərbaycan 
çoxsaylı beynəlxalq müqavilələrin və 
koııvensiyaların iştirakçısıdır və öz bey- 
nəlxalq müııasibətlərində onları rəhhər 
tutur. Bu, öz əksini Azərbaycan Res- 
pııblikasmm xarici əlaqələr orqanları- 
nın, xaricdəki diplomatik nümayəndə- 
liklərin və Azərbaycandakı xarici ııüma- 
yondəliklərin foaliyyətində, konsul mü- 
nasibətlərində, dövlətin vo onun ııüma- 
yəndələrinin immunitctində tapır. 
Azərbaycan beynəlxalq hökuınət təşki- 
latlarımn, BMT-nin ixtisaslaşdırılmış
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təşkilatlarının, beynəlxalq ittifaqların 
üzvüdür və özünün xarici siyasət fəaliyy- 
ətində, qismən də daxili məsələlərin həl- 
lində həmin təşkilatların qərar və qətna- 
mələrini rəhbər tutur.

Azərbaycan Respublikasının qanıın- 
ları rəsmi mətbuatda dərc olunduqdan 
sonra tətbiq edilir. Qanunlar, Azərbay- 
can Respublikasının beynəlxalq müqa- 
vilələri (onların ratifıkasiyası haqaında 
qanunlarla birlikdə), Azərbaycan Res- 
publikası Prez'dentinin fərmanları rəs- 
mi mətbuatda - “Azərbaycan” qəzetin- 
də və “Azərbaycan Respublikasının qa- 
nunvericilik aktları toplusu”nda dərc

olunur. Azərbaycan Respublikası MM- 
nin qərarları “ Azərbaycan” qəzetində və 
“Azəıbaycan Respublikası MM-nin xə- 
bərləri” ndə, Azərbaycan Respublikası 
Naziıiər Kabinetinin qərarları “Azər- 
baycan Respublikasımn qanunvericilik 
aktları toplusu” nda və “ Respublika” 
qəzetində dərc olunur, zəruri hallarda 
onların dərhal və geniş yayılmasının tə- 
min olunması üçün digər kütləvi infor- 
masıya vasitələrindən də istifadə edilir.

Azərbaycan Respublikasının mərkə- 
zi icra hakimiyyəti orqanlarının norma- 
tiv hiiquqi aktları icra hakimiyyətinin 
müvafıq orqanı - Azərbaycan Respubli- 
kasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfındən 
“Azərbaycaıı Respublikasının mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının bülleteni”ndə dərc

olunur. Normativ hüquqi aktlar istəni- 
lən kütləvi informasiya vasitəsi və nəş- 
riyyat tərəfındən dərc oluna bilər. Azər- 
baycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin dərc edilmək üçün nəzər- 
də tutulan qərardadları “Azərbaycan” 
qəzetində və “ Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinin xəbərlə- 
ri” ndə, Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Seçki Komissiyasınm dərc edil- 
mək üçün nəzərdə tutulan aktları isə 
“Azərbaycan” qəzetində və digər rəsmi 
mətbuat orqanlarında dərc olunur.

Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası

Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik 
dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, 
“ Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya 
Aktında əks olunan prinsipləri əsas 
götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin 
firavanlığının təmin edilməsini arzula- 
yaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsiz- 
liyin bərqərar edilməsini istəyərək, keç- 
miş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında 
öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren 
hüququndan istifadə edərək təntənəli 
surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan 
edir:

- Azərbaycan dövlətinin mustəqillyi- 
ni, suverenliyini və ərazi bütövliiyünü 
qoıumaq;

- Konstitusiya çərçivəsində demo- 
kratık quruluşa təminat vermək;

- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar 
edilməsinə nail olmaq;

- xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qa- 
nunların aliliyini təmin edən hüquqi 
dünyəvi dövlət qurmaq;

- ədalstli iqtisadi və sosial qaydalara 
uyğun olaraq hamının layiqli həyat sə- 
viyyəsini təmin etmək;

- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq ola- 
raq bütün dünya xalqları ilə dostluq, 
sülh və əmin-amanlıq şəraitində ya' a- 
maq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliy. ət 
göstərmək.

Yuxarıda sadalanan ülvi niyyəll; iə 
ümumxalq səsverməsi - referend m 
yolu ilə bu Konstitusiya qəbul edi'iı

B İR İN C İ BÖLMƏ 
ÜMUM t M ÜD D ƏA l AR

I  fəsil
XALQ  H A K İM İYYƏ T İ

Maddə 1. Hakimiyyətin mənbəvi
I. Azərbaycan Respublikasında döv- 

lət hakimiyyətinin yeganə mənb.yi 
Azərbaycan xalqıdır.

II. Azərbaycan xalqı Azərbay .m 
Respublikası ərazisində və ondan ə- 
narda yaşayan, Azərbaycan dövlətin. ə 
onun qanunlarına tabe sayılan A - 
baycan Respublikası vətəndaşların n 
ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüqu a 
müəyyənləşdirilmiş normaları istisna - 
mir.

İnsan və vətəndaş hüquqları v 
azadlıqları hər bir şəxsə onun vs- 
təndaşı olduğu dövlətdə yaşayıb 
yaşamamasından asılı olmayarac 
anadan olduğu vaxtdan məxsusdur.

Maddə 2. Xalqın suvcrcnliyi
I. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəra- 

tını həll etmək və öz idarəetmə forması- 
nı müəyyən etmək Azərbaycan xalqının 
suveren hüququdur.

II. Azərbaycan xalqı öz suveren 
hüququnu bilavasitə ümumxalq səsver- 
məsi - referendum və ümumi, bərabər və 
birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst,

Zakir Qasuvov

M illi Məclisin binası.
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gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilıniş 
nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir.

Maddə 3. Lmumxalq səsverməsi - 
referendum yolu ilə həll edilən məsələlər

I. Azərbaycan xalqı öz hiiquqları və 
məııafeləri ilə bağlı olan hər bir məsələ- 
ni referendumla həll edə bilər.

II. Aşağıdakı məsələlər yalnız refe- 
rendumla həll oluna bilər:

1) Azərbaycan Respublikası Kon- 
stitusiyasının qəbul edilməsi və ona 
dəyişikliklər edilməsi;

2 ^zərbaycan Respublikasımn
dövlət ərhədlərinin dəyişdirilməsi.

M tdə 4. Xalqı təmsil etmək hüququ
X. n seçdiyi səlahiyyətli nümayən- 

dələn ' başqa heç kəsin xalqı təmsil 
etmək iqın adından damşmaq və xal-
qın lan müraciət etmək hüququ
yo x t l .

M ? 5. Xakqın vahidliyi
I. rbaycan xalqı vahiddir.
II. /.ərbaycan xalqının vahidliyi

Azərl ın dövlətinin təməlini təşkil 
edir. ırbaycan Respublikası bütün
Azərb. an Respublikası vətəndaşları-
nın ünnımi və bölünməz vətənidir.

Maddə 6. Hakımiyyətin mənimsənil- 
məsı. yol verilməməsi

ı oaycan xalqının heç bir hissə- 
si, sosi qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs
hakim vətin həyata keçirilməsi səla-
hiyyət mənimsəyə bilməz.

II lakimyyətin mənimsənilməsi
xalqa rşı ən ağır cinayətdir.

publikasının Prezidentinə mənsubdur;
- məhkəmə hakimyyətini Azərbay- 

can Respublikasının məhkəmələri həya- 
ta keçirir.

IV. Bu Konstitusiyanın müddəaları- 
na əsasən qanunvericilik, icra və məh- 
kəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində 
müstəqildirlər.

Maddə 8. Azərbaycan dövlətinin 
başçısı

I. Azərbaycan dövlətinin başçısı 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-

lükəsizliyini və müdafıəsini təmin etmək 
məqsədilə Silahlı Qüvvələr və başqa si- 
lahlı birləşmələr yaradır.

II. Azərbaycan Respublikası başqa 
dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi 
kimi və beynəlxalq münaqişələrin həlli 
üsulu kimi müharibəni rədd edir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Koman- 
danıdır.

Maddə 10. Beynəlxalq münasibətlə- 
rin prinsipləri

Azərbaycan Respublikası K onstitus iya Mshkəm ssinin binası.

I I  fəsil 
JV LƏ T İN  ƏSA SLA R I

Mi t 7. Azərbavcan dövləti
I. ərbaycan dövləti demokratik, 

hüquı tıınyəvi, unitar respublikadır.
II. \zərbaycan Respublikasında 

dövlət ıkimyyəti daxili məsələlərdə yal- 
nız hü qla, xarici məsələlərdr isə yalnız 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq ınüqavilələrdən irəli 
gələn müddəalarla məhdudlaşır.

III Azərbaycan Respublikasında 
dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin 
bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir;

qanunvericiliK hakimiyyətini 
Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi həyata keçirir;

- icra hakimyyəti Azərbaycan Res-

tidir. O, ölkənin daxilində və xarici 
münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini 
təmsil edir.

II. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Azərbaycan xalqının vahid- 
liyini təcəssüm etdirir və Azərbaycan 
dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Azərbaycan dövlətinin müs- 
təqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və Azər- 
baycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə riayət olunma- 
sının təminatçısıdır.

IV. Azərbaycan Resoublikasının 
Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqillyinin təminatçısıdır.

Maddə 9. Silahlı Qüvvələr
I. Azərbaycan Respublikası öz təh-

Azərbaycan Respublikası başqa 
dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla 
qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq norma- 
larında nəzərdə tutulan prinsiplər əsa- 
sında qurur.

Maddə 11. Ərazi
I. Azərbaycan Respublikasının əra- 

zisi vahiddir, toxunulmazdır və bölün- 
məzdir.

II. Azərbaycan Respublikasınm da- 
xili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) 
Azərbaycan Respublikasına mənsub 
olan bölməsi, Azərbaycan Respublika- 
sının üzərindəki hava məkanı Azər- 
baycan Respublikası ərazisinin tərkib 
hissəsidir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
ərazisi özgəninkiləşdirilə bilməz. Azər-
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baycan Respublikası öz əra/isinin heç 
bir hıssəsini heç bir şəkildə kimsəyə ver- 
mir; yalnız Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanm 
bütün əhalisi arasında referendum yolu 
ilə Azərbaycan xalqımn iradəsi əsasıııda 
dövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər.

Madıh 12. Dövlətin ali məqsədi
I. İnsan və vətəndaş hiiquqlarının və 

azadlıqiarının təmin edilməsi dövlətin 
aJi məqsədidir.

II. Bu Konstilusiyarfa sadalanan in- 
san və vətəndaş hüquqları və azadlıqla- 
rı Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun 
tətbiq edilir.

Madda 13. Mülkiyyət
I. Azərbaycan Respublikasında 

mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tə- 
rəflndən müdafiə olunur.

II. Miilkiyyət dövlət miilkiyyəti, xü- 
susi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti 
növündə ola bilər.

III. Miilkiyyətdən insan və vətəndaş 
hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və 
dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti 
əleyhinə istifadə cdilə bilməz.

Maddd 14. Təbii ehtivatlar
Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya 

hüquqi şəxslərin hüquqlarına və məna- 
felərinə xələl gətirmədən Azərbaycan 
Respublikasına mənsubdur.

Maddd 15. İqtisadi inkişaf və dövlət
I. Azərbaycan Respııblikasında iqti- 

sadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət 
növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının 
yüksəldilməsinə xidmət edir.

II. Azərbaycan dövləti bazar müna- 
sibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişa- 
fına şərait yaradır, azad sahibkarlığa 
təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə 
inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol 
vcmir.

Madd.ı 16. Sosial inkişaf və dövlət
I. Azərbaycan dövləti xalqın və hər 

bir vətəndaşın rifahımn yüksəldilməsi, 
onun sosial miidafıəsi və layiqli həyat 
səviyyəsi qayğısına qalır.

II. Azərbaycaıı dövləti mədəniyyə- 
tin, təhsiliıı, səhiyyənin, elmin, incəsə- 
ııətin inkişafma yardım göstərir, öikə- 
ııin təbiətini, xakıın tarixi, madüı və 
mənəvi irsini qoruyur.

Maddn 17. Ailə və dövlət
I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə 

dövlətin xüsusi himayəsindədir.
II. llşaqların qayğısına qalmaq və 

onları tərbiyə etmək valideynlərin bor- 
cudur. Bu borcun yeıinə yetirilməsinə 
dövlət nəzarət edir.

Madd.ı IS. Din və dövlət
I. Azərbaycan Respublikasıııda din 

dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar 
qanun qarşısında bərabərdir.

II. i nsan ləyaqətini alçaldan və ya 
insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan 
dinlərin yayılması və təbliği qada- 
ğandır.

III. Dövlət təhsii sistemi dünyəvi xa- 
rakter daşıyır.

Madda 19. Pul vahidi
I. Azərbaycan Respublikasının pul 

vahidi manatdır.
II. Pul nişanlarınm tədavülə buraxıl- 

ması və tədavüldən çıxarılınası hüququ 
yalnız Milli Banka mənsubdur. Azər- 
baycan Respublikasının Milli Bankı 
dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
əra7<sində manatdan başqa pul vahidlə- 
rinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qa- 
dağandır.

Maddə 20. Dövlətin bordarına qoyu- 
lan məhdudiyyətlər

Azərbaycan dövlətinə qarşı qiyama 
və ya dövlət çevrilişinə kömək moqsədi 
ilə alınmış borclar Azərbaycan Respub- 
likası tərəfındən öhdəlik kiıni qəbul edi- 
lə və ödənilə bilməz.

Madds 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasınm döv- 

lət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan 
Respublikası Azərbaycan dilinin inki- 
şafını tamin cdir.

II. Azərbaycan Respublikası əhali- 
nin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlə- 
dilməsini və inkişafını təmin edir.

Madd;, 22. Paytaxt
Azərbaycan Respublikasının pay- 

taxtı Bakı şəhəridir.

Madd.ı 23. Azərbaycan dövlətinin 
rəmzləri

I. Azərbaycan Respublikasının döv- 
lət rəmzləri Azərbaycan Respublikası- 
nın Dövlət bayrağı, Azərbaycan Res- 
publikasımn Dövlət gerbi və Azərbay- 
caıı Respııblikasımn Dövlət himnidir.

II. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi 
zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, 
orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl 
rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında 
bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara 
ilə səkkizguşəli ulduz təsvir cdilmişdir. 
Bayrağın eııinin uzunluğuna nisbəti 1:2- 
dir.

III. Azərbaycan Respublikası Döv- 
lət bayragının və Azərbaycan Respubli- 
kası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbay- 
can Respublikası Dövlət himninin mu- 
siqisi və mətni Konstitusiya Qanunu ilə 
müəyyən edilir.

İK İN C İ BÖI MƏ 
ƏSAS HÜQUQLAR, 

AZAD LIQ LAR 
VƏ VƏ ZFFƏ LƏ R

III fasil
ƏSAS İNSAN VƏ  VƏTƏNDAŞ 

HÜQUQLARI 
VƏ AZAD LIQ LAR I

Maddə 24. İnsan və vətəndaş hüquı - 
larının və azadlıqlarının əsas prinsipi

I. Hər kəsin doğuldugu andan toxu- 
nulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüqıu 
ları və azadlıqları vardır.

II. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsi ı 
cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısınd ı 
məsulıyyətini və vəzifələrini də əhaıə 
edir.

Maddə 25. Bərabərlik hüququ
I. Hamı qanun və məhkəmə qarş 

sında bərabərdir.
II. Kişi ilə qadının eyııi hüquqlan \ ? 

azadlıqları vaıdır.
III. Dövlət iıqindən, milliyyətindəı 

dinindən, dilindən, cinsiııdən, mənş. 
yindən, əmlak vəziyyətindən, qullıı ı 
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi pa - 
tiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və d 
gər içtimai birliklərə mənsubiyyətində ı 
asılı olınayaraq hər kəsin hüquq və 
azadlıqlarının bərabərliyinə təminat ve- 
rir. İnsan və vətəndaş hüqııqlarını və 
azadlıqlarım irqi, mil| dini, diL cinsi 
mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsu 
biyyətə görə məhdudlaşdırmaq qada- 
ğandır.

Madda 26. İnsan və vətoııdaş hüqııq- 
larının və azadlıqlarının müdafiəsi

I. Hər kəsin qanunla qadağan olun-
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mayan iisul və vasitələrlə öz hüquqları- 
nı və azadlıqlarmı müdafiə etmək hiiqu- 
qu vardır.

II. Dövlət hər kəsin hüquqlarının və 
azadlıqlarının müdafiəsinə təminat 
verir.

Maddə 27. Yaşamaq hüququ
I. Hər kəsin yaşamaq hiiququ var-

dır.
II. Dövlətə silahlı basqın zamanı 

düşınən əsgərləıinin öldürülməsi, məh- 
kəmənin qanun) qüvvəyə minmiş hök- 
miinə . .asən ölüm cəzasının tətbiqi və 
qanurl ı nəzərdə tutulmuş digər hallar 
istisn: 'lmaqla, hər bir şəxsin yaşamaq 
hüqu. toxunulmazdır.

I I I lüstəsna cəza tədbiri kimi ölüm
cəzas ım ləğv edilənədək, yalnız döv-
lətə. n həyatına və sağlamlığına qar-
şı xüt ə ağır cinayətlərə görə qanunla
müəy edilə bilər.

IV anunla nəzərdə tutulmuş zəru-
ri mii ıə, son zərurət, cinayətkarın ya-
xalaı ı və tutulması, həbsdə olanın
həbs ındən qaçmasınm qarşısının 
alınn dövlətə qarşı qiyamın yatırıl-
ması ya dövlət çevrilişinin qarşısının
alınnı ı fövqəladə və hərbi vəziyyət 
zama rslahiyyətli şəxsin verdiyi əmrin
yerin etirilməsi, ölkəyə silahlı basqın
ediln halları istisna olmaqla, insana
qarşı ıh işlədilməsinə yol verilmir.

M 'də 28. Azadlıq hüququ
I. r kəsin azadlıq hüququ vardır.
M zadlıq hüququ yalnız qanunla

nəzə tutulmuş qaydada tutulma,
həbs. la və ya azadlıqdan məhrumet-
mə y lə məhdudlaşdırıla bilər.

l i  Qanuni surətdə Azərbaycan
Resp' ıkasının ərazisində olan hər
kəs əst hərəkət edə bilər, öziinə
yaşa; eri seçə bilər və Azərbaycan
Resp̂  ikasının ərazisindən kənara
gedə ' ?r.

IV zərbaycan Respublikası vətən-
daşın 'ər zaman maneəsiz öz ölkəsinə
qayıt q hiiququ vardır.

M. Ada 29. Mülkiyyət hüququ
I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ 

vardır.
II Miilkiyyətin heç bir növünə üs- 

tiinlük verilmir. Mülkiyyət hiiququ, o 
cüınlədən, xüsusi mülkiyyət hüququ qa- 
nunla qorum.it

III. Hər kəsin miilkiyyətində daşınar 
və daşınmaz əmlak ola bilər. Mülkiyyət 
hüqııqu mülkiyyətçinin təkbaşına və ya

başqaları ilə birlikdə əınlaka sahib ol- 
maq, əmlakdan istifadə etınək və onun 
barəsində sərəncam vermək hüquqla- 
rından ibarətdir.

IV. Hcç kəs məhkəmənin qərarı ol- 
madan miilkiyyətindən məhruın edilə 
bilməz. Əmlakııı tam müsadirəsinə yol 
verilmir. Dövlət ehtiyacları və ya icti- 
mai ehtiyaclar üçün miilkiyyətin özgə- 
ninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan 
onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə 
yol verilə bilər.

V. Dövlət vərəsəlik hüququna təmi- 
nat verir.

Maddə 30. Əqli mülkiyyət hüququ
I. Hər kəsin əqli miilkiyyət hüququ 

vardır.
II. Müəlliflik hiiququ, ixtiraçılıq 

hiiququ və oqli mülkiyyət hüququnun 
başqa növləri qanunla qorunur.

Maddə 31. Təhlükəsiz yaşamaq 
hüququ

I. Hər kəsin təhlükəsiz yaşamaq 
hüququ vardır.

II. Qanunda nəzərdə tutulmuş hal- 
lar istisna olmaqla, şəxsin həyatına, fızi- 
ki və mənəvi sağlamlığına, mülkiyyəti- 
nə, mənzilinə qəsd etmək. ona qarşı zor 
işlətmək qadağandır.

Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq 
hüququ

I. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq 
hüququ vardır.

II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatınm 
sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qa- 
nunla nəzərdə tutulan hallardan başqa 
şəxsi həyata müdaxilə etmək qadağaıı- 
dır.

III. Öz razılığı olmadan kimsəııin 
şəxsi həyatı haqqında məlumatın topla- 
mlmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə 
və yayılmasına yol verilmir.

IV. Hər kəsin yazışma, telefon danı- 
şıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə va- 
sitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini 
saxlamaq hiiququna dövlət təminat ve- 
rir. Bu hiiquq qanunla nəzərdə tutul- 
muş qaydada cinayətin qarşısım almaq- 
dan və ya cinayət işinin istintaqı zama- 
nı həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məh- 
dudlaşdırıla bilər.

Maddə IVIənzil toxunulmazlığı 
hüququ

I. Hər kəsin mənzil toxunulmazhğı 
hiiququ vardır.

II. Qanunla miiəyyən edilmiş hallar

və ya məhkəmə qərarı istisna olmaqla 
mənzildə yaşayanların iradəsi ziddinə 
heç kəs mənzilə daxil ola bilməz.

Maddə 34. Nikah hüququ
I. Hər kəsin qanunla nəzərdə tutul- 

muş yaşa çatdıqda ailə qurmaq hüququ 
vardır.

II. Nikah köniillü razılıq əsasında 
bağlamlır. Heç kəs zorla evləndirilə (ərə 
verilə) bilməz.

III. Nikah və ailə dövlətin himayə- 
sindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanun- 
la mühafizə edilir. Dövlət çoxuşaqlı ai- 
lələrə yardım göslərir.

IV. Ər ilə arvadın hüquqları bəra- 
bərdir. Uşaqlara qayğı göstərmək, on- 
ları tərbiyə etmək valideynlərin həm 
hüququ, hənı də borcudur.

V. Valideynlərə lıörmət etmək, onla- 
rın qayğısına qalmaq uşaqların borcu- 
dur. 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyətli 
uşaqlar əmək qabiyyəti olmayan vali- 
deynlərini saxlamağa borcludurlar.

Maddə 55. Əmək hüququ
I. Əmək fərdi və ictimai ıifahın əsa- 

sıdır.
II. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti 

əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət 
növü, peşə, məşğulluq və iş yeıi seçmək 
hüququ vardır.

III. Heç kəs zorla işlədilə bilməz.
IV. Əmək müqavilələri sərbəst bağ- 

lanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi bağla- 
mağa məcbur edilə bilməz.

V. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri 
və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan 
məcburi əməyə cəlb etmək, hərbi xid- 
mət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlə- 
rinin yerinəyetirilməsi ilə əlaqədar işlət- 
mək, lovqəladə vəziyyət və hərbi vəziy- 
yət zamanı vətəndaşlara tələb olunan 
işləri gördürmək hallarına yol verilir.

VI. Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam 
şəraitdə işləmək. heç bir ayrı-seçkilik 
qoyulmadan öz işinə görə dövlətin 
müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haq- 
qı miqdarından az olmayan haqq al- 
maq hüququ vardır.

VII. İşsizlərin dövlətdən sosial müa- 
vinət almaq hüququ vardır.

V III. Dövlət işsizliyin aradan qaldı- 
rılması üçüıı bütün imkanlarından isti- 
fadə edir.

Maddə 36. Tətil hüququ
I. Hər kəsin təkbaşına və ya baş- 

qaları ilə birlikdə tətil etmək hiiququ 
vardır.
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II. Əmək müqaviləsi əsasında işlə- 
yənlərin tətil etmək hüququ yalnız qa- 
nunla nəzərdə tutulmuş hallarda məh- 
dudlaşdırıla bilər. Azərbaycan Respub- 
likasının Silahlı Qüvvələrində və digər 
silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi 
qulluqçular və mülkı şəxslər tətil edə 
bilməzlər.

III. Fərdi və kollektiv əmək mübahi- 
sələri qanunla müəyyənləşdirilmiş qay- 
dada həll edilir.

MadJə 37. İstirahət hüququ
I. Hər kəsin istirahət hiiququ vardır.
II. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə 

qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 

saatdan artıq olmayan iş giinü, istirahət 
və bayram günləri, ildə azı bir dəfə 21 

təqvım günündən az olmayan ödənişli 
məzuniyyət verilməsi təmin edilir.

Madd.ı 38. Sosial tənıinat hüququ
I. Hər kəsin sosial təminat hüququ 

vardır.
II. Yardıma möhtac olanlara kömək 

etmək ilk növbədə onların ailə üzvləri- 
nin borcudur.

III. Hər kəs qanunla müəyyən edil- 
miş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, 
əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək 
qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və 
qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallar- 
da sosial tyminat hüququna malikdir.

IV. Təqaiidlərin və sosial müavinət- 
lərin minimum məbləği qanunla müəy- 
yən edilir.

V. Dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, 
könüllü sosial sığortamn və sosial təmi- 
natın başqa növlərinin inkişafı üçün im- 
kanlar yaradır.

Madd.ı 39. Sağlam ətraf mühitdə ya- 
şamaq hüququ

I. Hər kəsin sağlam ətraf mühitdə 
yaşamaq hiiququ vardır.

II. Hər kəsin ətraf mühitin əsl və- 
ziyyəti haqqında məlumat toplamaq və 
ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun 
sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zə- 
rərin əvəzini almaq hüququ vardır.

Maddə 40. Mədəniyyət hüququ
I. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak 

etmək, mədəniyyət təsisatlarından və 
mədəm sərvətlərdən istifadə etmək 
hüququ vardır.

II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi 
irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı gös- 
tərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini 
qorumalıdır.

Maddə 41. Sağlamlığın qorunması 
hüququ

I. Hər kəsin sağlamlığım qoıumaq 
və tibbi yardım almaq hüququ vardır.

II. Dövlət müxtəlif mülkiyyət növlə- 
ri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin 
bütün növlərinin inkişafı üçün zəruri 
tədbirlər görür, sanitariya-epidemiolo- 
giya salamatlığına təminat verir, tıbbi 
sığortanın müxtəlif növləıi üçün imkan- 
lar yaradır.

III. İnsanların həyatı və sağlamlığı 
üçün təhlükə törədən faktları və halları 
gizlədən vəzifəli şəxslər qanun əsasında 
məsuliyyətə cəlb edilirlər.

Maddə 42. Təhsil hüququ
I. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq 

hüququ vardır.
II. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta 

təhsil almaq hüququnu təmin edir.
III. Təhsil sisteminə dövlət tərəfln- 

dən nəzarət edilir.
IV. Maddi vəziyyətindən asılı ol- 

mayaraq istedadlı şəxslərin təhsili da- 
vam etdırməsinə dövlət zəmanət verir.

V. Dövlət minimum təhsil stahdart- 
larını müəyyən edir.

Maddə 43. Mənzil hüququ
I. Heç kəs yaşadığı mənzildən qa- 

nunsuz məhrum edilə bilməz.
II. Dövlət yaşayış binalarınm və ev- 

lərin tikintisinə rəvac verir, iıısanlarm 
mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün 
xüsusi tədbirlər görür.

Maddə 44. M illi mənsubiyyət hüququ
I. Hər kəsin milli mənsubiyyətini qo- 

ruyub saxlamaq hüququ vardır.
II. Heç kəs milli mənsubiyyətini də- 

yişdirməyə məcbur edilə bilməz.

Maddə 45. Ana dilindən istifadə 
hüququ

I. Hər kəsin ana dilindən istifadə et- 
mək hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi 
dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcı- 
lıqla məşğul olmaq hüququ vardır.

II. Heç kəs ana dilindən istifadə 
hüququndan məhrum edilə bilməz.

Maddə 46. Şərəf və ləyaqətin müdafi- 
əsi hüququ

I. Hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini 
müdafiə etmək hüququ vardır.

II. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərə- 
fındən qorunur. Heç bir hal şəxsiyyətin 
ləyaqətinin alçaldılmasına əsas verə bil- 
məz.

III. Heç kəsə işgəncə və əzab verilə 
bilməz, heç kəs insan ləyaqətini alçal- 
dan rəftara və ya cəzaya məruz qala bil- 
məz. Özünün könüllü razılığı olmadan 
heç kəsin üzərində tibbi, elmı və başqa 
təcrübələr aparıla bilməz.

Maddə 47. Fikir və söz azadlığı
I. Hər kəsin fıkir və söz azadlığı 

vardır.
II. heç kəs öz fikir və əqidəsini açıq- 

lamağa və ya fıkir və əqidəsindən dön- 
məyə məcbur edilə bilməz.

III. İrqi, milli, dini, sosial ədavət və 
düşmənçilik oyadan təşviqata və təbli- 
ğata yol verilmir.

Maddə 48. Vicdan azadlığı
I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır
II. Hər kəsin dinə münasibəti 

müstəqil müəyyənləşdirmək, hər haı 
dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlik 
də etiqad etmək. yaxud heç bir dinə et 
qad etməmək. dinə miinasibəti ilə bağ 
əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüqı 
qu varaır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetiri 
məsi, ictimai qaydanı pozmursa və j 
ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sə 
bəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq po 
zuntusuna bəraət qazandırmır.

Maddə 49. Sərbəst toplaşmaq azatı'
lığı

I. Hər kəsin başqaları ilə birlikd. ■ 
sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır.

II. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə 
müvafiq dövlət orqaıılarını qabaqcada 
xəbərdar etməklə dinc, silahsız yığı 
maq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayi 
lər, kiiçə yürüşləri keçirmək, piketl 
düzəltmək hüququ vardır.

Maddə 50. Məlumat azadlığı
I. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanı 

ni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürməl 
hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır

II. Kütləvi informasiyanın azadlığ 
na təmmat verilir. Kütləvi informasiy 
vasitələrində. o cümlədən, mətbuatd, 
dövlət senzurası qadağandır.

Maddə 51. Yaradıcılıq azadlığı
I. Hər kəsin yaradıcılıq azadlığı 

vardır.
II. Dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki 

və başqa yaradıcılıq növlərinin azad 
həyata keçirilməsinə təminat verir.
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Maddə 52. Vətəndaşlıq hüququ
Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, 

onunla siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə 
qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs 
Azərbaycan ResDublikasının vətəndaşı- 
dır. Azərbaycan Respublikasının ərazi- 
sində və ya Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azər- 
baycan Respublikasının vətəndaşıdır. 
Valideynlərindən biri Azərbaycan Res- 
publikasımn vətəndaşı oıan şəxs Azər- 
baycan Respublikasının vətəndaşıdır.

Madda 53. Vətəndaşhq hüququnun 
təminatı

I. Azərbaycan Respublikasının və-
təndas leç bir halda Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşlığından məhrum 
edilə bilməz.

II \zərbaycan Respublikasımn və- 
təııd, iıeç bir halda Azərbaycan Res- 
publ sından qovula və ya xarici döv- 
lətə \ ) bilməz.

II zərbaycan Respublikası onun
ərazi lən kənarda müvəqqəti və ya 
dain şayan Azərbaycan Respublika- 
sı vı jaşlarınm hüquqi müdafıəsinə 
təmi erir və onlara hamilik edir.

A' 'də 54. Cəmiyyətin və dövlətin 
siyas yatmda iştirak hüququ

ərbaycan Respublikası vətən- 
daşli' ıın cəmiyyətin və dövlətin siyasi 
həyaı ia maneəsiz iştirak etmək hüqu- 
qu va; iır.

I I .  ı )övlətə qarşı qiyama və ya döv-
lət çt 'lişinə müstəqil müqavimət gös- 
tərm Azərbaycan Respublikasmm
hər b /ətəndaşımn hüququdur.

M 'də 55. Dövlətin idarə olunmasın- 
da işı k etmək hüququ

' zərbaycan Respublikası vətən- 
daşla m dövlətin idarə olunmasında 
iştira mək hüququ vardır. Bu hüqu-
qu on bilavasitə və ya nümayəndələri
vasit həyata keçirə bilərlər.

II zərbaycan Respublikasının və-
təndc ı dövlət orqanlarında qulluq
etmə ıkanına malikdirlər. Dövlət or-
qanlc un vəzifəli şəxsləri Azərbaycan 
Resp likasmın vətəndaşları sırasın- 
dan ı ■ in edilirlər. Əcnəbilər və vətən- 
daşlığ, olmayan şəxslər dövlət qulluğu- 
na qanunla müəyyənləşdirilmiş qayda- 
da qəbul edilə bilərlər.

Maddə 56. Seçki hüququ
I. Azərbaycan Respublikası vətən- 

daşlarının dövlət orqanlarına seçmək və

seçilmək, habelə referendumda iştirak 
etmək hüququ vardır.

II. Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət 
qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslə- 
rin seçkilərdə, habelə referendumda iş- 
tirak etmək hüququ yoxdur.

III. Hərbi qulluqçuların, hakimlə- 
rin, dövlət məmurlarının, din xadimləri- 
nin, məhkəmənin qanuni qüvvəyə min- 
miş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edil- 
miş şəxslərin, bu Konstitusiyada və qa- 
nunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin 
seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanun- 
la məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 57. Müraciət etmək hüququ
I. Azərbaycan Respublikası vətən- 

daşlarının dövlət orqanlarına şəxsən 
müraciət etmək, habelə fərdi və kollek- 
tiv yazılı müraciətlər göndərmək hüqu- 
qu vardır. Hər bir müraciətə qanunla 
müəyyən edilmiş qaydada və müddət- 
lərdə yazılı cavab verilməlidir.

II. Azərbaycan Respublikası vətən- 
daşlarının dövlət orqanlarının və onla- 
rın vəzifəli şəxslərinin, siyasi partiyala- 
rın, həmkarlar ittifaqlarınm və digər ic- 
timai birliklərin, habelə ayrı-ayrı vətən- 
daşların fəaliyyətini və ya işini tən ı̂d 
etmək hüququ vardır. Tənqidə görə tə- 
qib qadağandır. Təhqir və böhtan tən- 
qid sayıla bilməz.

Maddə 58. Birləşmək hüququ
I. Hər kəsin başqaları ilə birləşmək 

hüququ vardır.
II. Hər kəs istənilən birlik, o cümlə- 

dən, siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və 
digər ictimai birlik yaratmaq və ya 
mövcud birliyə daxil olmaq hüququna 
malikdir. Bütün birliklərin sərbəst fəa- 
liyyətinə təminat verilir.

III. Heç kəs hər hansı birliyə daxil 
olmağa və ya onun üzvlüyündə qalmağa 
məcbur edilə bilməz.

IV. Azərbaycan Respublikasının 
bütün ərazisində və ya hər hansı hissə- 
sində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla 
devirmək məqsədi güdən birliklər qa- 
dağandır. Konstitusiyanı və qanunları 
pozan birliklərin fəaliyyətinə yalnız 
məhkəmə qaydasında xitam verilə bilər.

Maddə 59. Azad sahibkarlıq hüququ
Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş 

qaydada öz imkanlarından, qabiliyyə- 
tindən və əmlakından sərbəst istifadə 
edərək təkbaşına və ya başqaları ilə bir- 
likdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya 
qanunla qadağan edilməmiş digər iqti-

sadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər.

Maddə 60. Hüquq və azadlıqlarm 
məhkəmə təminatı

I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarımn 
məhkəmədə müdafiəsinə təminat veri- 
lir.

II. Hər kəs dövlət orqanlarımn, siy- 
asi partiyaların, həmkarlar ittifaqları- 
nın və digər ictimai birliklərin, vəzifəli 
şəxslərin qərar və hərəkətlərindən (ya- 
xud hərəkətsizliyindən) məhkəməyə şi- 
kayət edə bilər.

Maddə 61. Hüquqi yardım almaq 
hüququ

I. Hər kəsin yüksək keyfıyyətli 
hüquqi yardım almaq hüququ vardır.

II. Qanunla nəzərdə tutulmuş hal- 
larda hüquqi yardım ödənişsiz, dövlət 
hesabına göstərilir.

III. Hər bir şəxsin səlahiyyətli dövlət 
orqanları tərəfındən tutulduğu, həbsə 
alındığı, cinayət törədilməsində ittiham 
olunduğu andan müdafiəçinin kömə- 
yindən istifadə etmək hüququ vardır.

Maddə 62. Məhkəmə aidivvətinin 
dəyişdirilməsinə yol verilməməsi

Hər kəsin onun işinə qanunla müəy- 
yən edilmiş məhkəmədə baxılması 
hüququ vardır. Şəxsin razılığı olmadan 
onun işinə başqa məhkəmədə baxılma- 
sına yol verilmir.

Maddə 63. Təqsirsizlik prezumpsiyası
I. Hər kəsin təqsirsizlik prezumpsi- 

yası hüququ vardır. Cinayətin törədil- 
məsində təqsirləndirilən hər bir şəxs, 
onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan 
qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu 
barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə 
minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayı- 
lır.

II. Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı 
şübhələr varsa, onun təqsirli bilinməsi- 
nə yol verilmir.

III. Cinayətin törədilməsində təqsir- 
ləndirilən şəxs özünün təqsirsizliyini 
sübuta yetirməyə borclu deyildir.

IV. Ədalət mühakiməsi həyata keçi- 
rilərkən qanunu pozmaqla əldə edilmiş 
sübutlardan istfıfadə oluna bilməz.

V. Məhkəmənin hökmü olmasa 
kimsə cinayətdə təqsirli sayıla bilməz.

Maddə 64. Bir cinayətə görə təkrarən 
məhkum etməyə yol verilməməsi

Heç kəs bir cinayətə görə təkrarən 
məhkum edilə bilməz.
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M ııılıh  65. Mohkomoyə təkrar müra- 
ciət lıüququ

Mohkəmanin məlıkıım etdiyi hər bir 
şəxsin öz barəsinda çıxanlmış hökmə 
qanunla nə/ırdo tııtulan qaydada yuxa- 
rı ınəhkəmadə yenidən baxılması, habe- 
lə özünün əfv edilməsi və cəzasınm yün- 
giilləşdirilməsi haqqıııda müraciət et- 
mək Iniququ vardır.

MaJd.ı 66. Qohunıların əleyhino ifa- 
də verməyə məebur etməyə yol veı ilmə- 
məsi

Heç kəs özünə, arvadına (ərinə), öv- 
ladlarına, valideynlərinə, qardaşına, 
bacısına qarşı ifadə verməyə məcbıır 
edilə bilməz. Əleyhinə ifadə verilməsi 
məcburi olmayan qohumların tam siya- 
lıısı qanunla müəyyən edilir.

Madda 67. Tııtulan, həbsə alınan və 
cinayət törədilməsiııdə ittiham cdilənlə- 
rin hüquqları

Səlahiyyətli dövlət orqanlarının tııt- 
duğu, həbsə aldığı, cinayət törədilmə- 
sində iltiham etdiyi hər bir şəxsə dərhal 
onun hüqııqları bildirilir və tııtulması- 
nın, həbsə alınmasının və cinayət məsu- 
liyyətinə cəlb edilməsinin səbəbləri izah 
edilir.

Madd.1 6H. Zərərin ödənilmosini tolob 
etmək hüququ

I. Ciııayət, habelə hakimiyyətdən 
sııi-istifadə nəticəsində zərər çəkıniş 
şəxsin hüquqları qanunla qorunur. Zə- 
rər çəkmiş şəxsin ədalət mühakiınəsinin 
həyata keçirilməsində iştirak etmək və 
ona vurulmuş zərərin ödənilməsini tələb 
etınək hüqııqu vardır.

II. Hər kəsin dövlət orqanlarmın, 
yaxııd oııların vəzifəli şəxslərinin qanu- 
na zidd hərəkətləri və ya hərəkətsizlivi 
nəticəsində vurulmuş zərəıin dövlət tə- 
rəfındən ödənilməsi luiququ vardır.

Maddıı 69. Əcnəbilərin vo vətəndaş- 
li(>ı olmayan şəxslorin hüquqları

I. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər Azərbaycan Respublikasında 
olarkən, qanuııla və ya Azərbaycan 
Respublikasmın tərəfdarçıxdığı beynəl- 
xalq müqavilə ilə başqa hal nəzərdə tu- 
tulmayıbsa, Azərbaycan Respublikası- 
nın vətəndaşları ilə bərabər biitüıı 
hüquqlardan istiladə edə bilər və bütiin 
vəzifələri yerinə yeıırməlidirlər.

II. Azərbaycan Respublikası ərazi- 
sində daimi yaşayaıı və ya miivəqqətı 
qalaıı əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmay-

an şəxslərin hüquq və azadlıqları yalnız 
beynəlxalq hüquq normalarıııa və Azər- 
baycan Respublikasıııın qanunlarına 
ııyğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər.

Madd.ı 70. Siyasi sığınacaq hüququ
I. Hamılıqla qəbul edilmiş bcynəl- 

xalq hiiquq normalarma uyğıın olaraq 
Azərbaycan Respublikası əcnobilərə və 
vətəndaşlığı olınayan şəxslərə siyasi sı- 
ğınacaq verir.

II. Siyasi əqidəsiııə görə, habelə 
Azəıbaycan Respublikasında cinayət 
sayılınayan əınələ görə təqib edilən şəx- 
slərin başqa dövlətə verilməsiııə yol ve- 
rilmir.

Maddi) 71. İnsan və vətəndaş hüquq- 
larının və azadlıqlarının təminatı

I. Konstitusiyada təsbit edilmiş in- 
san və vətəndaş hüquqlarım və azadlıq- 
Iarım gözləınək və qorıımaq qanunve- 
ricilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti or- 
qanlarımn borcudıır.

II. İnsan və vətəndaş hüquqlarınm 
və azadlıqlarımn həyata keçirilməsini 
heç kəs məhdudlaşdıra bilməz.

III. Yalmz mıiharibə, hərbi vəziyyət 
və l'övqəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik 
elan edilərkən insan və vətəndaş hüquq- 
larının və azadlıqlarının həyata keçiril- 
məsi Azərbaycan Respııblikasının bey- 
nəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti 
ilə qisınən və müvəqqəti ınəhdııdlaşdırı- 
la bilər. Həyata keçirilməsi məhdııdlaş- 
dırılmış hüquq və azadlıqlar haqqında 
əhaliyə qabaqcadan məlumat verilir.

IV. Heç bir halda heç kəs din, vic- 
dan. Ilkir və əqidəsini açıqlamağa məc- 
bur edilə bilınəz və bunlara görə təqsir- 
ləndirilə bilməz.

V. Bu Konstitusiyanın heç bir müd- 
dəası insan və vətəndaş hüquqlarınm və 
azadlıqlarımn ləğvinə yönəldilmiş müd- 
dəa kiıni təfsir edilə bilınəz.

VI. Azərbaycan Respublikası ərazi- 
siııdə insan və vətəııdaş hüqııqları və 
azadlıqları birbaşa qüvvədədir.

VII. İnsan və vətəndaş hüquqlarınm 
və azadlıqlarınm pozıılması ilə əlaqədar 
miibahisələri məhkəmələr həll edir.

V III. Heç kəs törədildiyi zaman 
hüquq pozuntusu sayılmayan əmələ gö- 
rə məsuliyyət daşımır. Hüquq pozuntu- 
sıı törədildikdən sonra yeni qanıınla bu 
ciir hərəkətlərə görə məsuliyyət aradan 
qaldırılmışsa və ya yüngülləşdirilmişsə, 
yeni qanun tətbiq edilir.

IV fa s U  

VƏTƏND AŞLARIN  ƏSAS 
V Ə Z İFƏ LƏ R İ

Madd.ı 72 Vətəndaşların vəzifələri- 
nin osası

I. Dövlət və cəmiyyət qarşısında hər 
bir şəxs oııun lıüquq və azadlıqlaıından 
bilavasitə irəli gələn vəzifələr daşıyır.

II. Hər birşəxs Azərbaycan Respub- 
likasınm Konstitusiyasına və qanıınla- 
rına əməl etməli, başqa şəxslərin hiicjuq 
və azadlıqlarına hörmət bəsləməli, qa- 
nıınla müəyyən edilmiş digər vəzifələri 
yerinə yetinnəlidir.

III. Qanunu bilməmək məsuliyyət- 
dən azad etmir.

Mtuldj 73. Vergilər və başqa dövlot 
ödonişləri

I. Qanunla miiəyyən edilmiş vergil - 
ri və başqa dövlət ödənişlərini ta ı 
həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəs ı 
borcudur.

II. Heç kəsqanunla nəzərdə tutulmı ? 
əsaslar olmadan və qaııuııda göstərilm , 
həcmdən əlavə vergilər və başqa dövl t 
ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilmə

Maddə 74. Votənə sədaqət
I. Vətənə sədaqət miiqəddəsdir.
II. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinaty< - 

lu ilə qanunvericilik, icra və ya məlık - 
ınə hakimiyyəti orqanlarında işləyən 
şəxslər öz vəzifələrini dürüst və lay ■ 
qincə yerinə yetirməməyə görə məsıı- 
liyyət daşıyııiar və qaııunla müəyyə ı 
edilmiş hallarda and içirlər.

III. Vəzifəyə seçilmə və ya təyin. t 
yolu ilə qanunvericilik, icra və ya ınəl - 
kəmə hakimiyyəti orqanlarında işləyə , 
Azərbaycan Respublikası Konstitus 
yasına'sadiq qalacağına and içmiş şə . 
dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədə . 
dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət çe- • 
rilişində ittiham edilibsə və bu ittiha ı 
əsasında məhkunı olunubsa, həmin v - 
zifədən getmiş sayılır və bir daha bu v 
zifəni tuta bilməz.

Madd? 75. Dövlot rəmzlorinə hörm t
Hər bir vətəndaş Azərbaycan Re - 

publikasımn dövlət rəmzlərihe bayrağı- 
na, gerbinə və himııınə hörmət eunəlidir.

Maddə 76. Vətəni müdafıə
I. Vətəni miidafiə lıər bir vətəııdaşın 

borcudur. Qanunla müəyyən edilıniş 
qaydada vətəndaşlar hərbi xidıııət ke- 
çiıiər.
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II. Vətəııdaşların əqidəsi həqiqi hər- 
bi xidınət keçməyə ziddirsə, qanunla 
müəyyən edilmiş hallarda həqiqi hərbi 
xidnıətın alternativ hərbi xıdmətlə əvəz 
olumnasına yol verilir.

Maädə 77. Tarix vo ınədəniyyət abi- 
dolərinin qorunması

Tarix və mədəniyyət abidələrini qo- 
rumaq hər bir şəxsin borcııdur.

Maddə 78. Ətraf mühitin qorıınması
Ətıaf mühitin qorunması hər bir 

şəxsiıı borcudur.

\ fadd? 79. Qanuna zidd vəzifələrin ic- 
rasma yol vcrilməməsi

li . kəs Azərbaycan Respublikası- 
nıı onstitusiyasına və ya qanunlarına 
zid əzifələrin icrasına məcbur edilə
biln

ddə 80. Məsuliyyət
istitusiyamn və qanunların po- 

zul . o cümlədən, Konstitusiyada və
qaiü ırda nəzərdə tutulan hüquqlar-
da -istifadə və ya vəzit'ələrin yerinə
yel ləməsi qanunla müəyyən edilən
məs »yətə səbəb olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ 
DÖVLƏT H A K İM İYYƏ T İ

V  fm i !
Q AN UN VER İC İLİK

H A K İM İYYƏ T İ

ddə 81. Qanunvericilik hakimiy- 
yətiı həyata keçirilnıəsi

rbaycan Respublikasında qa- 
nur: cilik hakimiyyətini Azərbaycan
Res likasının Milli Məclisi həyata
keçi

hlə 82. Azərbaycan Respublikası 
Mil əclisinin say tərkibi

p 'baycan Respublikasınm Milli
Mo<. 125 deputatdan ibarətdir.

/Iı idə 83. Azərbaycan Respublikası 
Millı VIəclisi deputatlarının seçkilərinin 
əsasları

Azərbaycan Respııblikası Milli Məc- 
lisinin deputatları majoritar seçki siste- 
ıni, iimumi, bərabər və birbaşa seçki 
hiiqııqu əsasmda sərbəst, şəxsi və gizli 
səsvermə yolu ilə seçilirlər.

Maddə 84. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisi çağırışının səlahiyyət 
müddəti

I. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin hər çağırışımn səlahiyyət 
müddəti 5 ildir.

II. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin hər çağırışının seçkiləri hər 
beş ildən bir noyabr ayıııın birinci bazar 
giinü keçirilir.

III. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatlarının səlahiyyət 
miiddəti Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin çağırışının səlahiyyət miiddə- 
ti ilə məhdudlaşır.

IV. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatlığından çıxanların 
yerinəyeni seçkilər keçirilərsə, yeni seçi- 
lən deputatın səlahiyyət müddəti depu- 
tatlıqdan çıxanın qalan səlahiyyət müd- 
dəti ilə məhdudlaşır.

Maddə 85. Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin deputatlığına namizəd- 
lərə aid tələblər

I. Azərbaycan Respublikasının yaşı 
25-dən aşağı olmayan hər bir vətəndaşı 
qanunla müəyyən edilmiş qaydada 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin deputatı seçilə bilər.

II. İkili vətəndaşlığı olan, başqa döv- 
lətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və ya 
məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində 
qulluq edən, elmi, pedaqoji və yaradıcı- 
lıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödə- 
nişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din 
xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi 
məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır 
cinayətlorə görə ınəhkum olıınmuş şəxs- 
lər, məhkəmənin qanuni qiivvəyə min- 
miş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə 
yerlərində cəza çəkən şəxslər Azərbay- 
can Respublikasının Milli Məclisinə de- 
putat seçilə bilməzlər.

Maddə 86. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisi deputatlarımn seçkilərinin 
nəticələrinin yoxlamlması və təsdiqi

Seçkilərin nəticələrinin düzgünlüyü- 
nü qanunla müayyən olunmuş qaydada 
Azərbaycan Respublikasımn Konstitu- 
siya Məhkəməsi yoxlayır və təsdiq edir.

Maddə 87. Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisi deputatlarmın səlahiyyəti- 
nin bitməsi

I. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi deputatlarımn səlahiyyətləri 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin yeni çağırışının ilk iclas günü bitir.

II. Azərbaycan Respııblikası Milli 
Məclisi deputatlığından çıxanların yeri- 
nə seçkilər Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin səlahiyyət müddətinin 
bitməsiııə 1 2 0  giindən az miiddət qalar- 
sa, keçirilmir.

III. Azərbaycan Respublikasınm 
Milli Məclisi 83 deputatımn səlahiyyət- 
ləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir.

Maddə 88. Azərbaycan Rcspublikası 
M illi Məclisinin sessivaları

I. Azərbaycan Respublikasımn Milli 
Məclisi hər il iki növbəti yaz və payız 
sessiyalarına yığılır.

Azərbaycan Respublikası Milli Məc- 
lisinin 83 deputatınm səlahiyyətləri təs- 
diq edildikdən sonra Azərbaycan Res- 
publikası Milli Məclisinin ilk iclası hə- 
min giindən başlayaraq bir həftədən gec 
olmayaraq çağırılır.

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10- 
dək onun 83 deputatmın səlahiyyətləri 
təsdiq edilınəzsə, Azərbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin ilk iclasımn keçiril- 
ınə vaxtım Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən edir.*

II. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin növbədənkənar sessiyalarım 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin sədri Azərbaycan Respublikası Pre- 
zidentinin və ya Azərbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin 42 deputatının tə- 
ləbi əsasında çağırır.

III Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin növbədənkənar sessiyasınm 
gündəliyini ınüvafiq olaraq onun çağırıl- 
masını tələb edənlər müəyyənləşdirir. Bu 
giindəlikdəki məsələlərə baxıldıqdan 
sonra növbədənkənar sessiyanm işi bitir.

Maddə 89. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisi deputatlığmdan məhrumet- 
mə və Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatlarmın solahiyyotlori- 
nin itirilməsi

I. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin depııtatı aşağıdakı hallarda 
mandatından məhrum edilir:

1) seçkilər zamanı səslərin düzgiin 
hesablanmadığı aşkar olunduqda;

2) Azərbaycan Respublikası vətən-

* 24 ııvqust 2002 il larixdn keçirilm iş üınum- 
xalq sosvcrmosi (ıclercncluııı) ilo 88-ci maddonin
I hissəsinin b iıiııc i abzasında “ ik i ııövbəti sessi- 
yaya”  sözləri “ ik i nüvbəti yaz və payız sessiyala- 
rına”  sözbri ilo, allıncı abzasında “ fevralın l-d sk " 
sözbri “ martın 10-dok”  sözlori ilo ovəz cdilmiş, 
ik inci, iiçüncü və dördüncii abzaslar çıxarılmışdır.
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daşlığından çıxdıqda və ya başqa dövlə- 
tin vətəndaşlığını qəbul etdikdə;

3) cinayət törətdikdə və məhkəmənin 
qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ol- 
duqda;

4) dövlət orqanlarında vəzifə tutduq- 
da, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, 
kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyət- 
lə məşğul olduqda (elmi, pedaqoji və ya- 
radıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla);

5) özü imtina etdikdə;
6 ) çıxarılmışdır.*
Azərbaycan Respublikası Milli Məc- 

lisinin deputatlığından məhrumetmə 
haqqında qərar qanunla müəyyən edil- 
miş qaydada qəbul edilir.

II. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatları öz səlahiyyətləri- 
ni daimi icra edə bilmədikdə və qanun- 
da nəzərdə tutulmuş digər hallarda on- 
larm səlahiyyətləri itirilir. Müvafıq qəra- 
rın qəbul edilmə qaydası qanunla 
müəyyən edilir.

Madds 90. Azərbaycan Respublikası 
VIilli Məclisinin deputatlarının toxunul- 
mazlığı

I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azər- 
baycan Respublikası Milli Məclisi de- 
putatının şəxsiyyəti toxunulmazdır. 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin deputatı səlahiyyət ınüddəti ərzində 
cinayət başında yaxalanma hallarından 
başqa, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə 
bılməz, tutula bilməz, onun barəsində 
məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh 
tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa 
məruz qala bilmrz, şəxsi müayinə edilə 
bilməz. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı cinayət başında ya- 
xalanarsa tutula bilər. Belə olduqda 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin deputatını tutan orqan bu barədə 
dərhal Azərbaycan Respublikasının 
Baş prokuroruna xəbər verməlidır.

II. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatının toxunulmazlığı- 
na yalnız Azərbaycan Respublikası Baş 
prokurorunun təqdimatına əsasən 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin qərarı ilə xitam verilə bilər.

Maddd 91. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisi deputatının məsuliyyətə 
cəlb olunmasına qoyulan qadağanlar

Azərbaycan Respublikası Milli

* 24 avqust 2002 il tarixdə keçirilmiş üınum- 
xalq sasverməsi (referendum) ilə 89-cu maddənin I 
hissəsindən 6-cı bənd çıxarılmışdır.

Məclisinin deputatları Azərbaycan Res- 
publikası Milli Məclisindəki fəaliyyəti- 
nə, səsverməyə və söylədiyi fıkrə görə 
məsuliyətə cəlb oluna bilməzlər. Razı- 
lığı olmadan onlardan bu hallarla əla- 
qədar izahat, ifadə tələb edilə bilməz.

Madds 92. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisinin işinin təşkili

Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi öz iş qaydasını müəyyən edir və 
Milli Məclisin müvafiq orqanlarım ya- 
radır, o cümlədən öz sədrini və onun 
müaviıılərini seçir, daimi və başqa ko- 
missiyalar təşkil edir, Hesablama pala- 
tası yaradır.

Maddd 93. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisinin aktları

I. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər 
üzrə Konstitusiya qanunları, qanunlar 
və qərarlar qəbul edir.

II. Azərbaycan Respublikasının Mil- 
li Məclisində Konstitusiya qanunları, 
qanunlar və qərarlar bu Konstitusiya ilə 
nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilir.

III. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisiniıı deputatları səsvermə hüqu- 
qunu şəxsən lıəyata keçirirlər.

IV. Qanunlarda və Azərbaycan Res- 
publikası Milli Məclisinin qərarlarında 
icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanları- 
na konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula 
bilməz.

Maddə 94. Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi 
qaydalar

I. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümu- 
mi qaydalar müəyyən edir:

1) bu Konstitusıyada təsbit edilmiş 
insan və vətəndaş hüquqlarından və 
azadlıqlarından istifadə, bu hüquqların 
və azadlıqların dövlət təminatı;

2) Azərbaycan Respublikası Prezi- 
denlinin seçkiləri;

3) Azərbaycan Respublikasının Mil- 
li Məclisinə seçkilər və Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputat- 
larmın statıısu;

4) referendum;
5) məhkəmə quruluşu və hakimlərin 

statusu; prokurorluq, vəkillik və nota- 
riat;

6 ) məhkəmə icraatı, məhkəmə qə- 
rarlarının icrası;

7) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiy- 
yələrin statusu;

8 ) fövqəladə vəziyyət rejimi; hərbi 
vəziyyət rejimi;

9) dövlət təltifləri;
1 0 ) fıziki və hüquqi şəxslərin statusu,
1 1 ) mülki hüquq obyektləri;
1 2 ) əqdlər, mülki müqavilələr, nü- 

mayəndəlik və vərəsəlik;
13) rnülkıyyət hüququ, o ciimlədən, 

dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinin 
hüquqi rejimi, əqli mülkiyyət hüququ; 
digər əşya hüquqları; öhdəlik hüququ;

14) ailə münasibətləri, o cümlədən, 
himayəçilik və qəyyumluq;

15) maliyyə fəaliyyətinin əsasları, 
vergilər, rüsumlar və ödənişlər;

16) əmək münasibətləri və sosial tə- 
minat;

17) cinayətlərin və başqa hüquq po- 
zuntularının müəyyən edilməsi, onla ın 
törədilməsinə görə məsuliyyətiıı Is* iıı 
edilməsi;

18) müdafıə və hərbi qulluq;
19) dövlət qulluğu:
2 0 ) təhlükəsizliyin əsasları;
2 1) ərazi qurul uşu; dövlət sərhəd ı e- 

jimi;
2 2 ) beynəixalq müqavilələrin təsı }i 

və ləğvi;
23) rabitə və nəqliyyat işi;
24) statistika, metrologiya və st. ı- 

dartlar;
25) gömrük işi;
26) ticarət işi və birja fəaliyyəti’
27) bank işi, mühasibat, sığorta.
II. Bu maddənin 2, 3, 4-cü bəndlərı ı- 

də göstərilən məsələlərə dair qanunlar 13 
səs çoxluğu ilə, qalan məsələlərə dair '.;a- 
nunlar isə 63 səs çoxluğu ilə qəbul edi1 .

III. Bu maddənin birinci hissəs: ıə 
Konstitusiya qanunu ilə əlavələr ed ə 
bilər.

Madda 95. Azərbaycan Respubl ı 
M illi Mıclisinin lıəll etdiyi məsələlər

I. Azərbaycan Respublikası M i
Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı 
sələlərin həlli aiddir:

1) Azərbaycan Respublikası N !i
Məclisinin işinin təşkili;

2) Azərbaycan Respublikası Pre -
dentinin təqdimatı ilə Azərbaycan R -
publikası diplomatik nümayəndəlikl - 
nin təsis edilməsi;

3) inzibati ərazi bölgüsü;
4) dövlətlərarası müqavilələrin təs- 

diq və ləğv edilməsi;
5) Azərbaycan Respublikası Prezi- 

dentinin təqdimatına əsasən Azərbay- 
can Respublikası dövlət büdcəsinin təs- 
diq edilməsi və onun icrasına nəzarət;
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6 ) Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Res- 
publikasının İnsan hüquqları üzrə 
müvəkkilinin seçilməsi;

7) Azərbaycan ResDublikası Prezi- 
dentinin təqdimatına əsasən Azərbay- 
can Respublikasının hərbi doktrinası- 
mn təsdiqi;

8 ) bu Konstitus’yada nəzərdə tutul- 
muş hallarda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanlarımn təsdiqi;

9) Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin təqdimatına əsasən Azərbay- 
can Respublikasının Baş ııazirinin vəzi- 
fəyə təyin edilməsinə razılıq verilməsi;

10) AzərHaycan Respublikası Prezi-
demıi'in təqdimatına əsasən Azərbay- 
can -publikası Konstitusiya Məhkə-
məsı Azərbaycan Respublikası Ali
Mah ->əsi və Azərbaycan Respublika-
sı a lyasiya məhkəmələri hakimləri-
nin -n edilməsi;

^ərbaycan Respublikası Prezi- 
deiı təqdimatına əsasən Azərbay-
can publikası Baş prokurorunun
vəz ,əyin və vəzifədən azad edilmə-
sinə !ıq verilməsi;

zərbaycan Respublikası Kon- 
stıiı Məhkəməsinin təqdimatına 
əsa zərbaycan Respublikası Prezi-
den’ impiçment qaydasında vəzifə-
dən arlaşdırılması;

I \zərbaycan Respublikası Prezi-
deni n  təqdimatına əsasən hakimlərin
vəzi iən kənarlaşdırılması;

• Azərbaycan Respublikasının 
Na/ ır Kabinetinə etimad məsələsinin 
həll iməsi;

1 Azərbaycan Respublikası Prezi-
den təqdimatma əsasən Azərbay-
can espublikası Milli Bankı İdarə
Ht üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzi-
fəd. ?ad edilməsi;

Vzərbaycan Respublikası Prezi- 
deıı təqdimatına əsasən Azərbay-
can publikası Silahlı Qüvvələrinin
təyi lə bağlı olmayan vəzifələrin ic-
rası əlb edilməsinə razılıq verilməsi;

Vzərbaycan Respublikası Prezi- 
den . müraciətinə əsasən müharibə
elan lilməsinə və sülh bağlanmasına 
razıl verilməsi;

referendum təyin edilməsi;
iğ) Amnisliya.
II. Bu maddənin 1-5-ci bəndlərində 

göstərilən məsələlərə dair 63 səs çoxluğu 
ilə qanunlar, qalan məsələlərə dair isə 
bu Konstitusiyada başqa qayda nəzər- 
də tutulmayıbsa, eyni qaydada qərarlar 
qəbul edilir.

III. Bu Konstitusiyada Azərbaycan 
Respublikasmın Milli Məclisinin səla- 
hiyyətlərinə aid edilən digər məsələlərə 
dair də qərarlar qəbul edilir.

IV. Bu maddənin birinci hissəsiııə 
Konstitusiya qanunu ilə əlavələr edilə 
bilər.

Maddə 96. Qanunvericilik təşəbbiisü 
hüququ

I. Azərbaycan Respublikasının Mil- 
li Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü 
hüququ (qanun layihələrini və başqa 
məsələləri Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim 
etmək hüququ) Azərbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin deputatlarına, 
Azərbaycan Respublikasımn Preziden- 
tinə, Azərbaycan Respublikasınm Ali 
Məhkəməsinə, Azərbaycan Respubli- 
kası Prokurorluğuna və Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə 
mənsubdur.

II. Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin, Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin, Azərbaycan Respubli- 
kası Prokurorluğunun və Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qa- 
nunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azər- 
baycan Respublikası Milli Məclisinin 
müzakirəsinə verdiyi qanun və ya qərar 
layihələri müzakirəyə təqdim olunmuş 
şəkildə çıxarılır və səsə qoyulur.

III. Belə qanun və ya qərar layihələ- 
rində dəyişikliklər qanunvericilik təşəb- 
büsü hüququndan istifadə edən orqamn 
razılığı ilə ediiə bilər.

IV. Qanunvericilik təşəbbüsü qayda- 
sında Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin, Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin, Azərbaycan Respubli- 
kası Prokurorluğunun və ya Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nə təqdım etdiyi qanun və ya qərar layi- 
hələri iki ay ərzində səsə qoyulur.

V. Qanun və ya qərar layihəsini 
Azərbaycan Respublikasınm Preziden- 
ti, Azərbaycan Respublikasının Ali 
Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası 
Prokurorluğu və ya Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Ali Məclisi təcili eian 
edilsə, bu müddət 2 0  gün təşkil edir.

Madd,y 97. Qanunların imzalanmaq 
üçün təqdim olunması müddəti

I. Qanunlar qəbul edildiyi gündən
14 gün müddətində Azərbaycan Res- 
publikasımn Prezidentinə imzalanmaq 
üçün təqdim edilir.

II. Təcili elan olunan qanun layihəsi 
Azərbaycan Respublikasının Preziden- 
tinə imzalanmaq üçün qəbul edildiyi 
gündən 24 saat ərzində təqdim edilir.

Maddə 98. Azərbaycan Respublikası 
M illi Məclisinin aktlarının qüvvəyə min- 
məsi

Qanunun və Azərbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin qərarının özündə 
başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qa- 
nun və qərar dərc edildiyi gündən 
qüvvəyə minir.

VI fəsil 
İCRA H A K İM İY Y Ə T İ

Maddə 99. İcra hakimiyyətinin mən- 
subiyyəti

Azərbaycan Respublikasında icra 
hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası- 
mn Prezidentinə mənsubdur.

Maddə 100. Azərbaycan Respublika- 
sının Prezidentliyinə namizədlərə aid tə- 
ləblər

Yaşı otuz bcşdən aşağı olmayan, 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində
10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə 
iştirak etmək hüququna malik olan, o 
cümlədən, ağır cinayətə görə məhkum 
olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında 
öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətən- 
daşlığı olmayan Azərbaycan Respubli- 
kasının vətəndaşı Azərbaycan Respub- 
likasmın Prezidenti seçilə bilər.

Maddd 101. Azərbaycan Respublika- 
sı Prezidenti seçkilərinin əsasları

I. Azərbaycan Respublikasının Pre- 
zidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki 
hüququ əsasında, sərbəst, şəxsi və gizli 
səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə seçilir.

II. Azərbaycan Respublikasımn 
Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin 
yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə se- 
çilir.

III. Bu səs çoxluğu səsvermənin bi- 
rinci dövrəsində toplanmayıbsa, səsver- 
mə günündən sonra ikinci bazar günü 
səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. 
İkinci dövrədə ancaq birinci dövrədə ən 
çox səs toplamış iki namizəd, yaxud ən 
çox səs toplamış və öz namizədliyini ge- 
ri götürmüş namizədlərdən sonra gələn 
iki namizəd iştirak edir.

IV. Səsvermənin ikinci dövrəsində 
səs çoxluğu toplayan namizəd Azər-
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baycaıı Respublikasmm Prezidc-nti se- 
çilmiş sayılır.

V. Ileç kəs iki dinfodən artıq təkra- 
rr>n Azərbaycan Respublikasının Prezi- 
deııli seçib bilməz.

VI. Uıı maddənin tətbiqi qaydası qa- 
nıınla miiəyyon edilir.

Mııdıfo 102. Azərbaycan Rcspııbli- 
kası Prczidenti scçkiləriııiıı yckıınları

Azorbaycaıı Respublikası Prezidenti 
seçkiləriııin yekunları haqqmda məlu- 
matı səsvermə giiıuindən sonra 14 gün 
ərziııdə Azərbaycan Respublikasının 
Konsııtusiya Məhkəməsi rəsmən elan 
edir.

Mudd.ı 103. Azərbaycan Kcspubli- 
kasının Prezidenti seçilmiş şəxsin andı

I. Azərbaycan Respublikasının Pre- 
zidenti seçilmiş şəxs Azərbaycaıı Res- 
publikası Prezidenti seçkilorinin yekun- 
ları haqqıııda məlumatın elan olunduğu 
giindəıı başlayaraq 3 gün ərzində Koıı- 
stitusiya Məhkəməsi hakimlərinin işti- 
rakı ilə belə bir aııd içir: “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin səlahiyyət- 
lərini lıəyata keçirəıkən Azərbaycan 
Respublikasınm Konstitusiyasına ənıəl 
edəcəyimə, dövlotin müstəqilliyini və 
ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa 
ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içi- 
rəm” .

II. And içdiyi gündən Azərbaycan 
Respııblikasınm Prezidenti öz səlahiy- 
yətlərinin icrasına başlamış sayılır.

Madd.ı 104. Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidcntinin öz səiahiyyətlərini 
daimi icra edə bilmənıəsi

I. Azərbaycaıı Respublikasının Pre- 
zidenti istefa verdikdə, səhhətinə görə 
öz səlahiyyətləriııi icra etmək qabiliyyə- 
tini tamamilə itirdikdə, bu Konstitusiya 
ilə nəzərdə tutulmıış hallarda və qayda- 
da vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda vax- 
tından əvvəl vəzifədən getmiş sayılır.

Ii. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti istela verdikdə oıuın istela 
ərizəsi Azərbaycan Respııblikasmın 
Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olu- 
nur. Azəı baycan Respublikasının Kon- 
stitusiya Məhkəıııəsi istefa ərizəsini 
Azərbaycan Respublikası Prezideııtiııin 
omniin verdiyinə əmiıı olduğu təqdirdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidcntinin 
istefasının qəbul okıııması haqqında qə- 
rar qəbul edir. Həmin aııdan Azorbay- 
can Respublikasınm Prezidenti istefa 
verdiyinə görə vəzifadən gctmiş sayılır.

III. Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin səhhətinə görə öz səlahiyyətlə- 
riııi icra etmək qabiliyyətini tamamilə 
itirdiyi barədə məlumat verildikdə 
Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi bu laktın aydmlaşdırılması üçiin 
Azərbaycan Respublikasmın Konstitu- 
siya Məhkəməsinə müraciət cdir. Azər- 
baycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsi bu barədə qəran hakimlərin
6  səs çoxluğu ilə qəbııl cdir. Əgər Azər- 
baycan Respııblikasının Koııstitusiya 
Məhkəməsi bu faktı təsdicı etməzsə. mə- 
sələ bunıınla bitmiş sayılır.

Madd.ı 105. Azərbaycan Rcspuhli- 
kasının Prezidcnti vəzifədən gctdikdə 
onun səlahiyyətlərinin icrası

I. Azərbaycan Respııblikasının Pre- 
zidcnti vaxtından əvvəl vəzifədən get- 
dikdə üç ay ərziııdə növbədənkənar 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
seçkiləri keçirilir. Bu halda Azərbaycan 
Respublikasının yeni Pıezidenti seçilə- 
nədək Azəıbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Baş naziri icra cdir.

II. Bu müddət ərzində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin səlahiyyət- 
lərini icra edən Azərbaycan Respubli- 
kasının Baş naziri isıefa verdikdə. səh- 
hətinə görə öz səlahiyyətlərini icra et- 
mək qabiliyyətini tamamilə mrdikdə 
Azərbaycaıı Respublikası Prezidentinin 
səlahiyyətlərini Azəıbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin sədri icra edir.

III. Bu ırıaddənin ikinci hissəsində 
göstərilən səbəbləıə görə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin səlahiyyət- 
ləıini Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi sədrinin icra etməsi mümkün ol- 
madıqda Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin solahiyyotlərinin başqa 
vəzifəli şəxs tərəfindən icrası haqqında 
qərar qəbul cdir.

Maddi) 106. Azərbaycan Rcspubli- 
kası Prezidentinin toxunulnıazlığı

Azərbaycan Respublikasının Prezi- 
denti toxunulmazlıq hüququna malik- 
dir. Azərbaycan Respublikası Preziden- 
tinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur.

Madd,> 107. Azərbaycan Rcspubli- 
kası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdı- 
rılması

I. Azərbavcan Respublikası Prezi- 
dentinin vozifədən kənarlaşdırılması tə- 
şəbbüsü Azərbaycan Respublikasımn

Prezidenti ağır cinayət törətdikdə Azər- 
baycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəırıəsinin təşəbbüsıi ilə Azərbay- 
can Respublikası Ali Məhkəməsinin 30 
giin müddətində verilən rəyi əsasında 
Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi qarşısında irəli siirülə bilər.

II. Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatlarmın 95 səs çox- 
luğu ilə qəbul olunmuş qərar əsasında 
Azorbaycan Respublikasının Prezidenti 
vozifədəıı kənarlaşdırıla bilor. Bıı qərarı 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin sədri imzalayır. Azər- 
baycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsi həmin qərarın imzalanma- 
sına bir həftə ərzində tərəfdar çıxmazsa, 
qərar qüvvəyə minmir.

III. Azərbaycan Respublikası Pre/i- 
dentinin vəzifədən kənarlaşdırılır >ı 
haqqında qərar Azərbaycan Respub 
kası Konstitusiya Məhkəməsinin Az - 
baycan Respublikasının Mill' Məclis ə 
müraciət etdiyi gündən başlayaraq 2  y 
ərzində qəbul olunmalıdır. Bu müdd - 
də göstərilən qərar qəbul edilmə d, 
Azərbaycaıı Respublikasının Prezia - 
tınə qarşı irəli süriilmüş ittiham r  d 
edilmiş sayılır.

Maddə 108. Azərbaycan Respul - 
kası Prezidentinın tominatı

Azərbaycan Respublikasının Pre: ı- 
denti və onun ailəsi dövlət hesabına > 
min edilir. Azərbaycan Respublik sı 
Prezidentinin və onun ailəsinin təhluı ə- 
sizliyini xiisusi mühafızə xidmətləri ə- 
min edir.

Maddə 109. Azərbayean Respır i- 
kası Prezidentinin səlahiyyətiəri

Azərbaycaıı Respublikasının P i- 
denti: t

1) Azərbaycan Respublikasının N I- 
li Məclisinə seçkiləri təyin edir;

2) Azərbaycan Respublikasının d /- 
lət büdcəsini Azərbaycan Respublik -ı 
Milli Məclisiııiıı tosdiqinə təqdim ed.

3) dövlət iqtisadi və sosial proqra ı- 
lannı təsdiq edir;

4) Azərbaycan Respublikası M li 
Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Res- 
publikasının Baş nazirini vəzifoyə təyın 
edir; Azərbaycan Respublikasımn Baş 
nazirini vəzifədən azad edir;

5) Azərbaycan Respublikası Nazir- 
lər Kabinetiniıı üzvlorini vəzifəyə təyin 
və vəzifodən azad edir; zəruri hallarda 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka- 
binetinin iclaslarma sədılik edir;

350

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI

6 ) Azərbaycan Respublikası Nazir- 
lər Kabinetinin istelası haqqında qərar 
qəbul edir:

7) Azərbaycan Respublikasının döv- 
lət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nə- 
zərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqan- 
ları yaradır;

H) Azərbaycan Respublikası Nazir- 
lər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Nazirlər Kabinetinm qə- 
rar və sərəncamlarını, nıərkəzi və yerli 
icıa hakimiyyəti orqanlarının aktlarını 
ləgv edir;

9) Azərbaycaıı Respublikasının Kon- 
stiiusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Rcs- 
pııMikasırnn AH Məhkəməsi və Azər- 
ba an Respublikasının apellyasiya 
m, ıkəmələri hakimlərinin vəzifəyə tə- 
y i ı  edilməsi haqqında Azərbaycan Res- 
pı likasınm Milli Məclisinə təqdimat- 
la verir; Azərbaycan Respublikasının 
di r məhkəmələrinin hakimlərini vəzi- 
fə təyin edir; Azərbaycan Respubli- 
k; nın Baş prokurorunu Azərbaycan 
R publikası Milli Məclisinin razılığı ilə 
və 'əyə təyin və vəzifədən azad edir;

(}) Azərbaycan Respublikası Milli 
B; <ı İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyo 
tə- n və vəzifədən azad edilməsi barədə 
A. ıbaycan Respublikasının Milli 
M, lisiııə təqdimat verir;

11) Azərbaycan Respublikasının 
ho/ <i doktrinasını Azərbaycan Respub- 
lik isı Milli Məclisinin təsdiqinə verir;

12) Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Q vələrinin ali komanda heyətıni vəzi- 
fəy ı təyin və vəzifədən azad edir;

3) Azərbaycan Respublikası Prezi- 
de inin İcra Aparatım təşkil edir və 
oı ı rəhbərini təyın edir;

4) Azərbaycan Respublikasının İn-
sa üquqları üzrə müvəkkilinin seçil-
m haqqında Azərbaycan Respubli-
kı Milli Məclisinə təqdimat verir;

5) Azərbaycan Respublikasının xa- 
riı jlkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar- 
d; iplomatik nümayəndəliklərinin tə- 
si dilməsi haqqında Azərbaycan Res- 
pu ikası Milli Məclisinə təqdimat ve- 
riı Azərbaycan Respublikasının xarici 
olı lərdə və beynəlxalq təşkilatlarda 
diplomatik nıimayəndələrini təyin edir 
və geri çağırır;

16) xarici dövlətlərin diplomatik 
niimayəndolərinin etimadnamə və öv- 
dətnamolərini qəbul edir;

17) döviətlərarası və hökumətlərara- 
sı beynəlxalq müqavilələr bağlayır, döv- 
lətlərarası beynəlxalq müqavilələri təs-

diq və ləğv olıınmaq üçün Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim 
edir; təsdiqnaməlori imzalayır;

18) referendum təyin edir;
19) qanunları imzalayır və dərc edir;
2 0 ) vətəndaşlıq məsələlərini həll 

edir;
2 1 ) siyasi sığınacaq verilməsi məsə- 

lələrini həll edir;
2 2 ) əfv cdir;
23) dövlət təltilləri ilə təltif edir;
24) ali hərbi və ali xüsusi rütbələr 

verir;
25) ümumi və qismən səfərbərlik 

elaıı edir, habelə səfərbərlik üzrə çağırı- 
lanları tərxis edir;

26) Azərbaycan Respublikası vətən- 
daşlannm müddətli hərbi xidmətə çağı- 
rılması və müddətli hərbi xidmətdo olan 
hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılma- 
sı baıədə qəraıiar qəbul edir;

27) Azərbaycan Respublikasının 
Təhlükəsizlik Şurasım yaradır;

28) Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan 
vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə razı- 
lıq verilməsi barədə Azəıbaycan Res- 
publikasmın Milli Məclisinə təqdimat 
verir;

29) fövqəladə və hərbi vəziyyət elan 
edir;

30) Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin razılığı ilə müharibə elan 
edir və sülh bağlayır;

31) Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün 
nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində 
xüsusi mühafızə xidmətləri yaradır;

32) bu Konstitusiya ilə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin və məh- 
kəıuə orqanlarının səlahiyyətlərinə aid 
edilməyən digər məsələləri icra  qayda- 
sında həll edir.

Maddə 110. Qanunların imzalanması
I. Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti qanunları ona təqdim olunmuş 
gündən başlayaraq 56 gi'ın ərzində im- 
zalayır. Qanun Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidentinin etirazım doğurursa,
o, qanunu imzalamayıb öz etirazları ilə 
birlikdə göstərilən müddət ərzində 
Azərbaycan Respublikasımıı Milli
Məclisinə qaytara bilər.

II. Konstitusiya qanunları Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti tərə- 
fındən imzalanmazsa, qüvvəyə minmir. 
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilən 
qanunları 95 səs çoxluğu ilə, 63 səs çox-

luğu ilə qəbul edilən qanunları isə 83 səs 
çoxlıığu ilə yenidən qəbul edərsə, belə 
qanunlar təkrar səsvermədən sonra 
qtivvəyə minir.

Maddə 111. Hərbi vəziyyət elan edil- 
məsi

Azərbaycan Respublikasmın Prezi- 
denti Azərbaycan Respııblikası ərazisi- 
nin müəyyən h'ssəsi laktik işğal olun- 
duqda, xarici dövlət vo ya dövlətlər 
Azəıbaycan Respublikasına miıharibə 
elan etdikdə, Azərbaycan Respublikası- 
na qarşı real silahlı hiicum təhliikəsi ya- 
ranaıqda, Azərbaycan Respublikasının 
ərazisi blokadaya alındıqda, habelə blo- 
kada üçün real təhlükə olduqda Azər- 
baycan Respublikasının bütün ərazisin- 
də və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi və- 
ziyyət elan edir və bu barədə qəbul ct- 
diyi fərmanı 24 saat müddətində Azər- 
baycan Respublikası Milli Məclisinin 
təsdiqinə verir.

Maddə 112. Fövqəladə vəziyyət tət- 
biq edilməsi

Azərbaycan Respublikasınm Pıezi- 
denti təbii fəlakətlər, epidemiyalar, epi- 
zootiyalar, böyük ekoloji və başqa qə- 
zalar baş verdikdə, habelə Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün po- 
zulmasma, dövlətə qarşı qiyaırıa və ya 
dövlət çevrilişinə yönəldilən hərəkətlər 
edildikdə, zorakılıqla müşayiət olunan 
kütləvi iğtişaşlar yarandıqda, vətəndaş- 
ların həyatı və təhlükəsizliyi, yaxud 
dövlət təsisatlarının normal fəaliyyəti 
üçün qorxu törədən digər münaqişələr 
meydana gəldikdə Azərbaycan Respub- 
likasının ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə 
vəziyyət tətbiq edir və bu barədə qəbul 
etdiyi fərmanı 24 saat müddətində 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin təsdiqinə verir.

Maddə 113. Azərbaycan Respuhli- 
kası Prezidentinin aktları

I. Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə 
Azərbaycan Respublıkasının Prezidenti 
fərmanlar, başqa məsələlər barəsində 
isə sərəncamlar qəbul edir.

II. Azərbaycan Respııblikası Prezi- 
dentinin fərman və sərəncamlarında 
başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, on- 
lar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 114. Azərbaycan Rcspubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin statusıı

I. Azərbaycan Respublikasmın Pre- 
zidenti icra səlahiyyətlərinin həyata ke-
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təqdim edildiyi gündən bir həftədən gec 
olmayaraq qəbııl edir. Göstərilən qayda 
pozularsa və ya Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidentinin təqdim etdiyi nami- 
zədlərin Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri vəzifəsinə təyin olunmasına 
üç dəfə razılıq verilməzsə, Azərbaycan 
Respublikasınm Prezidenti Azərbaycan 
Respublikasının Baş nazirini Azərbay- 
can Respublikası Milli Məclisinin razı- 
lığı olmadan təyin edə bilər.

Maddə 119. Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabiııetinin səlahiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının Nazir- 
lər Kabineti:

- Azərbaycan Respublikası dövlət 
büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azər- 
baycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim edir;

- Azərbaycan Respublikası dövlət 
büdcəsinin ıcrasım təmin edir;

- maliyyə-kredit və pul siyasətinin 
həyata keçirilməsini təmin edir;

- dövlət iqtisadi proqramlarının 
həyata keçirilməsini təmin edir;

- dövlət sosial təminat proqramları- 
nın həyata keçirilməsini təmin edir;

- nazirliklərə və digər mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir, 
onların aktlarını ləğv edir;

- Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin onun səlahiyyətlərinə aid et- 
diyi digər məsələləri həll edir.

Maddə 120. Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin aktları

I. Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərarlar, başqa məsələlər üzrə 
sərəncamlar qəbul edir.

II. Azərbaycan Respublikası Nazir- 
lər Kabinetinin qərar və sərəncamların- 
da başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, 
onlar dərc edildiyi gündən qüvvəyə 
minir.

lərdə iştirak etmək hüququna malik, ali 
təhsilli, başqa dövlət qarşısında öhdəliyi 
olmayan Azərbaycan Respublikası və- 
təndaşı təyin edilir.

Maddə 122. Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirıər Kabinetinin üzvlərinə aid 
tələblər

Azərbaycan Respublikasının Baş 
naziri, onun müavinləri, nazirlər, digər 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
rəhbərləri heç bir başqa seçkili və ya tə- 
yinatlı vəzifə tuta bilməzlər, elmi, peda- 
qoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa 
heç bir sahibkarlıq, kommersiya və di- 
gər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bü- 
məzlər, vəzifə maaşından, habelə elm,, 
pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinr gcrə 
aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bi’- 
məzlər.

Maddə 123. Azərbaycan Respub ■ 
kası Baş nazirinin toxunulmazlığı

I. Səlahiyyət müddəti ərzində Az - 
baycan Respublikası Baş nazirinin şə - 
siyyəti toxunulmazdır.

II. Azərbaycan Respublikasının B ş 
naziri cinayət başında yaxalanma hall * 
rından başqa tutula bilməz, cinayət n 
suliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun baı - 
sində məhkəmə qaydasında inzib; ı 
tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, a >- 
tarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayir ə 
edilə bilməz.

III. Azərbaycan Respublikasınm 
Baş naziri cinayət başında yaxalanaı a 
tutula bilər. Belə olduqda onu tutan ( r- 
qan bu barədə dərhal Azərbaycan R 
publikasının Baş prokuroruna xəb r 
verməlidir.

IV. Azərbaycan Respublikası P ş 
nazirinin toxunulmazlığına yalnız E ş 
prokurorun təqdimatına əsasən Az - 
baycan Respublikasımn Prezidenti tj - 
findən xitam verilə bilər.

çirilməsinin təşkili məqsədilə Azərbay- 
can Respublikasının Nazirlər Kabineti- 
ni yaradır.

II. Azərbaycan Respublikasmın Na- 
zirlər Kabineti Azərbaycan Respublika- 
sı Prezidentinin yuxarı icra orqanıdır.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respub- 
likasının Prezidentinə tabedir və onun 
qarşısında cavabdehdir.

IV. Azərbaycan Respublikası Nazir- 
lər Kabinetinin iş qaydasım Azərbay- 
can Respublikasının Prezidenti müəy- 
yənləşdirir.

Maddə 115. Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin tərkibi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin tərkibinə Azərbaycan Res- 
publikasının Baş naziri, onun müavinlə- 
ri. nazirlər və başqa mərkəzi icra haki- 
miyyəti orqanlarının rəhbərləri daxil- 
dirlər.

Maddə 116. Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin istefası

Yeni seçilmiş Azərbaycan Respubli- 
kasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və 
səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı 
gün Azərbaycan Respublikasının Na- 
zirlər Kabineti Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidentinə istefa verir.

Maddə 1>7. Azərbaycan R.spubli- 
kası Naziriər Kabinetinin iclasları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
kabinetinin iclaslarına bir qayda olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
sədrlik edir.

Maddə 118. Azərbaycan Respubli- 
kası Baş nazirinin təyin edilməsi qaydası

I. Azərbaycan Respublikasının Baş 
nazirini Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Res- 
publikasınm Prezidenti təyin edir.

II. Azərbaycan Respublikasının Baş 
naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında 
təklifi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti onun öz vəzifələrinin icrasına 
başkıdığı gündən bir ay və ya Azərbayc- 
an Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
istefa verdiyi gündən iki həftə müddə- 
tindən gec olmayaraq Azərbaycan Res- 
publikası Milli Məclisinin müzakirəsinə 
təqdim edir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası- 
mn Baş naziri vəzifəsinə namizədlik 
haqqında qərarı həmin namizədliyin

Maddə 121. Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin üzvlüyünə na- 
mizədlərə dair tələblər

I. Azərbaycan Respublikasının Baş 
naziri vəzifəsinə yaşı 30-dan aşağı ol- 
mayan, seçkilərdə iştirak etmək hüqu- 
quna malik, ali təhsilli, başqa dövlət 
qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbay- 
can Respublikası vətəndaşı təyin edilir.

II. Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin müavini, nazir, digər mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vəzi- 
fəsinə yaşı 25-dən aşağı olmayan, seçki-

Maddə 124. Yerlərdə icra hakimiv\ i
I. Yerlərdə icra hakimiyyətini ye i 

icra hakimiyyətlərinin başçıları həy: a 
keçirirlər.

II. İcra hakimiyyəti başçılar 'i 
Azərbaycan Respublikasının Prezider.ti 
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

III. Yerli icra hakimiyyətlərinin sə- 
lahiyyətlərini Azərbaycan Respublika- 
sının Prezidenti müəyyən edir.
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Maddə 125. Məhkəmə hakimiyyəti- 
nin həyata keçırilməsi

I. Azərbaycan Respublikasında məh- 
kəmə hakimiyyətini ədalət mühakiməsi 
yolu ilə yalnız məhkəməljr həyata keçi- 
rirlər.

II. Məhkəmə hakimiyyətini Azər- 
baycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsi. Azərbaycan Respublikası- 
nın Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Res- 
publikasının apellyasiya məhkəmələri, 
Azərbaycan Respublikasının ümumi 
məhkəmələrı və digər ixtisaslaşdırılmış 
məhkəmələri həya^a keçirirlər.

! II. Məhkəmə hakimiyyəti Konsti- 
tus ya. mülki və cinayət məhkəmə icra- 
atı vasitəsilə və qanunla nəzərdə tutul- 
mı digər vasitələr ilə həyata keçirilir.

TV. Cinayət məhkəmə icraatında 
A. baycan Respublikasınm Prokuror- 
lu və müdafıə tərəfı iştirak edir.

. Məhkəmə qurulusu və məhkəmə 
icı tı qaydası qanunla müəyyən olu- 
nu

. Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin 
də dirilməsi məqsədilə müəyyən olun- 
m; :iş hüquqi üsulların tətbiq edilməsi 
və vqəladə məhkəmələrin yaradılması 
qı ağandır.

laddə 126. Hakimliyə namizədlərə 
aid rələblər

Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçki- 
lər. ı iştirak etmək hüququna malik 
ola ali hüquq təhsilli və hüquqşünas 
ixt sı üzrə 5 ildən artıq işləyən Azər- 
ba1 ;an Respublikası vətəndaşları ha- 
kir ola bilərlər.

(. Hakimlər heç bir başqa seçkili və 
təy . th vəzifə tuta bilməzlər, elmi, pe- 
da ii və yaradıcılıq fəaliyyətindən baş- 
qa ;ç bir sahibkarhq, kommersiya və 
di' ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bil-

ır, siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bil- 
hk ə siyasi partiyalara üzv ola bil-
mə ır, vəzifə maaşından, habelə elmi, 
pec. ıoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə 
ald vəsaitdən başqa məvacib ala bil- 
mə/iər.

Maddə 127. Hakimlərin müstəqilliyi, 
ədalət mühakiməsinin həyata keçirilmə- 
siniıı əsas prinsipləri və şərtləri

I. Hakımlər miistəqildir, yalnız 
Azərbaycan Respublikasımn Konstitu- 
siyasına və qanunlarına tabedirlər və sə- 
lahiyyətləri müddətində dəyişilməzdirlər.

II. Hakimlər işlərə qərəzsiz, ədalətlə, 
tərəflərin hüquq bərabərliyinə, faktlara 
əsasən və qanuna müvafıq baxırlar.

III. Hər hansı bir şəxs tərəfındən və 
hər hansı bir səbəbdən bilavasitə, yaxud 
dolayı yolla məhkəmə icraatına məhdu- 
diyyət qoyulması, qanuna zidd təsir, hə- 
də və müdaxilə edilməsi yolverilməzdir.

IV. Ədalət mühakiməsi vətəndaşla- 
rın qanun və məhkəmə qarşısında bəra- 
bərliyi əsasında həyata keçirilir.

V. Bütün məhkəmələrdə işlər açıq 
aparılır.

İşə qapalı iclasda baxılmasına yalnız
o halda icazə verilir ki, məhkəmə açıq 
icraatın dövlət, peşə və kommersiya sir- 
rinin açılmasına səbəb olacağını güman 
edir, ya da vətəndaşların şəxsi və ailə 
həyatımn məxfıliyini qorumaq zərurəti- 
nin mövcudluğunu müəyyən edir.

VI. Qanunda nəzərdə tutulmuş hal- 
lar istisna olmaqla cinayət işlərinin qi- 
yabi məhkəmə icraatına yol verilmir.

VII. Məhkəmə icraatı çəkişmə prin- 
sipi əsasında həyata keçirilir.

V III. Məhkəmə icraatınm istənilən 
mərhələsındə hər kəsin müdafıə hüququ 
təmin olunur.

IX. Ədalət mühakiməsi təqsirsizlik 
prezumpsiyasına əsaslanır.

X. Azərbaycan Respublikasında 
məhkəmə icraatı Azərbaycan Respubli- 
kasının dövlət dilində və ya müvafıq ye- 
rin əhalisinin çoxluq təşkil edən hissəsi- 
nin dilində aparılır. İşin iştirakçısı olub 
məhkəmə icraatınm aparıldığı dili bil- 
məyən şəxslərin işin materialları ilə tam 
tanış olmaq, məhkəmədə tərcüməçi va- 
sitəsilə iştirak etmək və məhkəmədə ana 
dilində çıxış etmək hüququ təmin edilir.

Maddə 128. Hakiml?rin toxunul- 
mazlığı

I. Hakimlər toxunulmazdırlar.
II. Hakim cinayət məsuliyyətinə yal- 

nız qanunda nəzərdə tutulan qaydada 
cəlb oluna bilər.

III. Hakimlərin səlahiyyətlərinə yal- 
nız qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslara 
və qaydalara müvafıq surətdə xitam ve- 
rilə bilər.

IV. Hakimlərin vəzifədən kənarlaş- 
dırılması təşəbbüsünü hakimlər cinayət 
törətdikdə Azərbaycan Respublikasımn 
Prezidenti Azərbaycan Respublikası 
Ali Məhkəməsinin rəyi əsasında Azər- 
baycan Respublikasmın Milli Məclisi 
qarşısında irəli sürə bilər. Müvafiq rəyi 
Azərbaycan Respublikasınm Ali Məh- 
kəməsi Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin sorğusundan sonra 30 gün 
müddətində təqdim etməlidir.

V. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan 
Respublikasının Ali Məhkəməsi və 
Azərbayean Respublikasınm Apellya- 
siya Məhkəməsi hakimləriuın işdən kə- 
narlaşdırılması haqqında qərar Azər- 
baycan Respublikasının Milli Məclisin- 
də 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilir; başqa 
hakimlərin işdən kənarlaşdırılması haq- 
qında qərar Azərbaycan Respublikası- 
nın Milli Məclisində 63 səs çoxluğu ilə 
qəbul edilir.

Maddə 129. Məhkəmə qərarları və 
onların icrası

Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar 
dövlətin adından çıxarılır və onların ic- 
rası məcburidir.

Maddə 130. Azərbaycan Respublika- 
sının Konstitusiya Məhkəməsi

I. Azərbaycan Respublikasmın 
Konstitusiya Məhkəməsi 9 hakimdən 
ibarətdir.

II. Azərbaycan Respublikası Kon- 
stitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası- 
nın Milli Məclisi təyin edir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin, Azərbay- 
can Respublikası Milli Məclisinin, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka- 
binetinin, Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin, Azərbaycan Respubli- 
kası Prokurorluğunun, Naxçıvan Mux- 
tar Respublikası Ali Məclisiniıı sorğusu 
əsasında aşağıdakı məsələləri həll edir:

1) Azərbaycan Respublikası qanun- 
larının, Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin fərman və sərəncamlarınm, 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin qərarlarının, Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin qərar və sə- 
rəncamlarının, mərkəzi icra hakimiyyə- 
ti orqanlarının normativ-hüquqi aktla- 
rının Azərbaycan Respublikası Konsti- 
tusiyasına uyğunluğu;

2) Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin fərmanlarının, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qə- 
rarlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti or- 
qanlarının normativ-hüquqi aktlarının 
Azərbaycan Respublikası qanunlarına 
uyğunluğu;

3) Azərbaycan Respublikası Nazir- 
lər Kabinetinin qərarlarının, mərkəzi
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icra hakimiyyəti orqanlarımn norma- 
tiv-hüquqi aktlarımn Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin fərmanlarına 
uyğunluğıı;

4) Azorbaycan Respublikası Ali 
Mohkəməsinin qərarlanmn qanunda 
ııəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasına və qa- 
nunlanna uyğunluğu;

5) bəlodiyyə aktlarımn Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasına, Azər- 
baycan Respublikası qanunlarına, 
A/ərbaycan Respublikası I’rezideııtinin 
fərmanlarına, Azəi'baycan Respublika- 
sı Nazirlər Kabinetinin qərarlarına 
(Naxçıvaıı Muxtar Respublikasında 
lıəm də Naxçıvaıı Muxtar Respublika- 
sının Konstitusiyasına, qanuıılarına və 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazir- 
lər Kabinetinin qərarlarına) uyğunluğu;

6 ) Azərbaycaıı Respublikasımn 
qiivvəyə minməmiş düvlətlərarası 
müqavilələrinin Azərbaycan Respubli- 
kası Konstitusiyasına uyğunluğu; Azər- 
baycan Respublikasımıı hökumətləra- 
rası müqavilələrinin Azərbaycan Res- 
publikası Konstitusiyasına və qanunla- 
rına uyğunluğu;

7) Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Konstitusiyasının, qanunlarınm, Nax- 
çıvan Muxtar Respublikası Alı Məclisi- 
nin qərarlarınm və Nazirlər Kabineti- 
nin qərarlarının Azərbaycan Respubli- 
kası Konstıtusiyasına uyğunluğu; Nax- 
çıvan Muxtar Respublikası qanunları- 
nm, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qəıarlarımn Azər- 
baycan Respublikası qanunlarına uy- 
ğunluğu; Naxçıvan Muxtar Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanlanna və Azərbaycan Respubli- 
kası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına 
uyğunluğu;

8 ) qanunvericilik, icra və məhkəmə 
hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər 
bölgüsü ilə bağlı mübahisələr.

IV. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentiniıı, Azərbay- 
can Respublikası Milli Məclisiniıı, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka- 
binetiııin, Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin, Azərbaycan Respubli- 
kası ProKurorluğunun, Naxçıvan Mux- 
tar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu 
əsasında Azərbaycan Respublikasınm 
Konstitusiyasını və qanunlarını şərh 
edir.

V. Hər kəs onun hüquq və azadlıqla-

rıııı pozan qanunvericilik və icra haki- 
miyyəti orqanlarmın normativ aktların- 
dan, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından 
qanunla müəyyən edilnıiş qaydada bıı 
maddənin III hissəsinin l-7-ci bəndlə- 
riııdə göstərilən məsələləriıı Azərbaycan 
Respublikasımn Konstitusiya Məlıkə- 
məsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azər- 
baycaıı Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsina pozulmuş insan hüquq \ə 
azadlıqlarınm bərpa edilməsi məqsədi 
ilə şikayət verə bilər.

VI. Azərbaycan Respublikasımn qa- 
nunları ilə miiəyyəıı edilıniş qaydada 
məhkəmələr insan hüquq və azadlıqları- 
nın həyata keçirilınəsi məsələləri ilə 
bağlı Azərbaycan Respublikası Konsti- 
tusiyasınm və qanunlarının şərh cdilmə- 
si haqqında Azərbaycan Respublikası- 
nın Konstitusiya Məhkəməsinə müraci- 
ət edə bilərlər.

VII. Azərbaycan Respublikasının in- 
saıı hüquqları üzrə müvəkkiii insan 
hıiquq və azadlıqlarını pozaıı qanunve- 
ricilik və icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ aktlarından, bələdiyyə və ınəh- 
kəmə aktlarından qanunla miiəyyən 
edilmiş qaydada bıı maddənin III hissəsi- 
nin l- 7-ci bəndlərində göstərilən məsələ- 
ləriıı Azərbaycan Respublikasımn Kon- 
stitusiya Məhkəməsi təıəfındən həll edil- 
məsi iiçün Azərbaycan Respublikasımn 
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə 
bilər.

VIII. Azərbaycan Respublikasınm 
Konstitusiya Məhkəməsi bıı Konstitu- 
siyada nəzərdə tutulmuş digər səlahiy- 
yətləri də həyata keçirir.

IX. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi öz səhıhiyyət- 
lərinə aid edilən məsələlərə dair qərarlar 
qəbul edir. Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı 
Azərbaycan Respublikası ərazisində 
məcburi qiivvəyə malikdir.

X. Qanunlar və digər aktlar, yaxud 
onhırın ayrı-ayrı müddəaları, Azərbay- 
can Respublikasımn hökumətlərarası 
miiqavilələri Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında 
müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədən 
düşür, Azərbaycan Respublikasımn 
dövlətlərarası müqavilələri isə qiivvəyə 
minmir.

Madıb 131. Azərhaycan Respuhli- 
kası Ali Məhkəməsi

I. Azərbaycaıı Respublikasımn Ali 
Məhkəməsi iimumi və ixtisaslaşdırılmış 
məhkəmələrin icraatına aid edilən ıniil-

ki, cinayət və digər işlər üzrə ali məhkə- 
mə orqanıdır; o. kassasiya qaydasında 
ədalət mühakiməsini həyata keçirir; 
məhkəmələrin praktikasına aid ınəsələ- 
lər üzrə izahatlar verir.

II. Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin hakiınlərini Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqdimatı 
ilə Azərbaycan Respublikasımn Milli 
Məclisi təyin edir.

Maddə 132. Azərbavcan Rcspuhli- 
kasının apcllvasiya məhkəmələri

I. Azərbaycan Respublikasının apel- 
lyasiya məhkəmələri qanunla onların 
səlahiyyətlərinə aid edilmiş işlər üzrə 
yuxarı instansiya ınəhkəmələridir.

II. Azərbaycan Respublikasnıui 
apellyasiya məhkəmələrinin hakim ri- 
ni Azərbaycan Respublikası Prezidc >.ti- 
nin təqdimatı ilə Azərbaycan Respıı li- 
kasının Milli Məclisi təyin edir.

Madda 133. Azərbavcan Respı i- 
kası Prokurorluğu

I. Azərbaycan Respublikasının )-
kurorluğu qanunla nəzərdə tutui ış 
qaydada və hallarda qanunların icı ə
tətbiq olunmasına nəzarət edir; qa> ı- 
la nəzərdə tutulmuş hallarda cinay
ləri başlayır və istintaq aparır; m. ə- 
ınədə dövlət ittihamını müdafıə c.lır; 
məhkəmədə iddia qaldırır; məhk ,nə 
qərarlarından protest verir.

II. Azərbaycan Respublikas ıın 
Prokurorluğu ərazi və ixtisaslaşdıı nış 
prokurorların Azərbaycan Respubl a- 
sı Baş prokuroruna tabeliyinə əsü la- 
nan vahid nıərkəzləşdirilmiş orqam

III. Azərbaycan Respublika ıı
Baş pfokuroruııu Azərbaycan Re' b/
likasının Prezidenti Azərbaycan 
pubJıkası Milli Məclisinin razıhğı iı 3- 
zifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

IV. Azərbaycan Respublikası ış
prokurorunun müavinlərini, respu a
ixtisaslaşdırılmış prokuıorluqlara ı-
bərlik edən prokurorları, Naxçı n 
Muxtar Respublikasının Prokuroı u 
Azərbaycan Respublikası Baş prokı o- 
runun təqdimatı ilə Azərbaycan ! s- 
publikasınm Prezidenti vəzifəyə Uvin 
və vəzifədən azad edir.

V. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış proi u- 
rorları Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin razılığı ilə Azərbaycan Res- 
publikasının Baş prokuroru vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad edir.
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VIII fəsii 
NAXÇIVAN M UXTAR 

R ESPU BL İK A S I

Madd.ı 134. Naxçıvaıı Muxtar Res- 
puDİikasının s ta tu su

I. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Azərbaycan Respublikasımn tərkibində 
muxtar dövlətdir.

II. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən 
udilir.

III. Naxçıvan Muxtar Respııblikası 
Azərlıavcan Respublikasının ayrılmaz 
ləıkib hissəsidir.

IV. Azərbaycan Respublikası Kon-
stitusi\ası. qanunları, Azərbaycan Res- 
publik.ısı Prezidentinin fərmanları və 
Azərb ı'. l ın Respublikası Nazirlər Ka- 
bineiıı qəraıiarı Naxçıvan Muxtar 
Respi' k ısının ərazisində məcburidir.

V xçıvan Mııxtar Respublikası
Ali ısinin qəbul etdiyi Naxçıvan 
Mu> espublikasınm Konstitusiyası
və q; ,ları müvafiq olaraq Azərbay-
caıı ublikasımn Konstitusiyasına 
və q arına; Naxçıvan Muxtar Res- 
publ 'iııı Naziıiər Kabiııetinin qə- 
bul ■ qərarlar Azərbaycan Respub-
lika:, onstitusiyasma, qanunlarına,
Azəı i ın Respublikası Prezidentiniıı
fərn'. ına, Azərbaycan Respublika-
sı Na Kabinelinin qərarlarına zidd
olma: . ■ dır.

V <çıvan Muxtar Respublikası-
nın l nslitusiyası Azərbaycan Res-
publil mın Milli Məclisinə Azərbayc-
an R ublikasınm Prezidenti tərəfın-
dən ım edilir və Koıısutusiya Qa- 
nunu 'əsdiq edilir.

M 135. Naxçıvan Muxtar Res-
publi ıda hakimiyyətlərin bölünməsi

xçıvan Muxtar Respublikası- 
mn ııvcricilik hakimiyyətini Nax- 
çıvar xtar Respublikasınm Ali Məc- 
lisi, ıakimiyyətini Naxçıvan Mux- 
tar ublikasınm Nazirlər Kabineti,
məh :Ə hakiıniyyətini Naxçıvan
Mııx, Respublikasınm məhkəmələri
həya sçirir.

II Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
ııııı Məclisı Azərbaycan Rcspubli-
kasıı Konstitusiyası və qanunları ilə
oııun lahiyyətlərinə aid edilən ıııəsələ-
lərin həllində, Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasının Naziıiər Kabiııeti Azər- 
baycaıı Respublikasının Konstitusiyası, 
qanunları və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanları ilə onun səla-

hiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həl- 
lində, Naxçıvaıı Muxtar Respublikası- 
nın məhkəmələri isə Azərbaycaıı Res- 
publikası Konstitusiyası və qanunları 
ilə onların səlahiyyətlərinə aid edilən 
məsələlərin həllində miistəqildiıiər.

Madda 136. Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasının ali vəzifəli şəxsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
ali vəzifəli şəxsi Naxçıvan Muxtar Res- 
publikası Ali Məclisinin sədridir.

Madds 137. Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasının Ali Məclisi

I. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisi 45 üzvdən ibarətdir.

II. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin səlahiyyət müddəti 5 ildir.

III. Naxçıvan Mııxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Res- 
publikası Ali Məclisinin sədrini və onun 
miiavinlərini seçir, daimi və digər ko- 
missiyalar təşkil edir.

Madd.ı 138. Naxçıvan Muxtar Res- 
puhlikası Ali Məclisinin müəyyən etdiyi 
ümumi qaydalar

I. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisi aşağıdakılara dair iimu- 
m' qaydalar miiəyyən edir:

1) Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisınə seçkilər;

2 ) vergilər;
3) Naxçıvan Muxtar Respublikası 

iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətləri;
4) sosial təminat;
5) ətraf mühitin qorunması;
6 ) turizm;
7) səhiyyə, elm, nıədəniyyət.
II. Bu maddədə göstərilən məsələlə- 

rə dair Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisi qanunlar qəbul edir.

Maddə 139. Naxçıvan Muxtar Res- 
publikası Ali Məclisinin həll etdiyi məsə- 
lələr

I. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisi aşağıdakı məsələləri həll 
edir:

1) Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisiııin işinin təşkili;

2) Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın büdcəsinin təsdiqi;

3) Naxçıvaıı Muxtar Respublikası- 
nın iqtisadi və sosial proqramlarının 
təsdiqi;

4) Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Baş nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən 
azad edilməsi;

5) Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Naziıiər Kabineti tərkibinin təsdiqi;

6 ) Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Naziıiər Kabinetinə etimad.

II. Bu maddodə göstərilən məsəlolə- 
rə dair Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Ali Məclisi qəraıiar qəbul edir.

Madda 140. Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasının Nazirlər Kabineti

I. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Nazirlər Kabinetinin tərkibini Nax- 
çıvan Muxtar Respublikası Baş naziri- 
nin təklifi ilə Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasının Ali Məclisi təsdiq edir.

II. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Baş nazirini Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidentinin təqdimatına əsasən 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 
Məclisi təyin edir.

III. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Nazirlər Kabineti:

- muxtar respublika büdcosinin layi- 
həsini hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasınııı Ali Məclisinə təqdim edir;

■ muxtar respublikamn büdcəsini ic- 
ra edir;

muxtar respublikanın iqtisaaı 
proqramlarımn həyata keçirilməsini tə- 
min edir;

■ muxtar respublikanm sosial proq- 
ramlarmın həyata keçirilməsini təınin 
edir;

Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin onun səlahiyyətlərinə aid et- 
diyi digər məsələləri həll edir.

IV. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın Nazirlər Kabineti qərar və sərən- 
camlar qəbul edir.

Maddə 141. Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasmda yerli icra hakimiyyəti

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
yerli icra hakimiyyətlərinin başçılarını 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc- 
lisi sədrinin təqdimatı əsasıııda Azərbay- 
can Respublikasının Prczidenti təyin edir.

DÖRDÜNCÜ BÖLM Ə
Y ER L İ Ö ZÜN Ü İD ARƏETM Ə

IX  fəsil 
BƏ LƏ D İY Y Ə LƏ R

Madd? 142. Yerlərdə özünüidarənin 
təşkili

I. Yerli özünüidarəni bələdiyyələr 
həyata keçirir.
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II. Bələdiyyələr seçkilər əsasında ya- 
radılır.

III. Bələdiyyələrin statusunun əsas- 
ları bu Konstitusiya ilə, bələdiyyələrə 
seçkilərin qaydaları isə qanunla müəy- 
yən ediıır.

Madds 143. Bələdiyyələrin işinin təş-
kili

I. Bələdiyyə öz fəaliyyətini iclaslar, 
daimi və başqa komissiyalar vasitəsilə 
həyata keçirir.

II. Bələdiyyənin iclaslarını bələdiy- 
yənin sədri çağırır.

Madds 144. Bələdivyələrin səlahiy- 
vətləri

I. Bələdiyyələrin iclaslarında aşağı- 
dakı məsələlər həll edilir:

1 ) bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlə- 
rinin tanınması, qanunla müəyyən edil- 
miş hallaraa onların səlahiyyətlərinin 
itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam veril- 
məsi;

2 ) bələdiyyənin reqlamentinin təsdiq 
edilməsi;

3) bələdiyyənin sədrinin və onun 
müavinlərinin, daimi və başqa komissi- 
yaların seçilməsi;

4) yerli vergilərin və ödənişlərin 
müəyyən edilməsi;

5) yerli büdcənin və onun icrası haq- 
qında hesabatların təsdiq edilməsi;

6 ) bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik, 
ondan istifadə və onun barəsində sərən- 
cam;

7) yerli sosial müdaflə və sosial inki- 
şaf proqramlarının qəbul və icra edilmə- 
si;

8 ) yerli iqtisadi inkişaf proqramları- 
nın qəbul və icra edilməsi;

9) yerli ekoloji proqramların qəbul 
və icra edilməsi.

II. Bələdiyyələrə qanunvericilik və 
icra hakimiyyətləri tərəfındən əlavə sə- 
lahiyyətlər də verilə bilər. Bu səlahiyyət- 
lərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə 
üzrə müvafiq zəruri maliyyə vəsaiti də 
ayrıimalıdır. Belə səlahiyyətlərin həyata 
keçirilməsinə müvafıq olaraq qanunve- 
rıcilik və icra hakimiyyətləri nəzarət 
edirlər.

Maddə 145. Bələdiyyələrin qərarları
I. Bələdiyyənin iclaslarında baxılan 

məsələlərə dair qərarlar qəbul edilir.
II. Bələdiyyənin qərarları bələdiyyə 

üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul 
edilır,

III. Yeıii vergilər və ödənişlər ilə

bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin üçdə 
iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

Madda 146. Bələdiyyələrin müstəqil- 
liyinin təminatı

Bələdiyyələrin məhkəmə tərəfındən 
müdafıəsinə. dövlət orqanlarının qərar- 
ları nəticəsində yaranan əlavə xərclərin 
ödənilməsinə təminat verilir.

BEŞİNCİ BÖLMƏ 

HÜQUQ VƏ QANUN

X  fəsil
Q AN UN VERİC İLİK  S İST EM İ

Maddə 147. Azərbaycan Respublika- 
sı Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi

I. Azərbaycan Respublikasımn 
Konstitusiyası Azərbaycan Respubli- 
kasında ən yüksək hüquqi qüvvəyə ma- 
likdir.

II. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası birbaşa hüquqi qüvvəyə 
malikdir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası Azərbaycan Respubli- 
kasının qanunvericilik sisteminin əsası- 
dır.

Maddə 148. Azərbaycan Respublika- 
sının qanunvericilik sisteminə daxil olan 
aktlar

I. Qanunvericilik sistemi aşağıdakı 
normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir:

1) Konstitusiya;
2 ) referendumla qəbul edilmiş aktlar;
3) qanunlar;
4) fərmanlar;
5) Azərbaycan Respublikası Nazir- 

lər Kabinetinin qəraıiarı;
6 ) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla- 

rının normativ aktları.
II. Azərbaycan Respublikasının tə- 

rəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr 
Azərbaycan Respublikasının qanunve- 
ricilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi- 
dir.

III. Naxçıvan Muxtar Respublika- 
sında həm də Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasının Konstitusiyası və qanun- 
ları, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarları hüquqi 
qüvvəyə malikdir.

IV. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 
nın qanunvericilik sistemi Azərbaycan 
Respublikasımn qanunvericilik sistemi- 
nə uyğun olmalıdır.

V. Öz səlahiyyətləri daxilində yerli 
icra hakmiyyəti orqanları qanunverici- 
lik sisteminə daxil olan aktlara zidd gəl- 
məyən normativ xarakterli aktlar qəbul 
eüə bilərlər.

Maddə 149. Normativ-hüquqi aktlar
I. Normativ-hüquqi aktlar hüquqa 

və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə bə- 
rabər münasibətə) əsaslanmalıdır.

II. Referendumla qəbul olunmuş 
aktlar yalnız dərc edildikdə onların tət- 
biqi və icrası vətəndaşlar. qanunverici- 
lik, icra və məhkəmə hakimiyyəti. 
hüquqi şəxslər və bələdiyyələr üçün 
məcburidir.

III. Qanunlar Konstitusiyaya zidd 
olmamalıdır. Yalnız dərc edilmis qa- 
nunların tətbiqı və icrası bütün vətsn- 
daşlar, qanunvericilik. icra və məhkəı ıə 
hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və bələdıy- 
yələr üçün məcburıaıı

IV. Azərbaycan Respublikası Pr«: i- 
dentinin fərmanları Azərbaycan R s- 
publikasının Konstitusiyasına və ı - 
nunlarına zidd olmamalıdır. Yalı z 
dərc edilmiş fərmanların tətbiqi və ic - 
sı bütün vətəndaşlar. icra hakimiyy i 
orqanları, hüquqi şəxslər üçün məcbu - 
dir.

V. Azərbaycan Respublikası Na2 - 
lər Kabinetinin qərarları Azərbayc n 
Respublikasının Konstitusiyasına, cj ı- 
nunlarına və Azərbaycan Respublik; sı 
Preziaentinin fərmanlarına zidd olma- 
malıdır. Azərbaycan Respublikası Na- 
zirlər Kabinetinin qərarları yalnız dərc 
edildikdə onların tətbiqi və icrası vətə, - 
daşlar, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanları. hüquqi şəxslər üçün məcbu - 
dir.

VI.'Mərkəzi icra hakimiyyəti orqa - 
larının aktları Azərbaycan Respublik - 
sının Konstitusiyasına, qanunların , 
Azərbaycan Respublikası Prezidentin ı 
fərmanlarına və Azərbaycan Respub - 
kası Nazirlər Kabinetinin qəraıiarı ı 
zidd olmamalıdır.

VII. Fiziki və hüquqi şəxslərin hüq - 
qi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquqi m - 
suliyyətini aradan qaldıran və ya yüı - 
gülləşdirən normativ-hüquqi aktlar ıı 
qiivvəsi geriyə şamil edilir. Başqa nor- 
mativ-hüquqi aktların qüvvəsi geriyə 
şamil edilmir.

Maddə 150. Bələdiyyə aktları
I. Bələdiyyələrin qəbul etdikləri akt- 

lar hüquqa və haqq-ədalətə (bərabər 
mənafelərə bərabər münasibətə) əsas-
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lanmalı. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına. qanunlarına. Azər- 
baycan Respublikası Prezidentinin fər- 
manlarına, Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarlarına (Nax 
çıvan Muxtar Respublikasında isə həm 
də Naxçıvan Muxtar Respublikasmın 
Konstitusiyasına, qanunlarına, Naxçı- 
van Muxtar Respuolikəsı Nazirlər Ka- 
binetinin qərarlarma) zidd olmamalıdır.

II. Bələdiyyənin qəbul etdiyi aktın 
icrası onun ərazisində yaşayan vətənda- 
şlar və onun ərazisində yerləşən hüquqi 
şəxslər üçün məcburidir.

Maddə 151. Beynəlxalq aktların hü- 
quqi qüwəsi

Azərbaycan Respublikasının qa- 
nunvericilik sisteminə daxil olan nor- 
mat hüquqı aktlar ilə (Azərbaycan 
Res ıblikasının Konstitusiyası və refe- 
rent mla qəbul edilən aktlar istisna ol- 
mat ı) Azərbaycan Respublikasının tə- 
rəfc çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr 
ara ;da ziddiyyət yaranarsa, həmin 
bej »lxalq müqavilələr tətbiq edilir.

X lfasil
AZƏRBAYCAN

RESPU BL İK A SIN IN
K O N ST İT IS İY A SIN D A

D Ə Y İŞ İK L İK LƏ R

vladdə 152. Azərbaycan Respubli- 
kasmın Konstitusiyasında dəyişikliklərin 
qəbul edilməsi qaydası

Azərbaycan Respublikası Konstitu- 
siy sının mətnində dəyişikliklər yalnız 
reLrendumla qəbul edilə bilər.

Maddə 153. Azərbaycan Respubli- 
ka Konstitusiyasının mətnində dəyişik- 
lik rin təklif edilməsi qaydası

Xzərbaycan Respublikası Konstitu- 
si\ smın mətnində dəyişiklikləri Azər- 
ba can Respııblikasının Milli Məclisi 
və a Azərbaycan Respublikasınm Pre- 
ziı -nti təklif etdikdə, təklif olunan də- 
yi kliklərə dair əvvəlcədən Azərbaycan 
R spublikası Konstitusiya Məhkəməsi- 
n rəyi alınır.

Maddə 154. Azərbaycan Respubli- 
k: >ı Konstitusiya Məhkəməsinin səla- 
hi yətlərinin məhdudlaşdırılması

Azərbaycan Respublikasının Kon- 
sntusiya Məhkəməsi referendumla qə- 
bul olunmuş Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasınm mətnində dəyişıklik- 
lərə dair qərar qəbul edə bilməz.

Maddə 155. Azərbaycan Respubli- 
kası Konstitusiyasında dəyişikliklər tək- 
lif edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdı- 
rılması

Bu Konstitusiyanm 1-ci, 2-ci, 6 -cı, 7- 
ci, 8 -ci və 2 1 -ci maddələrində dəyişiklik- 
lər və ya onların ləğv edilməsi haqqında,
3-cü fəslində nəzərdə tutulmuş insan və 
vətəndaş hüquqları və azadlıqlarmın ləğ- 
vi və ya Azərbaycan Respublikasının tə- 
rəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə 
nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərə- 
cədə məhdudlaşdırılması haqqında tək- 
liflər referenduma çıxarıla bilməz.

XH fəsiI
AZƏRBAYCAN

R ESPU BL İK A S IN IN
KO N STİTUSİYA SIN A

Ə LA V Ə LƏ R

Maddə 156. Azərbaycan Respubli- 
kası Konstitusiyasına əlavələrin qəbul 
edilməsi qavdası

I. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına əlavələr Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisində 95 səs 
çoxluğu ilə Konstitusiya qanıınları şək- 
lində qəbul edilir.

II. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına əlavələr haqqında 
Konstitusiya qanunları Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisində iki 
dəfə səsə qoyulur. İkinci səsvermə bi- 
rinci səsvermədən 6  ay sonra keçir'lir.

III. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına əlavələr haqqında 
Konstitusiya qanunları həm birinci, 
həm də ikinci səsvermədən sonra bu 
Konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə 
tutulmuş qaydada Azərbaycan Respub- 
likası Prezidentinə imzalanmaq üçün 
təqdim olunur.

IV. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına əlavələr haqqında 
Konstitusiya qanunları Azərbaycan 
Respublikasmın Prezidenti tərəfindən 
ikinci səsvermədən sonra imzalandıqda 
qüvvəyə minir.

V. Konstitusiya qanunları Azər- 
baycan Respublikası Konstitusiyasının 
ayrılmaz hissəsidir və Azərbaycan Res- 
publikası Konstitusiyasının əsas mətni- 
nə zidd olmamalıdır.

Maddə 157. Azərbaycan Respublika- 
sı Konstitusiyasına əlavələrin təklif edil- 
məsi təşəbbüsü

Azəıbaycan Respublikasının Kon-

stitusiyasına əlavələri Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidenti və ya Azərbay- 
can Respublikası Milli Məclisinin azı 
63 deputatı təklif edə bilərlər.

Maddə 158. Azərbaycan Respubli- 
kasının Konstitusiyasına əlavələrin təklif 
edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırıl- 
ması - 24 avqust 2002-ci il tarixdə keçi- 
rilmiş ümumxalq səsverməsi (referen- 
dum) ilə yeni redaksiyada.

Bu Konstitusiyanın birinci bölmə- 
sində əks etdirilmiş müddəalarla əlaqə- 
dar Azərbaycan Respublikasınm Kon- 
stitusiyasına əlavələr təklif edilə bilməz.

KEÇ İD  M ÜD D ƏA LARI

1. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası referendumla qəbul edil- 
dikdən sonra rəsmən dərc olunduğu 
gündən qüvvəyə minir. Bu Konstitusi- 
yanın qüvvəyə mindiyi gündən 1978-ci 
il aprelin 21-də qəbul edilmiş Azərbay- 
can Respublikasının Konstitusiyası 
(Əsas Oanunu) qüvvədən düşür.

2. Bu Konstitusiyanın qüvvəyə min- 
məsinə qədər seçilmiş Azərbaycan Res- 
publikasınm Prezidenti bu Konstitusiya 
ilə Azərbaycan Respublikasınm Prezi- 
dentinə aid edilmiş səlahiyyətləri həyata 
keçirir.

3. Bu Konstitusiyanm 101-ci maddə- 
sinin 5-ci hissəsi bu Konstitusiya qəbul 
edildikdən sonra seçilən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinə şam il edilir.

4. Azərbaycan Respublikası xalq de- 
putatlarının və Azərbaycan Respubli- 
kası Ali Sovetinin yaratdığı MiUi Məcli- 
sin səlahiyyətləri yeni seçilmiş Azər- 
baycan Respublikası Milli Məclisinin 
ilk iclas günü başa çatır.

Yeni seçilmiş Azərbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin ilk iclası Azərbay- 
can Respublikası Milli Məclisinin azı 
83 deputatının seçildiyi gündən bır həf- 
təsonra keçirilir. Azərbaycan Respubli- 
kası Milli Məclisinin ilk sessiyası 1996- 
cı il mayın 31-dək davam edir.

1995-ci il avqustun 15-də qəbul edil- 
miş “ Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinə seçkilər haqqında” Azərbay- 
can Respublikası Qanununun 85-ci 
maddəsi bu Qanun əsasında seçilmiş 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
nin birinci çağırişimn səlahiyyətləri bi- 
tənədək qüvvədədir.

5. Azərbaycan Respublikasının Na- 
zirlər Kabineti bu Konstitusiyanın qüv-
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vəyə mindjyi giindən hu Konstitusiyada 
miiəyyən cdilon səlahiyyətləri lıəyata ke- 
çirir.

6 . Bu Konstitusiya qüvvəyə ınindiyi 
gündən Azərbaycan Respublikası yerli 
Xalq Depulatları Sovetlərinin səlahiy- 
yətlərinə xitam vcrilir.

Azərbaycaıı Respublikasının qa- 
ııuııvericiliyi ilə Azərbaycan Respubli- 
kasıııın yerli Xalq Depııtatları Sovetlə- 
rinə aid edilıniş səlahiyyətləri yerli icra 
hakimiyyəti orqaııları həyata keçirir.

7. Bu Konstitusiya qiivvəyə mindik- 
dəıı soıııa iki il müddətində yerli 
özüıüiidarə haqqında qanun qəbul edil- 
məli və bələdiyyələrə seçkilər keçirilınə- 
lidir.

8 . Bu Konstiıusıyanın qəbul edildiyi 
güaadək Azərbaycan Respublikasınm 
ərazisində qüvvədə olan qanunlar və 
başqa normativ-hüquqi aktlar bu Kon- 
stitusiyaya zidd olınayan hıssədə öz 
qüvvəsini saxlayır.

9. Bu Konstitıısiya qüvvəyə minəııə- 
dak fəaliyyət göstərən Azərbaycan Res- 
publikasının məhkəmələri ədalət müha- 
kiməsini bu Konstitusiyada müəyyən 
edilən səlahiyyətlərə və priıısiplərə uy- 
ğun həyata keçirir.

10. Bu Konstitusiya qüvvəyə min- 
diyi gündən bir il ərzində hakimlərin 
statusu, məhkəmə quruluşu və məhkə- 
mə islahatı ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının bu Konstitusiyaya 
uyğun olan qanıınvericiliyi qəbul edil- 
məlidir və Azərbaycan Respublikası 
məhkəınələrinin hakiınləri yenidən tə- 
yin edilməlidi

Həmin qanunvericilik qəbul edilə- 
ııadək lıakimlərin vəzifəyə təyin və vəzi- 
fədən azad edilməsi bu Konstitusiya 
qüvvəyə minənədək qüvvədə olan qa- 
nunvericilik əsasında həyata keçirilir.

11. Bu Konstitusiya qüvvəyə min- 
diyi gündən bir il müddəüııdə Azər- 
baycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu qəbul edil- 
məli və Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmalı- 
dır. Azərbaycan Respııblikasının Kon- 
stitusiya Məhkəməsi yaradılanadək bu 
Koııstitusiyada nəzərdə tutulmuş 
Azəıbaycan Respublikası Konstitu- 
siya Məhkəməsinin səlahiyyətləri hə- 
yata keçirilınir. Bu Konstitusiyanın 
130-cu maddəsinin iiçııncü hissəsiniıı 7- 
ci bəndində nəzərdo tutulmuş məsələni 
Azərbaycan Respublikasının Ali Məh- 
kəməsi həll edir.

12. Azərbaycan Respublikasımn Ali 
Arbitraj Məhkəməsi bu Konstitusiya- 
nın qüvvəyə mindiyi gündən Azərbay- 
can Respublikasının İqtisad Məhkəınə- 
si adlanır və qüvvədə olan qaııunverici- 
liklə müəyyəıı olunmuş səlahiyyətləri 
həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikasının 
orden və medalları

Azərbaycanın ilk ordcni respubli- 
kada sovet hakiıniyyəti qurulduqdan 
sonra Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
sərəncamı ilə təsis ediləıı Azərbaycan 
SSR-in Qırmızı Bayraq ordeni olmuş- 
dur. Hazırlanmasında RSFSR-in Qır- 
mızı Bayraq ordeni əsas kimi götürül- 
ınüş, 1920 ilin noyabrından təqdim 
olunmağa başlanmışdı; ikiııci orden 
Azərbaycan SSR Qırmızı Əmək Bay- 
rağı ordeni idi; hazırlanması üçün 1921 
ilin iyununda müsabiqə ehın edilmiş, 
1922 ildə Azərbaycan M İK  sessiyası ye- 
ni ordenin şəklinin layihəsini və Ümumi 
əsasnaməsini təsdiq etmişdir. Hər iki 
ordenlə təltifolunma 30-cu illərin orta- 
larından dayandırılınışdır. Azərbaycan 
Respublikası müstəqilliyini elaıı etdik- 
dən (1991) sonra Azərbaycan Respubli- 
kasımn orden və medallarınm təsis edil- 
məsi haqqında Azərbaycan Respubli- 
kasının 1992 il 10 noyabr tarixli Qanu- 
nu. həmin Qanuna dəyişikliklər və əla- 
vələr edilməsi barədə 1993 il dekabr ta- 
rixli Qanunu həmçinin 2003 il 7 noyabr 
tarixli və 2005 il 22 aprel tarixli qanun- 
ları ilə aşağıdakı ordenlər təsis edilmiş- 
dir: “ Heydər Əliyev” ordeni; “ Istiqlal” 
ordeni; “ Şah İsmayıl” ordem “ Azər- 
baycan bayrağı” ordeni; “ Şöhrət” or- 
deni; “ Vətənə xidmətə görə” ordeni.

1. “ Heydər Əliyev” ordeni. Azər- 
baycan Respublikasınm ən yüksək 
təltifi olan “ Heydər Əliyev” ordeni 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaş- 
larma Azərbaycanm tərəqqisinə, əzə- 
mətinin və şöhrətiııin artmasına müs- 
təsna töhfə verən xidmətlərinə görə; Və- 
tənin müdafiəsində, Azərbaycanın 
dövlət mənafelərinin qorunmasında 
göstərilmiş mərdlik və şücaətə, həm- 
çiııin xarici vətəndaşlara Azərbaycan 
Respublikası qarşısında görkəmli xid- 
mətlərinə görə verilir.

2. “ İstiqlal” ordeni. Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlarına Azər- 
baycan Respublikasında milli azadlıq 
hərəkatmda müstəsna xidmətlərinə.

Azərbaycan Resoublikasınm dövləti və 
xalqı qarşısında xüsusilə görkəmli xid- 
mətlərinə, Azərbaycan Respublikasımn 
milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi 
xidmətlərinə görə verilir.

3. “ Şah İsmayıl" ordeni. Azərbay- 
caıı Respublikasının ali lıərbi ordeııi 
olan ı'Şah İsmayıl” ordeni ilə Azərbay- 
can Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
(ARSQ) ali rütbəli zabitləri. həıbi his- 
sələrin və birləşmələriıı komandirləri 
ARSQ-nin təşkilində və möhkəmləndi- 
rilməsində, Azərbaycan Respublika- 
sının ərazi bütövlüyünün və təhlükəsiz- 
liyinin təmin edilınəsində. respublikada 
lovqəladə halların aradan qaldırıl- 
masında xüsusi xidmətlərinə görə təltif 
edilirlər.

4. “ Azərbaycan Bayrağı” ordeı 
Azərbaycan Respublikasınm vətənda - 
larına, əcnəbi vətəndaşlara və vətənd; - 
lığı olmayan şəxslərə Azərbaycan R - 
publikasında milli azadlıq lıərəkatın< a 
iştirakına və icumai-siyasi fəaliyyətı ə 
görə; hərb elminin və hərb texnikasıı \ 
iııkişafında, Azərbaycan Respublika - 
mn müstəqilliyinin və ərazi bütövlih - 
nün qorunub saxlamlmasında, döv t 
sərhədinin mühafizəsinin təmin edilr - 
sində xüsusi xidmətlərinə görə verilir

5. “ Şöhrət” ordeni. Azərbaycan R - 
publikasınm vətəndaşlarına, əcnəbi \ - 
təndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şə 5- 
lərə iqtisadi, elmi-texniki, sosial-məd: li 
inkişafda, sülhün və xaiqlar arasında 
dostluğun möhkəmləndirilməsində ə 
əməkdashğın inkişafında; sənaye, nəq- 
liyyat, rabitə, tikinti sahələrində, xa!q 
təsərrüfatımn digər sahələrində gör- 
kəmli əmək nəticələrinə, elııı, təhsil ə 
səhiyyə sahəsində xüsusi xidmətləri ə 
görə verilir.

6 . “ Vətənə xidmətə görə” orde i. 
Azərbaycan RespubliKasına sadiqli j, 
vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla 
rinə yetirməyə görə; dövlət qulluğuii a 
səmərəli fbaliyyətə, yüksək peşəkarlı ı 
və xüsusi nailiyyətlərə, milli dövlət C| - 
ruculuğıı işlərində xüsusi xidmətlərə ;j - 
rə verilir.

Azərbaycan Respublikasının yux - 
rıda “ Qızıl Ulduz” , “ Vətən uğrııııda , 
“ İgidliyə görə” , “Təıəqqi” , “ Hərbi xi<l- 
mətlərə görə” , “ Sərhəddə fərqlənməyə 
görə” , “ Dövlət qulluğunda fərqləııınəyə 
görə” medalları da təsis edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusi- 
yasının 109-cu maddəsinə əsasən dövlət 
təltifləri Azərbaycan Respublikası Pre- 
zidenti tərəfindən həyata keçirilir.
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(1

'H EY D Ə R  ƏLİYEV ” 
ordeni

V

“İSTİQLAL’
ordeni

‘ŞAH İSMAYIL” “AZƏRBAYCAN BAYRAĞI” “ŞÖHRƏT" 
ordeni ordeni ordeni

“VƏTƏNƏ XİDMƏTƏ 
GÖRƏ" 
ordeni

^zərbaycan Milli 
Qəhrəmanının 
“QIZIL ULDUZ” 

medalı

“TƏRƏQQİ"
medalı

’HƏRBİ XİDMƏTLƏRƏ “SƏRHƏDDƏ
GÖRƏ” FƏRQLƏNMƏYƏ
medalı GÖRƏ"

medalı

“DÖVLƏT
QULLUĞUNDA

FƏRQLƏNMƏYƏ
GÖRƏ"
medalı
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MILLI TƏHLUKƏSIZLIK

Mı'Ili təhlükəsizliyin təminat 
sistemi

Azərbaycan Respublikasınm milli 
təhlükəsizliyi dedikdə, onun müstəqil- 
liyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlü- 
yünün. konstitusiya quruluşunun, xal- 
qın və ölkənin milli maraqlarının, insa- 
nın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və 
mənafelərinin daxili və xarici təhdidlər- 
dən qorunması başa düşülür. Ölkə qa- 
nunverıcıliyinə uyğun olaraq, milli 
təhlükəsizliyin obyektləri insan - onun 
hüquq və azadlıqları, cəmiyyət - onun 
maddi və mənəvi dəyərləri, dövlət - 
onun müstəqilliyi, suverenliyi, konstitu- 
siya quruluşu və ərazi bütövlüyüdür. 
Milli təhlükəsizliyin subyektləri isə in- 
sanların, cəmiyyətin və dövlətin təhlükə- 
sizliy• maraqlarınm və tələbatlarının tə- 
min edilməsi məqsədilə yaradılmış dövlət 
hakimiyyəti orqanlarıdır. Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizliyinin 
təminatı sistemi (MTTS) ölkə Konstitu- 
siyası və qanunları əsasında qarşılıqlı fə- 
aliyyət göstərən və öz səlahiyyətləri çərçi- 
vəsində milli təhlükəsizliyin təmin olun- 
masına cavabdeh olan qüvvələrin və di- 
gər dövlət orqanlarının məcmusudur. Bu 
qüvvələr və dövlət orqanları milli təh- 
lükəsizliyin təmin olunmasına görə məsu- 
liyyət daşıyırlar. MTTS vahid dövlət si- 
yasətinin hazırlanması, siyasi, iqtisadi, 
sosial, hərbi, informasiya, ekoloji, elm, 
mədəniyyət və mənəviyyat, habelə digər 
sahələrdə milli maraqların qorunması 
prosesinin kompleks fəaliyyət şəklində 
səmərəli tətbiqi üçün şərait yaradır.

MTTS-in məqsədləri:
- insamn təhlükəsizliyi - insanın hər- 

tərəfli inkişafı üçün əlverişli şəraitin 
mövcudluğu, insan hüquq və azadlıqla- 
rının ınüdafiəsi sahəsində ümumdövlət 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

- cəmiyyətin təhlükəsizliyi - Azər- 
baycan xalqınm həyati əhəmiyyətli ma-

* Məqab Azərhaycan Rcspublikası Milli Təhlükə- 
sizlik Nazirliyi rəhbnrliyinin işlirakı ib hazırlanmışdır.

raq və tələbatiarmm, habelə ictimai də- 
yərlərsisteminin təhiükə və təhdidlərdən 
qorunması;

- dövlətin təhlükəsizliyi - Azərbay- 
can Respublikasının müstəqilliyinin, su- 
verenliyinin, ərazi bütövlüyünün, kon- 
stitusiya quruluşunun və həyati əhə- 
miyyətli digər maraqlarının təhdidlər- 
dən qorunmasıdır.

MTTS-in əsas vəzifələri - milli təhlü- 
kəsizliyə təhdidlərin aşkarlanması, təhli- 
li və proqnozla^dırılması; həmin təhdid- 
lərin qabaqlanması və qarşısının alın- 
ması üzrə tədbirlərin hazırlanması və

həyata keçirilməsi; milli təhlükəsizliyi 
təmin edən qüvvə və vasitələrin forma- 
laşdırılması və hazırlığının təmin edil- 
məsi; mıili təhlükəsizliyə bilavasitə təh- 
did və qəsdlərin yarandığı təqdirdə 
bütün qüvvə və vasitələrin səfərbər edil- 
məsi, ınüvafiq əks tədbirlər kompleksi- 
nin həyata keçirilməsi, yaranmış vəziy- 
yətin mümkün nəticələrinin lokallaşdı- 
rılması və aradan qaldırılması; ölkənin 
beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq ola- 
raq ümumi və regional təhlükəsizliyin 
təmin olunmasında iştirakdır. MTTS-in 
hüquqi əsasını Azərbaycan Respublika- 
sı Konstitusiyası (1995), «Milli təhlükə- 
sizlik haqqında” (2004), “ Kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat haqqında” (2004), “ Döv- 
lət sirri haqqında” (2004), “ Fövqəladə 
vəziyyət haqqında” (2004), “ Hərbi və-

ziyyət haqqında” (1994). “Müdafiə haq- 
qında” (1993), “Azərbaycan Respubli- 
kasının dövlət sərhədi haqqında”
(1991), “ Mülki müdafıə haqqında”
(1997), “ Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 
haqqında” (2001), “ Terrorçuluğa qarşı 
mübarizə haqqında” (1999), “Yanğın 
təhlükəsizliyi haqqında” (1997) v. s. 
Azərbaycan Respublikası qanunlar di- 
gər normativ-hüquqi aktları, habelə es- 
publikanın tərəfdar çıxdığı dünyad ül- 
hün və beynəlxalq təhlükəsizliyin q n- 
ması sahəsində dövlətlərarası müna ıt- 
ləri tənzimləyən beynəlxalq müqav ‘ər 
təşkil edir. MTTS-in fəaliyyətini tər, ı- 
ləyəcək Azərbaycan Respublika ıı 
milli təhlükəsizlik konsepsiyasınm, x :i 
siyasət strategiyasının, hərbi doktrı 
nm və təhlükəsizlik sahəsində digər ı ı- 
septual sənədlərin işlənib hazırlanı sı 
məqsədilə Azərbaycan Respubl'kas 1 e- 
zidentinin 2004 il 17 sentyabr tarixlı ə- 
rəncamı ilə işçi qrup yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının qan ıı- 
vericiliyində milli təhlükəsizliyin tc ni- 
natınm aşağıdakı əsas prinsipləri t; it 
olunmuşdur:

- Azərbaycan Respublikası Konst' u- 
siyasına və qanunlarına riayət edilmə

- milli təhlükəsizliyin vahid dö ıt 
siyasətinə əsaslanması və onun təı n 
olunması istiqamətlərinin tarazlaşdı - 
ması və əlaqələndirilməsi;

- milli təhlükəsizliyi təmin edən 
qanlar arasında səlahiyyətlərin də. | 
müəyyən edilınəsi, onların fəaliyyəti ■ ı 
əlaqələndirilməsi və həmin orqanla' 
bir-birini qarşılıqlı surətdə operativ 
lumatlandırması;

- milli təhlükəsizliyin təminatı <ə 
əlaqədar fəaliyyətin həyata keçirilm. ;ı- 
nə nəzarət;

- beynəlxalq təhliikəsizlik sistemləri- 
nə inteqrasiya;

- insan, cəmiyyət və dövlətin maraq- 
ları arasındakı tarazlığın saxlamlması və 
onların qarşılıqlı məsuliyyəti.

Azorbaycan Respublikasının milli 
maraqları. Milli təhlükəsizlik haqqında
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qanunvericilikdə ölkənin milli maraqla- 
rı və onların sahəvi strukturu da əksini 
tapmışdır. Qanunvericiliyə görə respub- 
likanın milli maraqları Azərbaycan xal- 
qıııın fundamemal doyər və məqsodlori- 
nin. Iıabclə insaııın, cəıniyyətın və dövlo- 
lin iııkişaf və tərəqqisiııi təmiıı edən 
sivasi, iqtisadi, sosial və digər təbballa- 
rın məcmusudıır.

S i y a s i s a h ə d ə ə s a s m i 11 i 
ın a r a q 1 a r dovlət miisıəqilliyi, suve- 
renliyi və ərazi bütövlüyü; konstitusiya 
qııruluşunun qorunması, demokratik, 
hiiquqi dünyəvi dövlətin mövcudluğu; 
Azərhavcan xalqınm vahidliyinin qoru- 
nııb saxlanılması; vətəndaş cəmiyyətinin 
formalaşdırılması, iıısan və vətəndaş 
hüqucı və azadlıqlarınm təmin olunma- 
sı; icti ınıi-siyasi sabitliyin təmin edilmə- 
si: kə ı yyat, terror-təxribat və digər po- 
zucu fəaliyyətinin qarşısınm alınma-
sı; tlı a azərbaycanlılarınm həmrəy-
liyı cdə yaşayan homvətənlərin hii-
quq1 nın miidafiəsi; Azərbaycanın
dün ılqları ilə dostluq, siilh və əmin-
am;1 şəraitindo yaşaması, bərabər tə-
rəfd | əsasında beynəlxalq əməkdaş-
lığıı ışafı, Avropa və dtinya birliyinə
ink iya; beynəlxalq aləmdə Azər-
bay Respublikasının nüfuzunıın artı-
nlırı lır.

i s a d i s a h o d ə ə s a s m i 11 i 
m a q 1 a r iqtisadi potensialın artırıl- 
mas bazar iqtisadiyyatının inkişafı, 
onu lıüquqi əsaslarınm təkmilləşdirıl- 
məs ıqtisadi sabitliyin təmin olunması; 
ia< iyyatın inkişafı üçun daxili və xa- 
rici ıvestisiyalardan ötrü əlverişli şərai- 
tin ıradılması; təbii və maddi sərvətlə- 
rin orunması və səmərəli istifadə edil- 
mə regional və dünya bazaıiarınm 
fo’ tlaşdırılmasmda və fəaliyyət gös- 
tərı ində azad və bərabər hüquqlu iş- 
tir;; n təırıin edilməsidir.

o s i a 1 s a h o d o ə s a s m i 11 i 
m a q la r  Azərbaycan xalqınm ge- 
no ıdunun qorunması, əhalinin layiqli 
lıə; ı səviyyəsinin və fıziki sağlamlığı- 
nıı ımin edilməsi moqsədilə səhiyyə və 
so I müdafıə sisteminin somərəli fəa- 
liy t göstərmosidir.

vzorbaycan Respublikasının h ə r b i 
s a .) ə d ə o s a s m i 11 i m a r a q 1 a r ı 
di.lətin müdafiə qiiarətinin, Silahlı 
Q .̂vvələrin və başqa silahlı birləşmələı in 
komplektloşdirilmosinin, döyüşə və sə- 
fərbərliyə hazırlığının, hərbi-texniki təc- 
hizatmın təmin edilməsidir.

IVIilli tohlükəsizliyə tondidlər. Ölkə 
qamınvericiliyində milli təhlükəsizliyə

tohdidlərin də anlayışı, ııövlori və təsni- 
fatı verilmişdir. Belə ki, milli tohliikəsiz- 
liyə təhdidlər - Azərbaycan Respublika- 
sı milli maraqlarınm həyata keçirilməsi- 
no mane olan və ya oıılara təhliikə yara- 
üan şərait, proses və amilləıdir. Təhdid- 
lər mümkünlüyündən asılı olaraq poten- 
sial və real olur. Mənbələrindən asılı 
olaraq isə onlar xarici və daxili təhdid- 
lərdəıı ibarətdir. Milli təhlükəsizliyə po- 
tensial və real, daxili və xarici tohdidlər 
əsasən ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, 
sosial, hərbi, informasiya, ekologiya, 
elm, mədəniyyət vo mənəviyyat sahələ- 
rində təzahür edir.

Məsələn, Azorbaycan Respublikası- 
nın milli təhliikəsizliyinə siyasi sahədə 
əsas təhdidlər ölkənin dövlət müstəqil- 
liyi, suverenliyi, ərazi biitövlüyii və 
konstitusiya quruluşu əleyhinə qəsdlər; 
ictimai-siyasi sabitliyin pozulması; in- 
san və vətəndaş lıiiquq və azadlıqlarının 
pozulması, demokratik təsisatlara qarşı 
daxili və xarici tozyiqlər; dovlət orqanla- 
rının təşkilat struktıırıınıın dağıdılması, 
onların foaliyyətlərinin pozulması, ölkə- 
də idarəetmə səviyyəsinin aşağı düşmosi; 
milli və dini münasibətlərin kəskinləşmə- 
si, separatçılıq, etnik, dini və siyasi eks- 
tremizm hallarının yayılması; ictiıııai 
təhlükəsizliyin pozulması, hiiquqpozma- 
ların sosial prolilaktikasının səmorəsiz- 
liyi, cinayətkarlığın. xüsusən onun mütə- 
şəkkil, transmilli formalarının artması; 
qanunvericilikdə nəzərdo tutulmayan si- 
lahlı birloşmələrin yaradılması, silahlı 
qiyamın təşkil edilməsi; xarici xüsusi xid- 
mət orqanlarınm və başqa təşkilatların, 
həmcinin ayrı-ayrı şəxslərin respublikaya 
qarşı kəşfiyyat, terror-təxribat və digər 
pozuculuq fəaliyyəti; digər dövlətlər tərə- 
fiııdən Azərbaycan Respublikasının da- 
xili işlərinə müdaxilə və s.-dir.

Dövlətin iqtisadi potensialının 
tiikənməsi, yaxud qeyri-somərəli istifa- 
dosi, milli iqtisadiyyatın dıgor ölkoloı- 
dən maliyyə və texnoloji asılıhğınm ya- 
ranması, boru komərlərinin, digər kom- 
munikasiyaların və nəqliyyat dəhlizləri- 
nin fəaliyyətinin pozulması; iqtisadi əla- 
qələri nizanılayan dövlət sisteminin po- 
rakəndəliyi, iqtisadiyyatın qeyri-mütə- 
nasib inkişafı olkənin dünya ıqtisadiy- 
yatından tocrid olunması; təbii və mad- 
di sorvətlərin talan edilməsi və səmərəsiz 
istifadəsi; investisiya aktivliyinin zəifio- 
mosi və s. milli təhliikəsizliyə iqtisadi sa- 
hədə əsas ləhdidlər, Azərbaycan Res- 
publikasına qarşı təcavüz və gücün tət- 
biqi və ya tətbiq edilməsi hodəsi, ölkonin

ınüdafiə qabiliyyətinin zəifiəməsi; digər 
ölkəlor tərəfindən respııblikanın horbi 
konfiiktləro, regional münaqişələrə cəlb 
edilməsi; xarici ölkələrin Azərbaycan ilə 
sorhədlərinin yaxınlıqlarında yaranmış 
qüvvələr nisbotini pozan qoşun qruplaş- 
malarıııın artırılması; ölkəmiz ilə qonşu 
olan dövlətlərdə horbi-siyasi vəziyyotin 
qeyri-sabit olması, həmsərhəd dövlətlo- 
rin ərazisində ölkəmizə qarşı diişmonçi- 
Iik siyasətini yeridən digər dövlətlərin 
qoşunlarının yerləşdirilməsi; Silahlı 
Qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin 
hərbi və iqtisadi potensialınm, hərbi ha- 
zırlığının və döyüş qabiliyyətinin zəillə- 
dilməsinə yönəlmiş fəaliyyət; dövlət sər- 
hədlərindəki ərazilərə, obyektlərə vo 
qurğulara basqın edilməsi, sərhəd 
ınünaqişələri və silalılı fıtnəkarlıq və s. 
isə hərbi sahədə əsas təhdidlərdir.

Azərbaycan Respublikası milli təhlü- 
kəsizliyinin prioritetləri beynəlxalq hü- 
quq, BM T Nizamnaməsi, ATƏT-in 
Helsinki Yekun Aktının prinsipləri əsa- 
sında sülh yolu ilə Ermənistan-Azər- 
baycan münaqişəsinin həlli; qaçqın və 
məcburi köçkünlərin do^ma yurdlarına 
qaytarılması; Avropa və Transatlantika 
təhlükəsizlik, siyasi və iqtisadi institutla- 
rına inteqrasiya; Xəzər donizinin rnilli 
sektorlara bölünmə prinsipi əsasında 
hüquqi statusunun müəyyon edilməsi; 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi iqtidarın- 
da olan, NATO standartlarına uyğun və 
bcynolxalq sülhmoramlı əməliyyatlara 
töhfə verə bilon milli miidafiə sisteminin 
qurulması; Xəzər donizinin Azərbaycan 
sektoıunda olan neft yataqları və neft 
platformalarmın təhlükəsizliyinın tərnin 
edilməsi, ölkənin karbohidrogen resur- 
slarınm diinya bazarlarına ixrac edilməsi; 
Avropa-Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya 
noqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi; 
beynəlxalq terrorizm və mütəşəkkil ci- 
nayətkarlığa qarşı yönələn beynəlxalq 
əməkdaşlıq tədbirlərindo iştirak; siyasi 
sistemin təkmilləşdirilməsi və hüquqi is- 
lahatların dərinləşdirilməsi yolu ilə 
Azərbaycan Respublikasının demokra- 
tik, hüquqi və diinyəvi dövlət kimi inki- 
şafetdirilməsi; açıq bazar iqtisadiyyatı- 
nın qurulması, işsizlik və yoxsulluğun 
azaldılmasıdır.

M illi təhlükəsizliyi təmin cdən orqaıı- 
lar. Dövlət və yerli özünüidaro orqanla- 
rı. vəzifoli şəxslər, hüquqi və fiziki şoxs- 
lər siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial. infor- 
masiya, ekologiya, elm, mədəniyyət 
monəviyyat və digor sahələrdə Azər-
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baycan Respublikasıııın milli təhliik?- 
sizliyinin tomin olunması məqsodilə hə- 
yata keçirilon todbirlordə ölkə qanuııve- 
riciliyi ilo nozordə tutulmuş qaydada iş- 
tirak edirlor.

Ölkə Konstitıısiyasına osason Azor- 
baycan Respuhlikasının Prczidenti döv- 
lot müstoqilliyinin, orazi bütövlüyünün 
tominatçısıdır. Dövlot başçısı Tohlükə- 
sizlik Şurasım, eloco də özüniin konstitu- 
siya solahiyyotləri çərçivəsmdə milli 
təhlükəsızliyi təmiıı edən qüvvəlori və 
dövlot orqanlarını yaradır, həmin qu- 
rumlara rəhbəılik edir. Prezident ordu 
quruculuğuna, hərbi əməliyyatlarm 
aparılmasına rohbərlik edir. hərbi dok- 
trinanı parlamentin təsdiqmə verir, Si- 
lahlı Qiivvələrin (SQ) Ali Baş Koman- 
damnın funksiyalarmı həyata keçirir, 
SQ-nin ali komanda heyətini vəzifəyə 
təyin və vəzifodən azad edir, ali horbi və 
ali xüsusi rütbələr verir. Dövlət başçısı 
ümumi və qistaən səfərbərlik elan edir, 
habelə səfərbərlik üzrə çağırışları tərxis 
edir. O, həmçinin SQ-nin təyinau ilə 
bağlı olınayan vəzifələıin icrasına cəlb 
edilməsinə razılıq verilməsi barədə ölkə 
parlamentinə təqdimat verir və sonun- 
cunuıı ıazılığı ilə miiharibə elan edir və 
sülh bağlayır. Prezident Azəıbaycan 
Respublikası ərazisinin müəyyən hissəsi 
faktiki işğal olunduqda, xarici dövlət və 
ya dövlətlər Azərbaycan Respublikası- 
na miiharibə elan etdikdə, respublikaya 
qarşı real silahlı hücum tohlükəsi ya- 
randıqda, ölkənin ərazisi blokadaya 
ahndıqda, habelə belə blokada üçün re- 
al təhlükə olduqda Azərbaycan Res- 
publikasının bütün ərazisindo və ya ay- 
rı-ayrı yerləıində hərbi vəziyyət elaıı 
edir və bu barodə fərınanı 24 saat müd- 
dətindo parlamentin təsdiqinə verir. 
Dövlət başçısı təbii fəhıkətlər, epide- 
miyalar, böyük ekoloji vo başqa qəza- 
lar baş verdikdə, habelə Azərbaycan 
Respublikasınııı ərazi biilövlüyüniin 
pozulmasına, dövlotə qarşı qiyama vo 
ya dövlot çevrilişino yönəklilon hərəkot- 
lər edildikdə, zorakılıııla müşayiət olu- 
nan kiitlovi iğtişaslar yarandıqda, və- 
təndaşların həyatı və təhlükəsizliyi, ya- 
xud dövlət tosisatlarının normal fəa- 
liyyəti iiçiin qorxıı törədon digər müna- 
qişolər meydana gəldikdə ölkənin ayrı- 
ayrı yerlorindo fovqəladə vəziyyət tət- 
biq edir vo bu barədə qobul etdiyi fər- 
rnanı 24 saat müddətində parlamentin 
təsdiqinə verir.

Təhlükəsizlik Şurası respublikanm 
ınüdafiəsi, oııun dövlət müstoqilliyi və

orazi bütövlüyünün qorunması siyasoti- 
nin həyata keçirilməsinə, iqtisadi və 
ekoloji təhliikəsizliyin təmin edilməsinə, 
fövqoladə hadisələrin noticələrinin ara- 
dan qalldırılmasına dair tövsiyələr verən 
məşvərətçi orqandır. Ölkə Konstitusiya- 
sına əsasən Azorbaycan Respublikasının 
Milli Moclisi (MIM) fövqəladə vo hərbi 
vəziyyət rejiıniəri, müdafiə və hərbi qul- 
luq, təhlükəsizliyin əsasları, ərazi quru- 
luşu və dövlət sərhəd rejimi məsələlərinə 
dair ümuıni qaydaları müəyyən cdir, öl- 
kə prezidentinin təqdimatına əsasən res- 
publikanın hərbi doktriııasını təsdiqlə- 
yir, dövlət başçısınm təqdimatına əsasən 
SQ-nin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifə- 
lərin icrasına cəlb edilməsinə, eləcə də 
prezidentin müraciətinə əsasən mühari- 
bə elan edilməsi və sülh bağlanmasına 
razılıq verir. Parlament həmçinin horbi 
və fövqoladə vəziyyətiıı totbiqi barodə, 
eləcə də qanunvericilikdə nəzərdə tutul- 
nnış digər hallarda Azərbaycan Prezi- 
dentinin fərmanlarım təsdıq edir.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti (NK) ölkə hökuməti olaraq, 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına 
rəhbərlik edir; müxtəlif sahələrə dair 
məqsədli proqramların həyata keçiril- 
məsiııi, eləcə də milli tohliikəsizliyi təmin 
edən qüvvələri və orqanları maddi və 
maliyyə resursları ilo təmin edir. Nazir- 
lər Kabineti SQ-nin vəziyyətinə görə 
məsuliyyot daşıyır. NK SQ-nin sihıh, 
horbi texnika, döyüş sursatı və s. başqa 
resurs vo xidmətlərlə təchiz olunmasını 
təşkil edir. Hökumət həmçinin ölkə iqti- 
sadiyyatınm sofərborlik hazırlığına və sə- 
fərborlik üzrə işə başlamasına, onun hər- 
bi vəziyyot şəraiti rejimino keçirilməsinə 
rəhbərlik edir, mülki və ərazi miidafiəsi- 
nin ümumi planlaşdırılmasını təşkil edir, 
silahların və strateji materialların ixracı 
üzorində nozarəti təşkil edir, hərbi qul- 
luqçuların, hərbi qulluqdan ehtiyata və 
ya istefaya buraxılmış şəxslərin, onların 
ailələrinin sosial və hiiquqi təminatlarına 
dair qanunvericiliyin icrasını təmiıı edir.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, Azər- 
baycan Respublikasmda məhkəmələr 
ədalot mühakiməsini həyata keçirir və 
bu zaman ölkə Konstilusiyasında təsbit 
edilmiş insan və vətondaş hüquqlarım vo 
azadlıqlarını. miilkiyyot formasından 
asılı olmayaraq bütiin müəssisə, idarə vo 
təşkilatların, siyasi partiyaların, ictimai 
birliklərin, digər hüquqi şəxslərin 
hüquqlarını və qanuni mənafelərini hər 
ciir qosdlordən vo qanun pozuntuların- 
dan müdafiə edir.

Azərbaycan Respublikasında məh- 
komo hakimiyyəti sisteminə daxil ol- 
maqla prokurorluq cinayət işi başlayır 
və ibtidai istintaq aparır; cinayət işi iizrə 
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbor- 
lik edir və qanunlara riayət edilməsini 
tomin edir; təhqiqat və əməliyyat-axtarış 
orqanlarının foaliyyotində qanunların 
icra vo tətbiq olunmasına nəzarot edir; 
məhkəmədə mülki və iqtisadi mübahisə- 
lərə dair islərə baxılmasında iddiaçı ki- 
mi ıstırak edir; mohkəmədə cinayət işlo- 
rinə baxılmasında tərəf kimi iştirak edir, 
dövlət ittihamını müdafio edir.

Azəıbaycan Respublikasımn Silahlı 
Qüvvələri və qanuııvericilikdə nəzərdo 
tutulan başqa silahlı birləşmələı: xüsıısi 
xidmət orqanları; polis, prokurorltıq, 
gömrük, vergi və digər lıüquq-mühanzə 
orqanları; sənaye, energetika, ııəql at
sahəsində işlərin təhlükəsiz göriilı ısi
qaydalarına görə məsuliyyət daş> n, 
rabitə və informasiya təhlükəsizli ıi,
ətraf mühitin miihafizəsiıu və əh ı in 
sağlamlığmm qorunmasını təıuin >n 
dövlət orqanları və milli təhlükəsi, i- 
nin təmin olunmasında iştirak edə: i-
gər dövlət orqanları - dövlət tərəfi1’ 3(1 

yaradılan, qanunvericilik çərçivo> lə
fəaliyyət göstərən və ölkənin milli t i- 
kəsizliyini bilavasitə təmiııetmə . i- 
liyyotinə malik olan qurumlardır.

Azərbaycan Respublikasının mill ıh- 
lükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dı lət 
orqanları öz səlahiyyətləri daxilindo li 
təhliikəsizliyin təmin olunması ilə əl;ı.jə- 
dar tədbirlər planlaşdırır və həyata kı vi- 
rirlər; milli təhlükəsizlik sisteminin 
milləşdirilməsi ilə bağlı təklifior veı 1 .
milli təhlükəsizlik sahəsində qanut ra 
və digər normativ-hüquqi aktlara r ət 
olunmasıın təmin edirlər; milli təhl' • 
sizliyi təhdid edən, milli maraqlara . r 
vura bilən fəaliyyətin qarşısınm alın 1- 
sı üçiin miivafiq tədbirlər görürlər.

Azərbaycan Respublikasının M ı- 
fiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik N - 
liyi, Düvlət Sərhəd Xidməti, X\ i 
Dövlət Mühafizə Xidməti, Daxili 
Nazirliyi milli təhlükəsizliyi təmin n 
əsas dövlət orqanlarıdır.

Azərbaycan Respublikasının Miid iə 
Nazirliyi (MN) - Azərbaycaıı Respu'ıH- 
kası SQ-ə və ycrli hərbi idarəetmə n- 
qanlarına rohborlik edon dövlət orqaıu- 
dır və onların inkişafına, həmçinin 
müdafiə vəzifələriııin yerinə yetirilməsi- 
ııə hazırlıq iiçün tam məsuliyyət daşıyır.

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi (MTN) ölkənin
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milli təhliikəsizliyinin təmin edilməsi is- 
tiqamətində dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə olverişli şəraitin 
yaradılması üçün tədbirlər görən, bu 
moqsodlə kəşfiyyat, əks-koşfiyyat və 
əməliyyat-axtarış fəaliyyətini təşkil edən 
və həyata keçirən, solahiyyətlərinə aid 
edilmiş cinayət işləri üzrə təhqiqat və ib- 
tidai istintaq aparan, eləcə də cinayətlə- 
rin aşkarlanması, qabaqlannıası. qarşı- 
sınııı alınması və açılması sahəsində 
Azərbaycan Respublikasınm qanunve- 
riciliyi ilo müəyyən edilmiş səlahiyyətlən 
həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sərhəd Xidməti (DSX) dövlət sərhədi-

Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər Nazirliyi (D İN ) - ölkədə ictimai 
qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin tə- 
min edilməsi, cinayotlərin qarşısının 
alınması və açılması sahəsində qanunve- 
riciliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri 
həyata keçirir. Digər mərkəzi və yerli ic- 
ra hakimiyyəti orqanlarının ləaliyyəti 
bu və ya digər dərəcədə milli təhlükəsiz- 
liyin təmin olunması ilə bağlıdır.

Azərbaycan Respublikasının vətən- 
daşları ölkə qanunvericiliyinə əsasən 
milli təhlükəsizliyin təmin olunmasında 
iştirak edirlor. Bu, seçki, referendum və 
qanunla müəyyən olunmuş digər demo- 
kratik vasitələrlə Azərbaycan Respubli-

M illi təhlükəsizliyin təminatının vasi- 
tə və metodları. Azərbaycan Respubli 
kası öz ınilli təhliikəsizliyini sərəncamın- 
da olan bütün siyasi, iqtisadi, hərbi, hü 
quqi və digər vasitə və metodlarla birtə- 
rəfii qaydada və yaxud beynəlxalq mü- 
qavilələrə müvafiq olaraq təmin edir.

M illi təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı 
beynəlxalq əməkdaşlıq ölkənin Av- 
ro-Atlantika institutlarına inteqrasiya- 
sını, ATƏT-in Minsk qrupuııun maııda- 
tına uyğun olaraq Ermənistan-Azər- 
baycan münaqişəsinin həllini, qonşu 
dövlətlərlə ikitərəili, eləcə də Cənubi 
Qafqaz və GUAM  qrupu çərçivəsində 
regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi-

Azərbaycaıı 
Respublikası M illi 

Tshlükosizlik 
N azrliy i.

nin lafızəsi sahəsində ölkə qanunve- 
ricilı ı müəyyən edilmiş səlahiyyətləri 
həya eçirir.

A *aycan Respublikasının Xüsusi 
Dövl Mühaflzə Xidməti (XDM X) 
Azəı can Respublikasmın Preziden- 
tinin ıgər dövlət mühafızə obyektləri- 
nin, ı .nçinin xarici ölkələrin dövlət və 
hökı >t başçılarının ölkədə olduqları 
vaxi iarın təhlükəsizliyinin təmin edil- 
məsı Jövlət başçısının iqamətgahınm, 
Milli Məclisin, Nazirlər Kabinetinin, 
Konstıtusiya Məhkəməsinin, Xarici İş- 
lər Nazirliyinin və Mərkəzi Seçki Ko- 
missiyasmın obyektlərinin mühaflzəsi- 
nin təşkilini, göstorilən obyektlərdə bu- 
raxılış rejimini həyata keçirir.

kasının milli maraqları vo onların mü- 
dafiəsinin yolları haqda öz fıkir və tək- 
liflərini ifadə və icra etmək; qanunveri- 
ciliklə nəzərdo tutulmuş qaydada res- 
publikanın milli təhlükəsizliyinin tomin 
oluııması məqsədilo dövlət hakimiyyəti 
vo yerli özünüidarəetmə orqanları tərə- 
findən hazırlanmış tədbirləri könüllü və 
ya konstitusiya vəzifələrinin yerinə yeti- 
rilməsi şəklində həyata keçirmək; ölkə 
həyatının müxtəlif sahələrində təzahür 
edən təhlükəli hallara dövlət və ictimai 
təsisatların diqqətini cəlb etmək, bütün 
qanuni vasitələrlə dövlətin təhlükəsiz- 
liyi, habelə hüquq və maraqlarının mii- 
dafiə olunmasına çalışmaq yolu ilə tə- 
min olunur.

ni, Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmə 
qarşı miibarizədə antiterror koalisiyası- 
nın üzvü qismində iştirakım ehııva edir. 
Avro-Atlantika məkanında təhlükəsiz- 
lik və sabitliyin güclənməsinə töhfə ve- 
rən Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) 
Proqramının iştirakçısı kimi, bu məkan- 
da əməkdaşlığın dərinləşdirılməsi, SNT 
vo Avro-Atlantika Təhlükəsizlik Şurası 
çərçivəsində NATO-ya üzv və tərəfdaş 
dövlotlorlə siyasi, hərbi, mədəni omək- 
daşlığın genişləndirilməsi, Avro-Atlan- 
tika siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik 
strukturlarına inteqrasiya Azərbayca- 
nın strateji məqsədləıindən biridir. 
Azərbaycan Respublikası Ermənistan- 
Azəıbaycan münaqişəsinin ATƏT-in
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Minsk qrııpıı çərçivosindD, hor iki tlövlə- 
lin arazi bütövlüyü, Dağlıq Qarabağın 
(DQ) biitün olıalisi üçün tohlükəsizlik 
taminatı, DQ-a ölka torkibində geniş 
muxlaıiyyot verilməsi, qaçqın vo moc- 
buri köçkünlorin öz ytııdlarma qaytarıl- 
ması prinsiplori osasınıla sülh yoltı ilo 
hollinin torofdarıdır. F.yni zamaııda, 
Azorbaycan Respııhlikasının suvcreıı 
hiiquqlarmı moluludlaşdıran, dövlot 
nnistoqilliy.nin itirilmasiııo yönoloıı, ya- 
xııd Azorbaycan Respublikasının milli 
tohliıkosi/liyiııo zoror vura biloıı beyııol- 
xalq miıqavilolorin bağlanılmasma yol 
verilmir.

Silahlı Qüvvəbr

Azorbaycan Respublikasının Silahlı 
Qiivvoləri (SO) ölkonin təhlükəsizliyinin 
və miidafiosinin əsasını toşkil edən döv- 
lət hərbi loşkilatı olmaqla, rcspublika- 
nın sııverenliyinin, orazi biitövlüyünün, 
oııun toxunulmazlığının vo mənafeyinin 
silahlı müdafiəsinə, dövlotə silahlı hücu- 
mun qarşısının alınmasına, tocavüz 
olarsa. onun dof edilməsino xidmət cdir. 
SQ öz toyiııatı ilə bağlı olmayan vozifə- 
lorin icrasına dövlət başçısının taqdima- 
tı ilo ölko parlamenlinin qorarına əsasən 
cəlb oluna biləıiər. Miiharibo şoraitində 
SQ öz vəzifələrıııi sərhod qoşunları, da- 
xili qoşunlar vo ölkə qanunvericiliyində 
ııozərdə tuıulmuş digər qoşunlarla sıx 
əlaqodə vcrino yelirir. Azorbaycan Res- 
publikasının müdafiəsi ölkə qanıınveri- 
ciliyino əsason, hərbi doktrinaya uyğun 
olaraq toşkil edilir. Hərbi doktıina SQ- 
ııin qurueuluğunda miidafiə yetərliyi 
prinsipi ilo müəyyənloşdirilir vo Azər- 
bayean Respublikasının heç bir dövlətə 
qarşı ərazi iddiasının olmamasma, eloco 
də ogor təcavüz obyekti olmasa beynəl- 
xalq hüquqa əsaslanan öhdəliklordoıı 
başqa heç vaxt heç bir dövlotə qarşı hor- 
bi oməliyyatlara birinci başlamayacağına 
osaslanır.

SQ-ııin quruculuğunun vo ləaliyyəti- 
niıı hüqtıqı əsasıııı Azorbaycaıı Respub- 
liknsı Konstitusiyası (1995). “ Azərbay- 
can Respublikasının Silahlı Qiivvələri 
haqqında” (1991), "Miidafiə haqqında
(1993), “ Hərbi xidmət haqqında”
(1992), “ Azərbaycan Respııblikasıııda 
hərbi xidmətə çağırışın osasları lıaqqın 
da” (1992), “ Horbi qulluqçuların statu- 
su haqqında” (19l> 1). “ Votəndaşların 
pensiya toıııinatı haqqında” (1992). 
'Fövqolado voziyyot haqqında” (2004),

“ Hərbi vəziyyət haqqında” (1994) və s. 
Azorbaycaıı Respublikası qanuııları, 
elocə do bir sıra başqa normaliv-hüqııqi 
sənodlor toskil edir. SQ-nin şəxsi beyoti 
hərbi qulluqçulardan və ırıülki şəxslər- 
dən ibarətdir. SQ-nin şoxsi heyətlo kom- 
plektləşdirilməsi köniillü (müddətli hoqi- 
qi hərbi xidmətdəıı başqa hərbi xidmə- 
ıin bütiin növlori) və çağırış üzrə (miid- 
dətli hoqiqi horbi xidmət) xidmət üsulla- 
rı ilə hoyata keçirilir, Bağlaşma yolu ilə 
hoqiqi hərbi xidmətə yalııız digər dövloi- 
lorin votəndaşları qəbul oluna biior. Qa- 
nıınvericiliyə əsason alternativ xidmət 
(omok mükəlləfiyyəti) keçmək iiçiin gön- 
dərilon şəxslərdən başqa, Azərbaycan 
Respublikasınm 18 yaşından 35 yaşına- 
dok vo səhhotinə görə hərbi xidmətə ya- 
rayan lıər bir kişi vətəndaşı SQ-nin sıra- 
larında hoqiqi horbi xidmot və ya bir ay- 
dan üç ayadok miiddəto toplanış hazır- 
lığı keçməlidir. Qanunla müoyyən edil- 
miş hallarda öz əqidəsinə və başqa osas- 
lara görə hoqiqı hərbi xidmətə qobul edi- 
lə bilməyən vətondaşlar alternatıv xid- 
nıot (əmok mükəllofiyyəti) keçməlidirlər. 
Həmçinin tibbi və ya başqa ixtisas təhsi- 
li olan 19 yaşından 40 yaşınadok qadın 
vətəndaşları özləriııin razılığı ilə hərbi 
uçola götürülə və miiqavilə əsasında SQ- 
nin köməkçi və ya başqa bölmoləı ində 
xidmət cdə biləıiər.

Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağı- 
rışa möhlot ailo vəziyyətiııə, sağlamlıq 
voziyyətinə görə təhsili davam etdirmək 
iiçün, deputatlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar 
rayon, şəhər, şəhərdo rayon çağırış ko- 
missiyasımn qərarı ilə verilir. Ailə və 
sağlamlıq vəziyyotinə göro möhlət 35 ya- 
şa qodor verilir. Bu yaşa qodor çağırış- 
dan möhlot hüququnu irirməmiş şəxslər 
dinc dövrdo müddətli həqiqi horbi xid- 
ırıotdən azad olunurlar və ehtiyata keçi- 
rilirlər.

Dinc dövrdə həqiqi horbi xidmotin 
miiddətləri: ınüddotli hoqiqi horbi xid- 
məl lıorbi qulluqçuları (əsgərlor, mat- 
roslar) üçün 1 il 6 ay, ali təhsili olaıılar 1 
il; hərbi dəniz qiivvəlorinin gəmilorində, 
döyiiş tominatı iizrə sahil hissələrindo vo 
Sorhod Qoşıınları dəniz hissolərinin 
matrosları və çavuşları 2 il ali tohsili 
olanlar 1 il 6 ay; müddotdən artıq hoqi- 
qi lıərbi xidmət hərbi qulluqçuları üçiin
- ıniiddətli hoqiqi hərbi xidmotdən daxil 
olanhır, ehtiyatdan daxil olanlar vo qa- 
dınlar iiçün 3 il; gizirlor vo miçınanlar 
iiçiiıı 5 il; zabitlor iiçiin ■ ehtiyatdan 
həqiqı horbi xiümoto çağırılanlar vo ya 
köniillii daxil olanlar 1 il 6 ay. bağlaşma

üzro lıoqiqi hərbi xidmətə köniillü qəbul 
olunanlar üçün 3 ilə qodər müəyyon 
olunmuşdur.

Ölkə Konstitusiyasına osasən (76.2- 
ci maddə). votəndaşların əqidosi lıoqiqi 
hərbi xidmət keçməyo ziddirsə, qanunla 
müoyyən cdilmiş hallarda həqıcıi hərbi 
xidmətin alternativ xidmətlə ovəz olun- 
masına yol verilir. Zabit kadrların ha- 
zırlanması Azərbaycan Respublikasınııı 
Miidafiə Nazirliyi sistemiııdə fəaliyyət 
göstəron vo ali horbi təhsil veron nıək- 
toblordə Azərbaycan Ali Hərbi Moktə- 
bi, Azorbaycan Ali Hərbi Dənizçilik 
Məktəbi və Azorbaycan Ali Horbi Təy- 
yaroçilik Moktobində həyata keçirilir. 
Silahlı Qüvvələrə ınülki şəxslər Azər- 
baycaıı Respublikası Nazirlər Kabineti 
tərofindən ınüəyyən edilən ştat sa;,T 
hiidtıdlarında Müdafiə Nazirliyinin t 
diq etdiyi siyahı iizro vəzifələro gö 
riilürlər* Hərbi komandanlıqla mülki şr ;- 
slərin əmək münasibətləri omək vo döv >t 
xidməti haqqında qanunvericili o
tanzimlənir. SQ-nin biıiikləri. birləşm -
ri vo hərbi hissələri hərbi doktıinanın -
ləblərinə uyğun olaraq yerləşdirilir. S 
nin yerləşdirilmə və totbiq planl ı
Miidafiə Nazirliyinin təklifləri əsasıı ı
dövlət başçısı tərofındən təsdiq edilir.

Ölkə qanunvericiliyinə uyğun o - 
raq, Azorbaycan Respublikasının Sila - 
lı Qüvvələrino rəhborliyi SQ-nin Ali B ş 
komandam kimi Azərbaycan Rcspub i- 
kasının Prezidenti müvafıq dövlət < - 
qanlarmın qanunvericiliklə müəyyənlos- 
dirilmiş səlahiyyətləri hüdudlarında h 
yata keçirir. Azərbaycan Respublika - 
nın SQ-yo və yerli hərbi idaroetmə o>- 
qanlarına bilavasito rohborliyi Az.ər- 
baycan Respublikasının Müdafıo Naz - 
liyi (MN) həyata keçirir. MN SQ-n ı 
formalaşdırılmasına və qurulmasın 
təşkilat-səfərbərlik foaliyyətinə vo ça, 
rış işino, maddi-texniki sosial-moiş 
tibb və maliyyə təminatma, SQ üçün 
bit və sıravi heyətinin hazırlanması 
rəbboıiik edir. MN həmçinin, horbi - 
yasi voziyyəti qiymotloııdirir vo hor i 
tohlükənin dorəcəsiııi müəyyənloşdir ; 
SQ-ııin, silahların və hərbi texnikan ı 
quruculuğunun və inkişafının dövlot 
proqramlarının layihəlorini, SQ-niıı sə- 
forbərlik, yerləşdirilıno və totbiq plaııla- 
rını, büdcədən müdafio iiçün ayrılan 
mobloğlər haqqında tokliflori hazuiayıb 
dövlət başçısına toqdim edir; qoşunların 
döyüş, əməliyyat-takıiki və mənovi-psi- 
xoloji hazııiığına rohborlik edir; SQ-nin 
şəxsi heyotinin hərbi-vətonporvərlik ru-
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luında tərbiyəsini toşkil edir; hərb elmi- 
nin inkişafma rəhborlik edir, hərbi-elmi 
tadqiqatları təşkil edir vo kcçirir. Naziı- 
lik hərbi texnikanın vo digər horbi omla- 
km yaradılması. istehsalı və tomiri barə- 
də dövlot sifarişini verir, onların hazır- 
lanmasına, smaqdan keçiıilməsino, is- 
tehsalına və keyfiyyətinə nəzarətin hə- 
yata keçiulməsində iştirak edir; SQ-nin 
qisimlorinin, ııövlərinin, birliklərinin, 
bııiəşmələrinin və horbi hissoloriniıı şəx- 
si heyətinin sayını müəyyənloşdirir, öz 
solahiyyəti daxilində hərbi kadrlaıı ha- 
zııiayır və yeıiəşdirir, hərbi rütbələr vc- 
rir votondaşların lıərbi xidməto hazır 
lan nası məsələlorino dair qüvvodə olan 
qanunvericiliyin icrasmda iştirak edir; 
həı vəzifəlilərin hazırlanmasını vo tok-
mi şdirilmosini, vətəndaşların həqiqi 
mi dətli hərbi xidmoto çağınlmasını və 
miı yən olunmuş xidmət miiddətlorini 
çə; qurtarmış hərbi qullııqçuların eh- 
tiv a buraxılmasım, hərbi qulluqçula- 
rın )planışa çağırılmasmı, həmçinin sə- 
foı rliyi və sələrbərlikdən tərxisetməni 
pl; aşdırır və təşkil edir; başqa dövlət- 
ləı silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlıq 
ed MN həmçinin qanunvericilikdə nə- 
zə tutulmuş hallarda miidafıə məsə- 
ləl rıo aid normativ aktlar qəbul vo on- 
lar icrasına nəzarət edir; qüvvədə ohın 
qa nvericiliyə müvafıq surətdə hərbi 
xitı ət keçilməsini təşkil vo SQ hərbi 
qu qçularınm. mülki heyətiııin, lıərbi 
xid lƏtdon buraxıhnış şəxslərin və onla- 
rın ilə üzvlərinin sosial və hiiqııqi tomi- 
na arını həyata keçirir. Ölkə qanunve- 
ric iyinə əsasən SQ quru qoşıınların- 
da . hava hücumundan ınüdafiə və hor- 
bi ıva, hərbi-dəniz qüvvolərindən iba- 
rə' r. Təşkilati cəhətdən ölkənin SQ-si 
bi dərdon, birləşmələrdən, hərbi hissə- 
ləı )n, hərbi təşkilatlardan və həı bi təh- 
sil üəssisəlorindən ibarotdir.

Azəmaycan Respublikası 
lilli Təhlükəsizlik Nazirliyi

\zorbaycan Respublikası Milli Təh- 
lüı sizlik Nazirliyi (MTN) kəşfiyyat, 
ək koşfiyyat fəaliyyəti, dövlət sirrinin 
mi afızəsi, cinayətlərin aşkarlanması, 
qanaqlanması qaışısımn alınması və 
açılması sahəsiııdə ölkə qanunvericiliyi 
ilə müəyyəıı edilmiş solahiyyətlori hoya- 
la keçirən morkəzi icra hakimiyyəti or- 
qanıdır. Qanunvericiliyə əsasəıı, MTN- 
nin vozifoləri Azorbaycan Respublika- 
sının milli tohlükəsizliyinin tomin edil-

mosi istiqamətində dövlət siyasətinin 
həyata kcçirilmosi moqsodilə əlverişli şə- 
raitin yaıadılması iiçiin tədbirlərin gö- 
rülməsi; milli tohlükəsizliyin tomin edil- 
mosi moqsodilə kəşfiyyat. oks-koşfıyyat 
və əmoliyyat-axtarış foaliyyətinin toşkili 
və hoyata keçirilmosi, səlahiyyətlərinə 
aid edilmiş cinayot işləri üzrə tohqiqat vo 
ibtidai istintaq aparılması; xaıici xüsusi 
xidınot orqanlarının, təşkilatların və ay- 
rı-ayrı şəxslərin ölkənin milli maraqları- 
na qarşı yönolmiş niyyətləri, planları və 
əmollori barodə molumatların əldə edil- 
məsi və onların təhlili, ınilli təhlükəsiz- 
liyə real vo poteıısial tohdidlərin proq- 
nozlaşdırılması; xarici xiisusi xidmot 
orqanlarının və toşkilatlarınm. cinayət- 
kar qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasının suveren- 
liyino, ərazi bütövliiyünə, konstitusiya 
quruluşunun əsaslarına və təhlükəsizli- 
yinə, iqtisadi, elmi-tcxniki. müdafıo po- 
tensialına və s. ınilli maraqlarına zəror 
vurulmasına yönəlmiş kəşfiyyat, terror- 
təxribat, digər pozuculuq və cinayətkar 
fəaliyyətinin aşkarlanması, qabaqlan- 
ması vo qarşısının alınması məqsodilo 
tədbiıiərin göriilməsidir.

Nazirlik beynəlxalq terrorçuluq və 
transmilli miitəşokkil cinayətkarlığın di- 
gər formaları ilo mübarizə aparır; Azər- 
baycan Respublikasının Prezidentini və 
onun tapşırığı ilə ınüvafiq dövlət orqan- 
laıını milli təhliikosizliyo olan təhdidlər 
barədə məlutnatlandırır, habelə siyasi, 
iqtisadi, hərbi, elmi-texniki, ekoloji vo 
milli təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı di- 
gər sahəlor üzro zoıuri kəşfıyyat məlu- 
matları ilo təmin edir. MTN Azərbay- 
can Respııblikası Miidafiə Nazirliyi və 
onun tərkibindəki qurumların, Daxili 
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının, 
Dövlot Sərhəd Xidməti və onun tərki- 
bindoki quıumların və qanunvericiliyo 
uyğun yaradılmış digor hərbi qurumla- 
rın əks-koşfiyyat tominatmı hoyata keçi- 
rir; hərbi-sənaye kompleksinin, energe- 
tika, nəqliyyat. rabitə və iqtisadiyyatın 
digər stıateji ohəmiyyətli sahələrinin 
həmçinin milli təhliikəsizlik baxımmdan 
ohomiyyot kəsb edon elmi-texııiki araş- 
dırmaların və onlaım nəticolərinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi iizrə 
tədbirlor görür; Azorbaycaıı Respubli- 
kasının xarici ölkolərdəki diplomatik vo 
digər nümayəndəliklorindoki əmokdaş- 
larının və onlarm ailo üzvlorinin, həmçi- 
nin dövlət sirri təşkil edoıı molumatlarla 
işlomoyə buraxılnnş ölkə votəndaşları- 
nııı xaricdo oldtığu müddətdo təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zoıu- 
ri hallarda tədbiıiər görür. MTN homçi- 
nin. SQ-də və başqa silalılı biıioşməlor- 
də silahlarııı, hərbi sursatın saxlanma və 
daşınması qaydalarının pozulması, 
döyüş qabiliyyətinin zəifiodilməsinə yö- 
nəlmiş əmollorin, dövlot omlakının, o 
cümlədən, silah, sursat, hərbi texnika, 
partlayıcı, zəhorloyici və radioaktiv 
maddələrin olə keçirilınəsi, talaııması, 
məhv edilməsi hallarımn aşkarlanması, 
qabaqlanması vo qarşısının alınması 
məqsədilə müvafiq tədbirlər hoyata ke- 
çirir; qaçaqmalçılığa, qeyri-leqal yolla 
informasiya alınması iiçiin nəzordə tu- 
tulmuş xüsusi texniki vasitələrin. narko- 
tik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 
prekursorların, güclii tosirli, zəhərli, zə- 
həıiəyici, radioaktiv, partlayıcı maddə- 
loriıı və qurğuların, lıərbi texnikanın, 
odlu silah vo döyüş sursatımn, nuvə, 
kimyəvi, bioloji və digor kiitləvi qırğın 
silahlarımn, kiitlovi qırğın silahlarının 
hazııianmasında istifadə oluna bilən 
materialların və avadanlıqların, strateji 
ohəmiyyətli xammalın, modəni, tarixi və 
arxeoloji sorvət olan əşyaların qanun- 
suz dövriyyəsinə qarşı digər dövlət or- 
qanları ilə əlaqodə miibarizə aparır. 
MTN ona həvalə edilmiş vəzifələri bila- 
vasitə vo tabeliyindəki qurumlar vasitəsi- 
lə hoyata keçirir. Naziıiiyin strukturuna 
baş idarəlor, idarələr, şöbolər vo digor qu- 
rumlar daxildir. Nazirliyin mərkəzi apa- 
ratı, Naxçıvan MR-in Milli Təhlükosizlik 
Nazirliyi, şəlıər və rayon orqanları, hərbi 
əks-kəşfiyyat qurumları, akademiya, 
horbi-tibb müəssisələri. habelə digor 
struktur bölmələr nazirliyiıı vahid siste- 
mini toşkil edir. Nazirliyin fəaliyyətinin 
hüquqi osasını Azərbaycan Respubli- 
kasının Konstitusiyası, Azərbaycan Res- 
publikası qaııunları, dövlət başçısmın 
fərman vo sərəncamları, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar 
və sorəncamları, habelə ölkonin tərofdar 
çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında Əsas- 
naınə və nazirliyin nonnativ hüquqi akt- 
ları təşkil edir.

MTN-ə ölko prezidenti torəfindon 
vəzifəyə təyin və vəzifodən azad edilən 
Azərbaycan Respublikasmın milli təh- 
lükəsizlik naziri rəhbərlik edir. Nazir 
MTN-nin işini ləşkıl edir təkbaşçıhq vo 
kollegiallıq prinsiplorinin qarşılıqlı əla- 
qələndirilməsi əsasında onunı fəaliyyoti- 
no rohboıiik edir, nazirliyin vəzifələrinin 
yeriııə yetirilməsinə göro şəxsi məsuliy- 
yət daşıyır.
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Azorbaycan təhlükəsizlik orqanları- 
nın tarixi 20 əsrttan başlayaraq üç dövro
- Azarbaycan Xalq Cümhuriyəti, Sovet 
vo müstəqil Azorbaycan Respublikası 
dövrləriııo bölüniir. Azəıbaycan Dcmo- 
kratik Respublikası dövründə Hərbi 
Nazirlik ölkənin təhlükəsizliyinin tonıin 
cdilməsi missiyasını ilk zamanlar üzəri- 
ııəgöturmüş və 1919 il martın 28-də hər- 
bi nazir Səmod bəy Mehmandarovun və 
Baş Qərargah rəisi Məmmod bəy Sulke- 
viçin imzaladıqları 157 saylı əmrlə na- 
zirliyin Baş Qərargahınm general-kvar- 
tirmeyster şöbəsiııdə kəşfiyyat və əks- 
kəşfiyyat bölməsi yaradılmışdır. Hərbi 
idarə çərçivəsində olan bu struktur fəa- 
liyyətini yalnız tahlükəsizliyin hərbi as- 
pektlərinə yönəldirdi. 1919 il aprelin 13- 
də dövlət hakimiyyətinin bütün struk- 
tuıiarı Azərbaycan hökumətinin ixtiya- 
rına keçdikdən sonra, denikinçilənn
1919 ilin aprelində Dağıstan və 
Gürcustana hücumunun ölkənin müstə- 
qilliyi iiçün də təhlükə törətməsi və da- 
xildo bolşevik-daşnak qüvvələrinin 
Azərbaycanın dövlətçiliyinə qarşı dağı- 
dıcı fəaliyyətinin genişlənməsi nəzərə 
alınaraq, paıiamentin qəıarı ilə iyunun 
9-da Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıl- 
dı. Dövlət Müdafıə Komitəsi 1919 il iyıı- 
nun 11-də Azərbaycanda fövqəladə və- 
ziyyət elan etdi. Bununla yanaşı müva- 
fiq qərarla dövlət idarəetmə sistemində 
ilk dəfə idaro tabeçiliyi olmayan xüsusi 
xidmət orqanı - “Əksinqilabla Mübari- 
zə Təşkilatı” yarad'ldı. Həmin təşkilat 
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə, 
dövlətçiliyinə, ərazi bütövlüyünə əngəl 
ola biləcək daxili və xarici qiivvələrlə 
mübarizə aparan təsisat kimi fəaliyyətə 
başladı. Qısa müddət orzində Bakıda 
təşkihıtın yeddi rayon bölməsi yaradıldı. 
İlk əvvəl denikinçilərə qarşı mübarizə 
aparan Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatı 
sonrakı mərholədə əsas fəaliyyotini bol- 
şevik təhlükəsinə və şəhərdə təxribatlar 
törodən ermənilorəqarşı yönəltdi. Bı>lşe- 
viklərin pozuculuq fəaliyyəti nəticəsində 
respublikada voziyyətin mürəkkəbləş- 
məsi, həmçinin müxtəlif parlament frak- 
siyaları və partiyalar aıasında siyasi 
mübarizənin gərginləşməsi nəticosində 
1920 il nıartın 6-da Əksinqilabla M'iba- 
rizə Toşkilatı buraxıldı. Azorbaycanın 
ilk xiisusi xidmot orqanlarının təşəkkü- 
lündə homin təşkilatın rohb^rbri olmuş 
Mommədbağır Şeyxzamanlı və Nağı 
Şcyxzamanlımn miihüm xidmotləri ol- 
muşdur.

Sovct dövrü Azorbaycanda bolşevik

rejimınin güclondinhnəsinə xidmot edən 
Azərbaycan Fövqəlado Komissiyası, 
Azərbaycan Dövlot Siyasi İdarəsi və 
Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 
1920 40 illərdə foaliyyəti Azərbaycan 
xalqımn minlərlə ziyalısım, elm və mə- 
dəniyyot xadimini fiziki vo mənəvi terro- 
ra məruz qoyınası ilə xarakteıizə olu- 
nıır. Belo ki, 1920 ilin mayından 1921 
ilin əvvəllərinədok 40 mindən çox soy- 
daşımız Fövqəladə Komissiya tərofin- 
dən məhv edilmiş, 1934-38 illərdə 27 
riıin 854 nəfər Xalq Daxili İşlər Komis- 
sarlığı tərəfindən güllələnmə hökmünə 
məhkum edilmişdi. Ümumiyyətlə, 
20-50-ci illərdə repressiyaya məruz qa- 
laraq, mohv olunanların sayı 400 ınini 
keçmiş, yarım milyondan çox insan isə 
ölkədən sürgün edilmişdir. 50-ci illərin 
sonlarından etibarən respubıika tohlü- 
kosizlik orqanlarında milliləşmə və tari- 
xi ədalətin borpa edilməsi, repressiyaya 
məruz qalmış bir çox insanlaıın hüquqi 
və mənəvi bəraət alması istiqamətindo 
xeyli işlər görüldü. Bu proses bilavasitə 
ömıünün və əmək fəaliyyətinin böyük 
hissəsini təhlükəsizlik orqanlarına hosr 
etmiş görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun Azər- 
baycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsin- 
də (DTK) əks-kəşfıyyata rəhbərlik et- 
diyi illor ərzində, xüsusilə də komitə rəh- 
borliyiııə irəli çəkildiyi 1964 ildən sonra- 
kı dövrdə orqana milli kadrların cəlb 
olunması, onların yetişdirilməsi, həlle- 
dici iş sahələrində rəhbor vəzifələrə təyin 
olunması geniş vüsət almağa başladı. 
Heydər Əliyev respublika və ittifaq rəh- 
bərliyindo çalışdığı müddətdə do Azər- 
baycanın xüsusi xidmət orqanlarının fəa- 
liyyətini daim diqqətdə saxlamışdır.

Azərbaycan Respublikası özünün 
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdon 
(1991) sonra, Dövlət Təhlükəsizlik Ko- 
mitosinin maddi-texniki və kadr bazası 
əsasında 1991 il noyabrın 1-də Azər- 
baycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliyi təsis edildi. Qısa müddət ərzin- 
də orqanın ancaq milli kadıiardan kom- 
plektləşdirilməsi dövrü başlandı. Bu 
dövrdə nazirliyin qarşısında duran vəzi- 
fələrin məzmunu vo mahiyyəti mühüm 
dəyişikliyə məruz qaldı. Əgər DTK-nın 
büliin imkanları və potensialı sovet döv- 
lətinin mövcudluğunun və strateji ma- 
raqlarımn təmin olunmasına yönəlmiş- 
disə, Milli Tohltikəsizlik Naziıiiyinin 
qarşısında duran vəzifələr Azərbaycan 
Respublikasımn suverenliyinə, konsti- 
tusiya quruluşuna, iqtisadi, miidafiə, el-

mi-texniki potensialına, digər həyati 
əhəmiyyətli maraqlarına qarşı daxili vo 
xarici təhdidlorin, elocə də xarici dövlət- 
lərin xüsusi xidmətlərinin və təşkilatları- 
nın, cinayətkar qrupların və ayrı-ayrı 
şəxslərin kəşfıyyat və digər təxribat-po- 
zuculuq foaliyyətinin qarşısım almaq- 
dan ibarətdir. Nazirliyin qarşısında 
həmcinin dövlət sirri toşkil edon məlu- 
matların qorunması korrupsiya, terro- 
rizm, narkotik vasitələrin, psixotrop və 
radioaktiv maddələrin, odlu silah və 
döyüş sursatmın beynəlxalq qanuıısuz 
dövriyyəsi, mütəşəkkil transmilli cina- 
yətkarlığın digər təhlükəli növlori ilə 
mübarizo kimi məsul vəzifələr durur. 
Həmçinin Azərbaycan dövlətinin bey- 
nəlxalq antiterror koailisiyasında iştira- 
kında MTN-in foaliyyəti mühiim yer tu- 
tur. Bu fəaliyyət nəticəsində beynolxalq 
axtarışda olan terrorçuların yaxauina- 
raq ekstradiksiya olunması, huma^ita ■ 
pərdo altında təaliyyət göstərən, lakin 
əslində müxtəlif terrorçu subyektlərin 
maraqlarına xidmət edən təşkilatlarm 
ifşası və fəaliyyətinə qadağa qoyulması, 
terrorçulaıia əlaqəli müxtəlif bank he- 
sablarının dondurulması və s. bu kim 
nəticələrə nail olunmuşdur. MTN-iı 
fəaliyyətiııin ən yeni dövrünün başlan 
ğıcı Heydər Əliyevin Azərbaycan rəh 
bərliyinə qayıdışı, nazirliyin işinin yeni 
dən qurulması və nizamlanmasına gös 
tərdiyi toləbkarlıq, eyni zamanda gündə 
lik qayğı və diqqəti ilə bilavasito bağl 
olınuşdur. Nazirliyin xüsusi xidmət or- 
qanlaıına xas olan, onların spesifik fəa 
liyyətindən irəli gələn müvafiq ənonolər 
vardır. Azərbaycan Respublikasınn 
mühüm dövlətçilik təsisatlarından olaı 
MTN-in ölkənin aparıcı qurumlarmda; 
birinə çevrilməsi. təhlükəsizlik siyasəti 
nin hüquqi əsaslarının yaradılması d 
Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdi’ 
Məhz onun səyləri sayəsində Azərbay 
canda hüquqi dövlət quruculuğunuı 
bütün sahələrində olduğu kimi, MTN-iı 
fəaliyyətində də əsaslı dönüş yaraıımış 
dır. Dəfələrlo votəndaş müharibosi v. 
dövlət çevıilişi cəhdlərinin qarşısımn 
alınması, zor yolu ilə hakimiyyəto yiyə 
lənmək ənənəsınə son qoyulması, ölkə 
daxili separatçılıq meyillərinin neytral- 
laşdırılması, terror-toxribat subyektlori- 
nin vaxtıııda zərərsizləşdirilınəsi, öl- 
kənin beynəlxalq antiterror koalisiya- 
sında iştirakı və bu sahədə etibarlı torəf- 
daşa çevrilməsi, eləcə də transmilli 
mütoşəkkil cinayətkarlığın digər tə- 
zahürlərino qarşı səmərəli mübarizənin
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təşkili və əldə olunınuş nailiyyətlər hə- 
min dövr ərzində təhlükəsizlik orqanla- 
rımn foaliyyətini səciyyələnoıron əsas 
amillərdir. Hazırda dövlət qurucııhığu- 
nun ycni mərholəsində bütiin dövlət 
strukturlarında, o cümlədən. MTN-də 
fəaliyyətin milli maraqlar nəzərə alın- 
maqla. beynəlxalq standartlara uyğun 
formalaşdırılması üçün miihüm todbirlər 
həyata keçirilir.

MTN xarici ölkəlorin. tərəfdaş döv- 
lətləıin müvafiq qurumları ilə qarşılıqlı 
maraqların təmin olunmasına əsaslanan 
real vo səməroli əmokdaşlığı genişlon- 
dirir. ;)məkdaşlıq yalnıztexniki yardım- 
lara, ’əlımləro, təcrübənin mənimsənil- 
ınəsıı, deyil. qarşıda duran strateji
vəzil rin, o cümlədən, tohlükosizlik 
məsə i ırinin həlli üzrə ölkənin nıüvafıq 
siyas ıçün əlverişli şərait yaradılması,
beyı Iq hüquqi aktların və infor-
mas nübadiləsinin imkanları hesabı-
na A >aycan Respublikasınm mövqe-
ləri möhkəmlondirilməsinə xidmət
edir N-in fəaliyyəti insan və vətəndaş
hüqı ə azadlıqlarına riayət olunması,
hum zm, dövlət və cəmiyyət qarşısında 
cav ı ılik, vətənpərvərlik prinsipləri
əsasi həyata keçirilir. MTN-in roh-
bərl İlhüseyn Hüseynov (1991-92);
Fəxı lin Təhməzov (1992-93); Nəri- 
man ıranov (1993 94); Namiq Abba- 
sov 1 (4 2004); Eldar Malımudov (23
iyul K>4 ildən).

zərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyi

baycan Respublikası Daxili İş- 
lər irliyi (DİN) Azərbaycan Res- 
publ sında ictimai qaydanın və icti- 
mai lükəsizliyin təmin edilməsi, cina- 
yətl; qarşısımn alınması və açılması
sah:' lə Azərbaycan Respublikasınm 
qan uı ilə müoyyən edilmiş səlahiy- 
yəti əyata keçirən mərkəzi icra haki-
miy orqanıdır. Hələ 1918 il mayın
28-tl öz müstəqilliyini bəyan etmiş 
Azə lycaıı Xalq Ciimhuriyyətinin ilk 
mill aökumotinin tərkibində Daxili İş- 
lər aziıiiyi yaradılmış, nazirlik və 
onu tərkib hissəsi olan polis 1918-20 
ilbri əhatə edən fəaliyyəti dövründə 
Azərbaycan dövlotinin formalaşmasın- 
da, rnilli maraqların qorunmasında, 
müstəqilliyin müdafiəsindo mühiim rol 
oynamışdır. 1920 il aprelin 27-də Azər- 
baycaıı Xalq Cümhuriyyətinin süqutun- 
dan sonra SSR İttifaqı Daxili İşlər Na-

zirliyinin tabeliyində fəaliyyot göstorən 
Azərbaycan SSR DİN sosialist qurulu- 
şuna uyğun, mahiyyətcə sinfı xarakter 
daşıyan orqana çevrilmişdir. Homin 
dövrdə cinayətkarlığa qarşı mübarizə, 
ictimai qaydamn və ictimai təhlükəsiz- 
liyin qorunması sahəsində qanunverici- 
liklo müəyyoıı cdilmiş funksiyaları həya- 
ta keçirən Azorbaycanm daxili işlər or- 
qanları omokdaşlarınm peşo hazııiığı 
artnnş, bu orqanların strukturu təşki- 
lati cəhotdən təkmilləşmişdir. Azər- 
baycan Respublikası dövlət müstə- 
qilliyini borpa etdikdən sonra DİN keç- 
miş SSRİ DİN-in tabeçiliyindən çıx- 
mışdır.

1991 ildən başlayaraq daxili işlor or- 
qanlarında köklü islahatlar aparılmış- 
dır. Belə ki, həmin il ölkodə baş verən 
sosial-iqtisadi dəyişikliklər, mülkiyyət 
formalarımn iııkişaf etmosi, bazar mü- 
nasibətlərinə keçilməsi və yeni təsərrüfat 
mexanizıninin formalaşması nəzərə alı- 
naraq bu orqanlarda Sosialist Əmlakı- 
nın Dağıdılması ilə Miibarizə Xidməti 
(SƏDM X) ləğv edilmiş, iqtisadi sahədə 
cinayotkarlığa qarşı mübarizə xidməti 
ləşkil edilmişdir. 1992 ildo Azərbaycan 
Respublikası daxili işlor orqanları siste- 
mində fəaliyyət göstorən milis mövcud 
hüquqi statusunu saxlamaqla polis ad- 
landırılmışdır. Daxili işlər orqanlarınm 
alitohsilli mütəxossisloro olan ehtiyacım 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1992 il 23 
may tarixli formanına vo Nazirlər Kabi- 
netinin 1992 il 9 iyun tarixli qərarına 
əsasən N.Rzayev ad. Bakı Xüsusi Orta 
Milis Məktəbinin bazasında Azərbay- 
can Respublikası DİN-in Polis Akade- 
miyası yaradılnnşdır. MDB dövlətləri 
arasında ilk dəfə olaraq, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1993 il 9 
yanvar tarixli fərmanı ilə İslah İşləıi 
İdarəsi, İslah Əmək Müəssisələri, Bakı 
şəhəı i Baş Polis İdarəsinin strukturunda 
olan xüsusi miişayiət rotası, rayon, şə- 
hər polis orqanlarının islah işləri müfot- 
tişlikləri, eloco də dövlot başçısınm 1999 
il 9 oktyabr tarixli fərmanı ilə istintaq 
təcridxanaları DİN-in tərkibindən çıxa- 
rılaraq Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə 
veıilmişdir. Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyi sistemində köklü 
islahatlar 1993 ildən sonra həyata ke- 
çirilməyə başlamışdır. Belə ki, respubli- 
kanın iqtisadi-siyasi sisteminin əsasları- 
mn təhlükəsizliyi, vətəndaşların həyatı, 
sohhəti, miilkiyyot hüququ əleyhino yö- 
nəldilən və əsason, mütəşokkil cinayət-

kar dəstələr, qanunsuz silahlı birləşmə- 
lər tərəfindən törodilən cinayətlərin, 
rüşvətxorluq və korrupsiya hallarının 
qarşısımn alınması, bu istiqamotdo əmə- 
liyyat-xidməti foaliyyətin həyata keçiril- 
mosi üzro DİN-in vo digər dövlət orqan- 
larımn osas vəzifolərini müəyyən edən 
“ Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin güc- 
ləndirilmosi, qanunçuluğun vo hiiquq 
qaydasınm möhkomlondirilməsi todbir- 
ləri haqqında” 1994 il 9 avqust tarixli 
fərrnan imzalanmış və həmin fərmana 
əsasən bu qurumun strukturunda Mütə- 
şəkkil Cinayətkaıiıgla Mübarizə İdarosi 
yaradılmış, cinayotkaıiığın ən təhlükəli 
formasına qarşı miibarizə yeni təşkilati 
əsaslar iizərində qurulmuşdur. Nazirli- 
yin strukturunda cinayətkarlıqla müba- 
rizə, insan hüquqlarınm tərnin edilməsi 
sahəsində ictimaiyyətin mütomadi məlu- 
matlandırılması, bu işdə kuıləvi infor- 
masiya vasitələri ib əlaqələrin təkmilləş- 
dirilməsi, daxili işlər orqanlarının fəa- 
liyyətində şoffallığın və aşkarlığın təmin 
edilməsi moqsodilə 1993 ildə Mətbuaı 
xidməti, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji 
tərbiyəsi, onlarda humanizm ideyaları- 
na, hiiquqi və etik normalara, insan 
hüquqlarına hörmot hissinin aşılanması, 
əməkdaşların sosial-hüquqi müdafiəsi- 
nin təmin edilməsi üçiin 1995 ildə Şəxsi 
Heyətlə İş İdarəsi; beynolxalq təşkilat- 
larla, xarici ölkələrin hüquq-mühafizo 
orqanları ilo əməkdaşlığın həyata keçi- 
rilməsi, ölkənin qoşulduğu beynəlxalq 
müqavilələrdə nozordo tutulmuş öhdo- 
likbrin yerinə yetiriliməsi üzro nazirliyin 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, cinayət- 
karlıqla mübarizə sahosində beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilmosi, mütərəqqi iş 
forma və metodlarınm praktiki fəaliy- 
yətdə totbiqi məqsədilə 1996 ildo Bey- 
nəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsi yaradılmış- 
dır. Daxili işlər orqanlarında qanunçu- 
luğa və xidməti vəzifolərin icrası zamanı 
oməkdaşlar torəfindən insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarına riayət edilməsinə 
nəzarətin həyata keçirilməsi, yol verilən 
qanunazidd hallar üz.rə xidmoti tohqiqa- 
tın aparılması məqsədilə 1998 ildə Daxi- 
li Təhqiqatlar İdarəsi təsis edilmişdir. 
Ölkədə həyata keçirilən demokratik- 
hüquqi islahatlar çərçivəsində Azər- 
baycan Respublikası DİN-in fəaliyyəti- 
nin hüquqi əsaslarım miiəyyən edən bi 
sıra normativ aktlar, o cümlodən, “ Polis 
haqqında” (1999), “ Əməliyyat-axtarış 
fəaliyyəti haqqında” (1999) Azərbaycan 
Respublikası qanunları qobul edilmiş, 
2001 il 29 iyun tarixli Qanunla “Azər-
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bayofuı Kespublikasının daxili işlər or- 
qanlarında xidmət keçmə haqqında 
Əsasnänıa” , ölko prezidentinin 2001 il 
30 iyun larixli Forınanı ilə “ Daxili İşbr 
Naxirliyinin Əsasnanıosi vo strukturu" 
losdiq edilmisdir. Toşkilatı strııktur is- 
lahatının davamı olaraq, 1999 ildo DİN- 
in Qarargahı Toşkilati-İnspektor İdarə- 
sinə çcvrilmiş və Qorargahın torkibiııdo 
olan omoliyyat şöbosinin bazasuıda 
nnisloqıl qurunı Növbotçi Hissolori 
İdarəetmə Xidməti yaradSlmışdır. Döv- 
lot başçısının 2001 il 30 iyıuı tarixli for- 
manı ilo tosdiq edilmiş DİN-in struktıı- 
runda Katiblik, Təşkilati-İnspektor, İt- 
timai Tohli'ıkosizlik, Dövlot Yol Polisi, 
İstiutaq voTohqiqat, Kadrlar İdarosi ki- 
mi qurumlar baş idaro Ekspert-Krimi- 
nalistika İdarasi Kriminalistik Tod- 
qiqatlar İdarosi, Hərbi sofərbərlik və 
miilki müdafiə şöbosi Sofərbərlik işləri 
və miilki müdafıə şöbəsi kinıi miiəyyon- 
loşdirilmişdir.

Azərbayean Respublikası Preziden- 
tinin 2002 il 28 sentyabr tarixli formam 
ilo nazirliyin İqtisadiyyatda Cinayətkar- 
lıqla Mübarizo İdarəsi ləğv edilmişdir. 
Ölko Prezidentinin 2004 il 30 iyun larix- 
li formam ilə nazirliyin strukturunda 
dəyişikliklər edilərok Mütəşokkil Cina- 
yotkarlıqla Mübarizo, Narkotiklorlo 
Mübarizo, Əmoliyyat vo Statistik İnfor- 
masiya İdarolərina vo İnterpolun Milli 
Morkəzi Bürosuna baş idarə statusu ve- 
rilmiş, Komendant Xidməti, Əsaslı Ti- 
kinıı Şöbəsi vo İdman Comiyyotino ida- 
rə səlahiyyətləri veı ilmişdir. Həmin fər- 
manla daxili işlor orqanlarının fəaliyyə- 
tinə idarədaxili nəzarətin hoyata keçiril- 
mosi, o ciimlədon, orqaıı və hissələıdə 
daxili təhlükəsizlik vəziyyətinin öyrənil- 
mosi və nəzarətdə saxlanılması, xidmot- 
lə bir araya sığmayan foaliyyətlə məşğul 
olma və digor neqativ halların qarşısımn 
alınması, korrupsiyaya şərait yaradan 
və belo hüquqpozmalarına yol verən 
əməkdaşların müəyyən edilib barələrin- 
də müvafıq tədbirlərin görülməsinin 
tomin olunması moqsodilə nazirliyin 
strukturunda Daxili Təhlükəsizlik İda- 
rəsi təsis edilmişdir. Azərbaycan Res- 
publikası Pre/.identinii 2004 il 6 may ta- 
rixli səroncamı ilə tosdiq edilmiş “ Azər- 
baycan Respublikasında İnsan Alverinə 
Qarşı Miibari/o üzro Milli Foaliyyət Pla- 
nı”na uyğuıı olaraq. 2004 ildə nazirliyin 
Baş Miitoşokkil Cinayotkarhqla Miiba- 
rizə İdarəsinin strııkturıında İıısan Al- 
verinə qarşı Mübarizo İdarosi yaradıl- 
mışdır. Ölkədə insan hüquq və azadlıq-

larının müdafiəsi, ictimai asayişin qo- 
rıınması, cinayətkarlıqla mübarizo və 
qanunvericiliklə müəyyən edilmis digər 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi sahəsində 
polis orqanlarımn fəaliyyətini daha da 
təkmilləşdirmək, onuıı maddi-texniki 
ba/asıııın və şoxsi heyotinin sosial mü- 
dafıəsini gücləndirmək moqsodilo Azər- 
baycan Respublikası Prezidenti İllıam 
Əliyevin 2004 il 30 iyun tarixli sərən- 
camı ilo “ Azorbaycan Respublikasında 
polis orqanlarının fəaliyyətinin təkmil- 
ləşdirilnıəsinə dair” xüsusi dovlət pro- 
qramı tosdiq edilmişdir. Dövlot proqra- 
mına əsasən ciııayotlor vo hadisəlor ba- 
rodə daxil olan məlumatların qobulu. bu 
sahədə vətəndaşlaıia polis orqanları 
arasında operativ rabitənin təşkili və 
müvafiq informasiya sisteminin beynəl- 
xalq təcriibəyə uyğun təknıillaşdirilməsi 
məqsodilo, 2005 ildo Daxili İşlər Nazir- 
liyində telefon zəngləıinin qəbulu üzrə 
xiisusi “ 102” əlaqə xidməti yaradıl- 
mışdır.

DİN-in fəaliyyətinin hüquqi əsasını 
ölkə Konstitusiyası, “ Polis haqqında” 
(1999), “ Əməliyyat-axtarış fəaliyyoti 
haqqında” (1999) və Azərbaycan Res- 
publikasının digər qanunları, dovlət 
başçısımn müvafiq fərman və sərəncam- 
hırı, Nazirlər Kabinetiniıı qorarları, 
Azorbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq müqaviləlor, “ Azər- 
baycan Respublikasının daxili işlər or- 
qanlarında xidmət keçnıo haqqında 
Əsasnamə” (2001), Azorbaycan Res- 
publikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsas- 
namosi (2001), habelə nazuiiyin norma- 
tiv-hiiquqi aktları təşkil edir. Daxili İş- 
lor Nazirliyi ona həvalə edilmiş vozifəlo- 
ri bilavasito və tabeliyində olan orqanlar 
vasitəsilo həyata keçirir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyi, Daxili Qoşunlar, ərazi vo ixti- 
saslaşdırılmış polis orqanları, nizanıi 
polis hissoləri, tədıis, təhsil və tibb 
müəssisolərı. İnterpolun Azərbaycan 
Respublikasında Milli Mərkozi Biirosu, 
yanğın tohliikəsizliyi qurumları, İdmaıı 
Cəmiyyəti, habelə digər qurumlar DİN- 
in vahid sistemini toşkil edir. DİN-in 
qarşısında duran vəzifəlorin, səlahiyyot- 
lərinə aid funksiyaların yerina yetirilmə- 
sinin təminı üçün naziıiiyin mərkəzi 
aparatımn dövlot başçısı torəfiııdon tos- 
diq olunmuş strukturuna aşağıdakı xid- 
mət sahəlorı daxildir Katiblık (baş ida- 
ro solahiyyotli), Baş Toşkilati-İnspektor 
İdarosi, Baş Cinayot-Axtarış İdarəsi. 
Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi, Baş

Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Miibarizə 
İdarəsi, Baş Narkocikləıiə Miibarizo 
İdarəsi Baş Əməliyyat və Siatistik İn- 
formasiya İdarəsi, Baş lctimai Təhlüko- 
sizlik İdarəsi, Nəqliyyatda Baş Polis 
İdarəsi, Baş Dovlət Yol Polisi idarosi, 
Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarə- 
si, Baş Miihafızo İdarəsi. Azərbaycan 
Respublikasında İnterpolun Milli Mər- 
kəzi Biirosu (baş idarə səlahiyyotli). Baş 
Kadrlar İdarəsi. Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsi, Növbətçi Hissələri İdarəetmə 
Xidməti tıdarə səlahiyyətli), Daxili 
Təhlükəsizlik İdarəsi. 7-ci idarə, Krimi- 
ınılistik Tədqiqatlar İdarəsi, Pasport 
Qeydiyyat İdarəsi, Daxili Təhqiqatlar 
İdarəsi. Şəxsi Heyətlə İş Idarəsi, Beynəl- 
xalq Əməkdaşlıq İdarəsi, Əmoüvyat- 
Rabito İdarəsi. Mətbuat Xidməti (iıl ırə 
səlahiyyətli), Maliyyə-Plan İdarəsi. !oc- 
hizat İdarəsi, İdman Cəmiyyəti (• trə 
səlahiyyətli), Sofərbərlik İşləri və >ki
Müdafiə Şöbəsi. Daxili İşlər Naz i-
niıı, onun əsas tərkib nissələri oları i-
sin və daxili qoşunların miistəqil 
baycan dövlətinin möhkəınləndiı > 
sində, respublikamn suverenliyi ı ə 
ərazi biitövlüyünə qarşı erməni sı lı 
qüvvəlori tərəfındən təcavüzloriı ıf 
edilməsində. ölkədə vətəndaş sülht n
bərqərar olmasında, qanunun alilij n,
cinayətkarlığa qarşı miibarizənin, ı- 
mai qaydanın və ictimai təhliikəsizl in 
tomin edilməsində. insanların həyatııı n, 
sağlamlığının, hüquq və azadhqlaıı ın, 
dövlətin, hiiquqi və fiziki şəxslərin qaı aı- 
ni monafelərinin və mülkiyyətinin h u- 
qazidd oməllərdon qorunmasında 
hüm rolu və xidmətləri olmuşdur. - 
ziıiiyə Azərbaycan Respublikasımn i e- 
zidenti Cərəfındən vəzifəyə toyin və v i- 
fədən azad olunan Azərbaycan Res b- 
likasının daxili işlər ııaziri başçılıq r. 
Nazir DİN-in işini təşkil və tokba ıq 
prinsipi əsasında daxili işlər orqaı rı- 
nın və daxili qoşunların fəaliyyətina ı- 
bərlik edir. DİN-də nazirliyin rəlıl 
çilərindon ibarət məşvərətçi orq 
Kollegiya fəaliyyət göstərir. Kolleı 
nın sədri tutduğu vozifəyə görə daxı! 
lər naziri, iizvləri isə naziıiiyia digər ı- 
bər vəzifolori üzrə nazirin təqdimat -a 
əsasən müəyyən olunur. Kollegiyaı ııı 
torkibini Azərbaycan Respublikası, m 
Prezidenti təsdiq edir. Nazirliyin Kolle- 
giya iclasında daxili işlor orqanlarının 
fəaliyyotinin osas istiqamətləri, ictimai 
tohliikəsizliyin və ictimai qaydamn tə- 
miıı edilmosi, cinayətkaıiığa qarşı mü- 
barizəııin və icra intizamının voziyyəti,
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kadr məsələlori. omrlorin vo digər aktla- 
rın layihələri müzakirə edilir, daxili işlor 
orqanlarının vozifəli şoxslonmn hesa- 
batları dinlənilir. nazirliyin fəaliyyəti ilə 
bağlı digor mühiim məsələlərə baxılır və 
miivafıq qərarlar çıxarılır. Kollegiyanın 
qərarları nazirin əmri ilə elan olıınur və 
hoyata keçirilir.

DİN-in rəhborləri: Tofiq Korimov 
(1991 1992); Talıir Əliyev (17.03.1992 
25.04.1̂ 92); İsgondər Həmidov (1992 - 
1993): Abdulla Allahverdiyev (16.04.
1993 17.06.1993); Vaqif Novruzov
(1993-1994); Ramil Usubov (1994 ildon).

Daxili qosunıar. 1991 ildə vətəndaş- 
ların lıüquq və mənafelərinin cinayətkar 
qəsıllordən qorunmasmı gücləndirmək, 
ictin asayişi möhkəmləndirmək, döv- 
lot . ktlərinin, islah-əmək miiossisələ-
rinu ühafızəsini ləmin etmok moqso-
dilə i İ DİN daxili qoşunlarınm res-
pub ərazisində yerləşən hissələrinin 
baz. 'da Azərbaycan Respublikası 
Dİ daxili qoşunları yaradılmışdır. 
Da joşunlar şəxsiyyətin, cəmiyyətin
və ətin mənafeyini, vətəndaşların
kon ısiya hüquqlarını və azadlıqları-
nı c ətkar qəsdlərdən qoruyan, mü-

vlət obyektlərinin, kommunika- 
siy; ırğularınm mühallzosini həyata
keç ictimai asayişin mühafızəsindo,
kiitl tədbirlər keçirilərkən ictimai təh-
liik ıiyin tomin olunmasında, kütlovi
iğtiş. arın qarşısının alınmasında işti-
rak 3iı, habelə qanunvericiliklə müəy-
yən ilmiş digər vəzifoləri yerinə yeti-
rən zərbaycan Respublikası DİN-in
vahı iisteminin mühiim struktur hissə-
lorı ! m biridir. Daxili qoşunlar mühiim 
dövi obyektlərinin vo xüsusi yükloıin
mül zəsi üzrə hərbi hissələrdən vo böl-
mo. ən; motorlaşdırılmış su, hava
lıəı lıissəlorindən və bölınolorindən;
əm yat təyinatlı hərbi hissələrdon vo
bolı ordən; hərbi todris müəssisələrin-
do. arəetmə orqanlarından və müəs-
sis. ndon, habelə daxili qoşunların
fəa linin təmin edilməsi üzrə xüsusi
bölı ordon (tikinti, rabitə vo s.) ibarət-
diı otondaşların daxili qoşımlarda
həı idmətə və toplanışlara çağırılma-
sını ovqəladə hallarda daxili qoşunlar 
öz ifələrmi yerinə yetirərkən onların 
şəxs leyətinin və texnikasımn daşınma- 
sı üçün Iıorbi nəqliyyat loyyarəlorinin ve- 
rilməsini, daxili qoşunların zabit kadrla- 
rının hazırlanmasına vo ixtisasının artı- 
rılmasma yardrmı Azorbaycan Respub- 
likasımn Müdafıo Nazirliyi təmin edir. 
Daxili qoşunların hoıbi qulluqçuları

köniillülük qaydasında müqavilə üzro, 
habelo Azorbaycan Respublikası vəton- 
daşlarımn hərbi xidməto çağırışı əsasın- 
da komplektloşdirilir. Daxili Qoşunla- 
rın Komandanı eyııi zamanda Azor- 
baycan Respublikası daxili işlər naziri- 
nin müavini vo daxili qoşunların şəxsi 
heyətinin birbaşa rəisidir.

Dövlət Sərhəd Xidməti

Azorbaycan Respublikasınm Dövlət 
Soıhod Xidməti (DSX) ölkə Prezidenti- 
nin 2002 il 31 iyul tarixli Fərmanı ilə ya- 
radılmış, Azərbaycan Respublikasımn 
dövlot sorhodinin mühafızəsi sahəsində 
Azərbaycan Respublikası qanunverici- 
liyi ilə müəyyən edilmiş solahiyyotlori 
hoyata keçirəıı mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqamdır. DSX-nin əsas vəzifəlori: 
Azorbaycan Respublikasının dövlət sor- 
hodində real və potensial təhdidlorin dəf 
edilmosi, sərhəd boyu zonada əhalinin, 
mülkiyyətin bu cür əməllərdən qorun- 
ması, onların qaışısımn alınmasının təş- 
kil edilməsi, səlahiyyətləri daxilində sor- 
həd münaqişələrinin nizama sahnması 
üçiin tədbirlorin görülməsi; şəxslorin və 
noqliyyat vasitələrinin dövlət sərhədini 
qanunsuz keçməsinin qarşısmın alınma- 
sı. soməroli sərhod nəzarətini həyata ke- 
çirmok məqsədilə şəxsiyyəti təsdiq edon 
vo digər sənədlərin saxtalaşdırılması və 
ya onlardan qanunsuz istifadə edilməsi- 
ni qabaqlamaq iiçiin terrorçuların vo 
terroıçu qrııpların, habelə qeyri-leqal 
miqrantların yerdəyişməsinin qarşısınm 
alınması üzrə todbirlərin görülməsi; qa- 
nunvericiliklə müoyyən edilmiş qaydada 
rəsmiləşdirilmiş sənədlər olduqda şəx- 
slərin, noqliyyat vasitəlorinin, yüklorin 
vo başqa omlakın müəyyən olunmuş 
məntoqələrdə Azərbaycan Respublika- 
sının dövlət sərhədindən buraxılması; 
qanunvericiliklə müəyyon edilmiş qay- 
dada qaçaqmalın dövlot sorhodindon 
keçirilməsinin qarşısmın alınması; döv- 
lət sərhədinin mühafizəsi ilə olaqadar sə- 
lahiyyotləri daxilindo əməliyyat-axtarış, 
kəşfiyyat və əks-kəşfıyyat fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi; səlahiyyətləri daxi- 
lində miioyyon cdilmiş dövlət sərhəd re- 
jiminə, sərhədboyu rejimə (o cümlədən 
sərhəd sularında) vo Azorbaycan Res- 
publikasınm dövlət sərhədindon buraxı- 
lış məntəqələrindo rejimə əmol oluınna- 
sının təmin edilməsi; sərhədboyu zolaq- 
da və sərhəd sularında təbii və bioloji 
sorvotlərin qorunmasında aidiyyotli

dövlət orqanlarına kömokliyin göstoril- 
məsi; qanunvericiliyə müvafiq olaraq di- 
gər vozifəlorin yerinə yetiıilməsi. DSX 
ona həvalo edilmiş vəzifələri bilavasitə 
və tabeliyindəki horbi hissolor vo digor 
orqanlar vasitəsilo həyata keçirir. DSX- 
nin struktııruna baş idarolor, idarolor, 
şöbolər vo digor qurumlar daxildir. 
DSX-nin mərkəzi aparatı, sərhəd dəstə- 
ləri. həı bi doniz və hərbi aviasiya hissə- 
ləri. sərhod nəzaroti dəstoləri, hərbi his- 
sələr, habelo digər struktur bölmolər 
DSX-nin vahid sistemini toşkil edir. 
DSX-nin təşkili və fəaliyyotinin hüquqi 
əsasını Azorbaycan Respublikası Kon- 
stitusiyası, “Azərbaycan Respublikası- 
nın dovlət sərhədi haqqında” (1992), 
“ Sərhəd Qoşunları haqqında” (1994), 
“Əməliyyat-axtarış fəaliyyoti haqqında”
(2001), “ Kəşfiyyat və oks-kəşfıyyat foa- 
liyyəti haqqında” (2004), “ Milli təhliiko- 
sizlik haqqında” (2004) Azərbaycan Res- 
publikasınm qanunları, Azorbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002 il 31 
iyul tarixli fərmam ilə tosdiq olunmuş 
“ Dövlət Səı həd Xidməti haqqında Əsas- 
namə” və digər normativ-hüquqi aktlar 
toşkil edir. DSX bilavasitə Azərbaycan 
Respublikasınm Prezidentinə tabedir vo 
ona hesabat verir. DSX-ııın roisi ölko 
Prezidenti torəfmdən vəzifoyo təyin və və- 
zifodən azad edilir. O, DSX-nin işini toş- 
kil edir, onun foaliyyətino rəhbəıiik edir.

DSX-də Hərbi şuıa yaradılır. Hərbi 
şuranın iclaslarmda DSX-nin fəaliyyəti- 
nin əsas istiqamətləri, icra intizamımn 
vəziyyoti, kadr məsələləri, normativ-hü- 
quqi aktların layihəlori müzakirə edilir, 
vəzifoli şoxslərin hesabatları dinlənilir, 
digər mühiiın məsəloləro baxılır vo mü- 
vafıq qərarlar çıxarılır. Hərbi şuranın ic- 
laslarına DSX-nin roisi sədrlik edir. Hə- 
min şuranın qorarları DSX rəisinin əmr- 
ləri ilə elan olunur və həyata keçirilir. 
Azərbaycanda sorhəd mühafızəsi saho- 
sində fəaliyyətin əsası Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdur. 
Həmin dövrdə ölkə sərhədləı inin qorun- 
ması ilə kompleks şəkildə məşğul olan 
müstəqil idarə, yaxud qoşun növii kimi 
fəaliyyət göstəron sərhəd qiivvələri foı- 
malaşdırılmasa da, miihiim dövlət əhə- 
miyyoti daşıyan bu iş 1918-20 illərdə 
Daxili İşlor vo Maliyyə nazirlikləriııin 
torkibindo yaradılmış struktıırlara hova-
lo edilmişdi. Bu sahodə F.Xoyskinin 
sodıiik etdiyi hökumətin 1918 il iyıınun 
22-do qobul etdiyi ilk qərarla Poylu 
stansiyasında respublikadan kənara ər- 
zaq daşınmasının qarşısının alınması
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üçün sərhod postunun yaraılılması barə- 
Jo DİN-ə miivafıq tapşırıq verilmişdi. 
Bunun aruınca ölkonin oksər sorhod əra- 
zilərində DİN-in tabeliyində olan sər- 
həd miihafıza qiivvələri forınalaşdırıl- 
mısdır. 1919 il avqustun 18-də ölkə par- 
lamentinin “Azorbaycan Respublikası- 
nın gömrük baxımından sərhəd nnihafı- 
zosinin tosis edilməsi haqqında” Oaııun 
qəbul etmosi ilə sorhəd mühafizosinin 
təşkilinə dair əsas vəzifələr Malivyə Na- 
zirliyino lıovalə olunur. Nazirliyin tork'i- 
bindo əvvol gömrük yığımları, sonra isə 
dövlət sorhodinin mühafizəsi şöbəsi ya- 
radılır. Həmin dövrdə respublikanın su 
sərhədlərinin mühafızəsi isə Hərbi Na- 
zirliyə tabe olan qurumlara həvalə edil- 
mişdi. Maliyyə və horbi kadrlarla bağlı 
imkanların məhdudlugu, eləcə do ölkə- 
daxili vəziyyət və müdaxilə təhlükəsi, 
həmçinin 1920 il aprelin 27-də bolşevik 
işğalı nəticəsində Azorbaycanda sərhod 
mühafizə qüvvələrinin formalaşdırılma- 
sı başa çatdırıla bilmədi. SSRİ-nin tərki- 
bində olduğu müddətdə Azorbaycanın 
sorhədlərinin mühafizəsi SSRİ DTK-nın 
Sərhəd Qoşunlarının Zaqalqaziya Sər- 
həd Dairəsinin Naxçıvan. Hadrut, Göy- 
topə, Lənkəran sərhəd dəstələri və 7-ci 
sərhod gözətçi gəmilər briqadası tərəfin- 
dən həyata keçirilmişdir. 20 əsrin 60-cı 
illorinin sonuna qodər ölkə hüdudlarının 
miihafizəsində milli sərhodçi kadrların 
iştirakı aşağı səviyyodə olmuş, azər- 
baycanlı sərhodçi zabitlərin xidmətdə 
irəlilomələrinə miixtolif süni maneələr 
yaradılmışdır. Azorbaycanda bu sahodə 
köklü dəyişikliklər Heydər Əliyevin ha- 
kimiyyəto gəlişindən sonra baş vermiş- 
dir. Onun qərar və göstərişləri nəticəsin- 
də Azorbaycanın cənub sərhədlori boyu 
zəruri sorhod-mühafizə infrastrukturu 
yaradılmışdır. Bundan olavə, Bakıda 
SSRİ Sərhod Qoşunlarının Zaqafqazi- 
yada ayrıca əmnliyyat qoşun hissəsi ya- 
radılmış, azərbaycaıılı zabitlər məsul 
rəhbor vəzifolərə təyin olunmuş, respub- 
lika orazisindoki sorhəd dəstələrində 
tikinti-abadlıq işləri aparılmışdır.

1991 ildə Azorbaycan özünün dövlət 
müstoqilliyini bərpa etdikdon sonra ölko 
ərazisinin mühalizəsini tomiıı etmək vo 
dövlət sərhədi rejimini qorumaq məqsə- 
dilə homin il dekabrın 16-da Dövləl Sor- 
hədini Mühafizə Komitəsi yaradılmıs- 
dır. Ölkonin Sərhəd Qoşunları mürək- 
kob şəraitdə formalaşmışdır. Belə ki, 
1992 ildə respublikanı tork edon SSRİ 
sərhodçiləri həmin dövrdo Azərbaycan- 
da yaranmış hakimiyyot böhranından,

hərc-mərclikdən istifadə edərək, sərhəd 
mühafizəsi üçün yararlı texniki vəsaiti 
ölkədən çıxarır, buna nail ola bilmədik- 
do isə həmin avadanlığı yararsız vəziy- 
yətə salırdılar. Bu mənada Naxçıvan 
Sərhəd Dostəsi istisna təşkil etmisdir. 
Homin il sentyabrın 29-da dəstənin 
maddi texniki bazasınm, silah-sursatı- 
mn və texnikasının tam şəkildə təhvil 
alınmasında o dövrdə Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri olmuş Heydor Əliyevin 
mühüm rolu olmuşdur. 1992 il noyabrın 
1-də 2-ci Cəbrayıl Sərhod Dostəsi və
1992 il noyabrın 27-də respublikamn 
dəniz sərhədini mühafizə edən Əlahiddo 
Keşikçi Gəmilər Briqadası Azərbaycan 
Respublikası Sərhəd Qoşunlarımn tabe- 
liyinə keçmişdir. Dövlət təhlükosizliyi- 
nin güclondirilməsi, sorhəd mühafizəsi 
orqanlarının dövlət təhlükəsizliyi or- 
qanları ilə əlaqəsinin təmin edilməsi, 
dövlot sərhədinin mühafizəsinin idarəet- 
mə strukturlarım təkmilləşdirmək məq- 
sədilə 1992 ildə Dövlət Sorhədini Müha- 
fızə Komitəsi Azərbaycan Respublikası 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin torkibi- 
nə keçirilərək MTN-in Sərhod Qoşunla- 
rı İdarəsi adlandırılmışdır. 2002 ildə isə 
MTN Sərhəd Qoşunları İdarəsinin əsa- 
sında Azərbaycan Respublikasınm 
Dövlət Sərhod Xidməti yaradılmışdır. 
Rəhbərləri: İsgəndər Allahverdiyev
(1991-1994); Abbasəli Novruzov 
(1994-2001); Elçin Quliyev (2001 ildəıı).

Azərbaycan Respublikası 
Xüsusi Döviət IMühafizə Xidməti

Azərbaycan Respublikası Xüsusi 
Dövlot Miihafizə Xidməti (XDM X) bir- 
başa Azorbaycan Respublikasmın Pre- 
zidentinə tabe olan xüsusi hərbi hissədir. 
XDMX-nın osas vəzifələri: Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin, digər 
dövlət mühafizəobyektlərinin, həmçinin 
xarici ölkolərin dövlət və hökumət başçı- 
larının Azərbaycan Respublikasında ol- 
duqlan vaxt onların təhlükəsizliyinin tə- 
min edilməsi, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İcra Aparatının, Milli 
Məclisin, Nazirlər Kabinetiniıı, Konsti- 
tusiya Məhkəməsinin, Xarici İşlər Na- 
zirliyinin və Mərkəzi Seçkı Komissiyası- 
nm obyektləriııin mühafızəsinin təşkili 
və təmin edilməsi, göstərilən obyektlər- 
də buraxılış rejiminin hoyata keçirilmə- 
sidir. XDM X dövlot mühafiza obyektlo- 
rinin və mühafizə olunan obyektlərin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsin-

də oməliyyat-axtarış fəaliyyotini həyata 
keçirir, Prezident rabitəsini təşkil edir, 
Azərbaycan Respublikasının dövlət or- 
qanlarında informasiya təhliikəsizliyi- 
nin tomin edilməsi üzrə tədbirlər hoyata 
keçiıir. 2003 ildən başlayaraq XDM X 
ixrac neft və qaz boru kəmərlərinin Azər- 
baycanın quru sahəsindən keçən hissəsi- 
nin təhlükəsizliyini təşkil və təmin edir.

Mühafizə xidmətinin tarixi 20 əsrin 
əvvəllərindən başlayır. Belə ki. Azərbay- 
can Xalq Cümhuriyyoti dövründə parla- 
mentin, onun rohbərliyinin, müxtəlif sa- 
hələrdə çalışan yüksək riitbəli dövlət mə- 
murlarının, eləcə də digər dövlot əhə- 
miyyətli obyektlərin mühafızəsinin ləş- 
kili iiçün 1919 il fevralın 18-do A u 
baycan parlamentinin 15-ci iclasırıda 
“Azorbaycan Parlamentinin Miilı;.. 
Dəstəsi” nin yaradılması haqqında 
ııun qəbul edilmişdir. Sovet hakim - 
tinin ilk günlərindən rəhbər işçi. ■ n 
mühafizəsini 1920 il aprelin 20-də 
dılmış Fovqəlado Komissiya, daha 
ra Dövlət Siyasi İdarəsi həyata keçn 
1930 ildən dövlət rəhbərlərinin təhl 
sizliyi ilə bilavasitə Daxili İşlər 
Komissarlığmın (sonralar Dövlət 
lükəsizliyi Nazirliyi adlandırılmıs 
zabitləri məşğul olmuşlar. Sovet İtt 
Kommunist Partiyasımn Mərkəzi 
mitəsi və SSRİ Nazirlər Sovetinin I' 
il 2 mart tarixli qərarı ilə həmin ilc n 
partiya və hökumət rəhbərliyinin m 
fizəsi SSRİ Nazirlər Soveti yanında 
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinəlıa ia 
olunmuşdur. Müstəqillik illərinə q r 
partiya və sovet orqanlarının mühal >- 
si Azorbaycan SSR Daxlili İşlər Nt 
liyi, bu orqanların rəhborliyinin mülı 
zəsi isə Azərbaycan SSR Dövlət Təi 
kəsizlivi, Nazirliyinin 9-cu qrupu ( " 
məsi” ) tərəfındən təmin edilmı 
Azərbaycan özünün dövlət miistəq 
ni bərpa etdikdən sonra ölkə prezidc 
nin 1991 il 5 dekabr tarixli 485 saylı 
manı ılo Daxili İşlər Nazirliyi yam 
Ali Dövlət Hakimiyyət və İdarəe 
Orqanlarını Mühafizə şöbosi, 1991 ı! > 
dekabr tarixli 524 saylı fərmanı ilo t 
Milli Qvardiya yaradılmışdır. A? 
baycan Respublikası Prezidentinin 19 ' l 
il 25 fevral tarixli 585 saylı fərmanı ə 
dövlət başçısına tabe olan Azərbaycan 
Respublikası Ali Dövlət Hakmıivyət və 
İdarəetmə Orqanlarını Mühafızə İdarəsi 
və onun tərkibində Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin Təhlükəsizlik 
Xidməti yaradılmtşdır. Dövlət başçısı- 
nın 1993 il 23 avqııst tarixli 734 saylı
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formanı ilo Ali Dövlət Hakimiyyət və 
İdaretmə ürqanlarını Mühafızo İdarəsi 
və Milli Qvardiyamn bazasında Azoı- 
baycan Respublikası Ali Dövlət Haki- 
miyyət və İdarəetmə Orqanlarını Baş 
Miihatizə İdarosi yaıadılmışdır. Azər- 
baycan Respublikası Prezidentinin 2002 
il 6 ma> tarixli 913 saylı sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respubhkası Ali Dövlot 
Hakimiyyot və İdarəetmə Orqanlarını 
Baş Mühalizə İdarosi Azorbaycan Res- 
publikasınm Xüsusi Dövlot Mühafizə 
Xidməti adlandırılmışdır. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2003 il 31 
ma -irixli 872 saylı fərmanı ilə Xüsusı 
Du. lət Mıihafizə Xidməti haqqında 
Əs; namo təsdiq edilmişdir. Xüsusi 
[>' ot Mühafızə Xidmətinə bilavasitə 
Az: naycan Respublikası Prezidentinə 
tab ılan Xüsusi Dövlət Miihafızə Xid- 
m. ın rəisi başçılıq edir. Xüsusi Döv- 
lət iihafizo Xidmətinin rəisi: Vaqif 
Ax dov (1986 ildoıı).

zərbavcan Respublikası 
Xarici İşlər Nazirliyi

rbaycan Respublikasının Xarici 
İşi> azirliyi (X İN ) ölkə prezidenti tə- 
roli ı müəyyən edilən müstoqil Azor- 
baj. n dövlətinin xarici siyasətinin hə- 
yat; eçirilməsi və diplomatik xidmət 
oıc| rının vahid sisteminə rəhbəıiik
edil si ilə bilavasitə məşğul olan məı- 
kəzı ı ra hakimiyyəti orqamdır. XİN-in 
foaf oti Azərbaycan Respublikasının 
Ko itusiyası, “ Diplomatik xidmət 
haq ıda” Qanun (2001) və həmin Qa- 
nıııı tətbiq edilməsi barədə Azərbay- 
can spublikası Prezidentinin fərmanı 
(20( XİN-in Əsasnaməsi (2004) və 
dig. ınunlar, prezidentin fərman və 
sər; nları. Nazirlər Kabinetinin qə- 
rar ,'ıroncamları ilə tənzimlənir.

in əsas vəzifələri Azərbaycan 
Resı ikasımn xarici siyasotinin kon- 
sep və əsas istiqamətləri iizro tok-
lifloı lıazırlanması və Azərbaycan Re- 
spub ısının Prezidentinə təqdim edil- 
mosi ^zərbaycan Respublikasının xa- 
rici s ısətinin noyata keçirilməsinin tə- 
min ilməsi; xarici siyasot sahəsində 
dövloT orqanlarının razılaşdırılmış qar- 
şılıq. ı'əaliyyətinin təmin olunması ba- 
rədə toklillərin hazırlanması və Azor- 
baycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim edilməsi; beynəlxalq sülhiin və 
təhlükəsizliyin qorıınmasına diploma- 
tik iisul və vasitolorlo kömək göstərilmo- 
si; Azərbaycaıı Respublikasının suve-

renliyinin, təhlükəsizliyinin, ərazi bü- 
tövlüyünün və sərhədlərinin toxuııul- 
mazlığımn, onun siyasi, iqtisadi və 
digər maraqlarının diplomatik iisul və 
vasitələrlo təmin edilməsi; Azərbaycan 
Respublikasınm, onun votəndaşlarının 
və hüquqi şoxslərin xaricdo huquq və 
maraqlarıınn müdafıo edilməsi; Azər- 
baycan Respublikasınm digər dövlətlər- 
lə vo beynolxalq toşkilatlarla diploma- 
tik vo konsul olaqolərinin təmin edilmə- 
si; Azərbaycan Respublikası dövlət 
protokolunun təmin edilməsi: Azər- 
baycan Respublikasının digər dövlotləı- 
lə və beynolxalq təşkilatlaıia miinasi- 
bətlorində vahid siyasot xəttinin hoyata 
keçirilməsinin təmin edilməsi məqsodilə 
digər icra hakimiyyəti orqanlarınm fəa- 
liyyotinin olaqələndirilmosi; Azorbay- 
can Respublikasının və onun ayrı-ayrı 
dövlət orqanlarının, beynəlxalq siyasi, 
iqtisadi, elmi-texniki, mədoni, humani- 
tar münasibətlorinin olaqələndirilməsi 
və diplomatik təminatından ibarətdir.

XİN-in əsas funksiyaları Azərbay- 
can Respublikasının digər dövlətlərlə vo 
beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərdo 
təmsil edilməsi; Azərbaycan Respubli- 
kasınm diplomatik xidmət orqanlarmın 
vahid sisteminə rohbərlik edilməsi; 
Azərbaycan Respublikasınm daxili və 
xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və 
modoni həyatı haqqında informasiyamn 
Azorbaycan Respublikasmın diploma- 
tik nümayəndəlikləri vasitəsilə xaricdo 
yayılmasının təmin edilməsi; ikitərəfli, 
çoxtərəfli və beynəlxalq problemlərin 
bütün kompleksi üzrə məlumatların aı aş- 
dırılması əsasında Azərbaycan Respubli- 
kasının xarici dövlətlərlə və beynəlxalq 
təşkilatlarla miinasibətlərinə dair təkliflə- 
rin hazırlanması və müəyyən olunmuş 
qaydada Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim edilmosi; Azərbay- 
can Respublikasımn beynəlxalq müqa- 
vilolorinin layihəlorinin hazırlanması, 
müqavilolərin bağlanması, icrası, ləğv 
edilməsi və qüvvəsinin dayandırılması 
barodo təkliflərin hazırlanması və müoy- 
yən olunmuş qaydada Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidentino baxılmaq 
iiçün təqdim edilmosi; digər dövlətlər və 
beynəlxalq təşkilatlarla danışıqların 
aparılmasmın təşkil edilməsi; Azorbay- 
can Respublikasının beynəlxalq miiqa- 
vilələrinin icrası üzərində ümumi müşa- 
hidənin həyata keçirilməsi, milli qanun- 
vericiliyin Azərbaycan Respublikasımn 
beynəlxalq hüquq öhdoliklorinə uyğıın- 
laşdırılmasına dair təklifiəriıı hazııian-

masında iştirak; Azəıbaycan Respubli- 
kasının beynolxalq müqavilələrinin qey- 
diyyatı, uçotu və saxlanılması üzro va- 
hid dövlət sisteminin foaliyyətinin vo on- 
ların məcmuəsinin nəşrinin tomin edil- 
mosi; Azorbaycan Respublikasımn digor 
dövlotlər və beynəlxalq toşkilatlarla iqtı 
sadi, sosial, elmi-texniki, mədəni və baş- 
qa salıələrdo əməkdaşlığınm inkişalina 
kömok göstorilməsi; beynolxalq siilhün 
və təhlükosizliyin təmin edilməsi sahə- 
sindo Azorbaycan Respublikasınm soy- 
lərinin diplomatik vasitələrlə həyata ke- 
çirilməsi; beynolxalq təşkilatların, kon- 
franslann, forumların fəaliyyətindo 
Azərbaycan Respublikasımn iştirakınm 
tomin edilməsi, onun qlobal və regional 
beynolxalq problemlorin həllində rolu- 
nun yüksəldilməsinə səy göstorilməsi; 
beynolxalq konfransların, toplantıların, 
digor dövlət soviyyəli tədbirlərin və mə- 
rasimlorin təşkilindo iştirak; yüksək 
dövlət və hökumət səviyyolərində döv- 
lətlərarası münasibətlərin protokol tə- 
minatının hoyata keçirilməsi; dövlot ha- 
kimiyyoti orqanlarının xarici siyasi loa- 
liyyotinin ayrı-ayrı istiqamətləri barədə 
Azorbaycan Respublikasının Pre/iden- 
tinə məlumat verilməsi; Azərbaycan 
Respublikasında xarici dövlətlərin dip- 
lomatik nümayəndəliklərinin və konsul- 
luqlarımn fəaliyyotinə kömək göstoril- 
məsi, öz səlahiyyətlori çorçivəsində onla- 
ra xidmət göstərən təşkilatların fəaliyyə- 
tinə nəzarət edilməsi; Azərbaycan Res- 
publikasmın dövlot orqanlarmm və 
kiıtləvi informasiya vasitələrinin Azər- 
baycan Respublikasının beynolxalq və- 
ziyyoti və xarici siyasəti haqqında məlu- 
matlandırılması; diplomatik və konsul 
imtiyaz vo immunitetlərinə riayət olun- 
ması üzəıində nəzarətin həyata keçiıil- 
məsi; Azorbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin paıiamentlərarası və digər 
xarici əlaqolərinin həyata keçirilmosinə 
kömək edilməsi; dövlət oıqanlarına 
Azərbaycan Respublikasında akkreditə 
olunan xarici dövlotlorin diplomatik vo 
konsul nümtiyəndəlikləri ilo olaqələrində 
yardım göstərilməsi; Azəıbaycan Res- 
publikasının ərazisincb və xaricdə kon- 
sul işinin toşkil edilməsi; xaricdo yaşa- 
yan həmvətənlərlə olaqələrin və əmək- 
daşlığın inkişafına yardım göstərilməsi; 
müəyyən edilmiş qaydada pasport-viza 
sonodlərinin rəsmiləşdirilməsi və s.-dir.

XİN-in fəaliyyətinə Azərbaycan Res- 
publikasımn Prezidenti tərəfındən vəzi- 
l'əyo toyin olunan vo vəzifodən azad edilən 
xarici işlor naziri rəlıbərlik edir. Nazirin
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Azarbaycan Respublikasının Prezidenti 
tarallndən vəzifəyə təyin olunan və vəzifə- 
dən azad edilən müavinləri var.

XİN-də nazirliyin fəaliyyətinə dau 
məsalələri nıtizakirə ctnaək və onlar haq- 
qında qərarları qəbul etmək maqsadilə 
nazirdən (sadr), onun müavinlərindnn, 
həmçinın nazirliyin digər rəhbər işçilərin- 
dən ibarət Kollegiya yaradılır. Kollegiya 
üzvlərinin sayı və təıkibi Azorbaycan 
Respublikası NK tərəfındən təsdıq olıı- 
nur. Kollegiyanın Əsasnaməsi X İN  üzrə
2004 il 10 sentyabr tarixli 1250 saylı 
əmrlə təsdiq olunmusdur.

Azərbaycan Respublikasının xarici iş- 
lər nazirləri: Hüseynağa Sadıqov (1991- 
92); Tofiq Qasımov (1992-93); Həsən 
Həsənov (1993-98); Tofiq Zülftlqarov 
(1998-99); Vilayət Quliyev (1999 2004); 
Elmar Vləmmədyarov (2004 ildən).

Ətl.: "A7ərbaycan Rcspublikasının Silahlı 
Qiivvalari haqqında' Azarbaycaıı Rcspublikasının 
9 ok lyab r 1991-ci il ta ıix li Qanunu; "M üdiifıə 
haqqında" Azorbaycan Respublikasının 26 noyabr 
I99J-CÜ il ta r ix li Qanunu; "Sorhod qoşunları 
haqqında" Azorbaycaıı Respublikasının 6 yanvar 
1994-cü il ta rix li Qanuııu; "M ill i tDhlükasizlik 
haqqında" Azorbaycan Rcspublikasının 29 iyun 
2004-cü il ta r ix li Qanunu; "Azarbaycan Res- 
publikası M ill i Tolılükosizlik N azirliy in in  osas- 
namosiniıı, s lıukturunun vo hoıbi qıılluqçularının 
vo işçiloriııin iimıımi say lorkibiniıı tosdiq ctlilıııosi 
haqqında" Azorbaycan Respublikası Prczidcnliııiıı 
27 mart 2004-cü il ta rix li Forıııanı; "Azorbaycan 
Rcspublikası Daxili İşlər Nazirliy iııin  osasnamə- 
siniıı vo strukturunun təsdiq cdilməsi haqqında" 
Azorbaycan Rcspublikası Prczidentinin 30 iyuıı 
2001-ci il tarix li Kormanı; E I d a r M a h m u d o v. 
"M il l i  tohliikosizliyin hortərolli tominatıııa ııail 
olmahyıq", "Azorbaycan" qəzcli, 26 mart 2005-ci il, 
Ms 67, (3986); E l d a r  M a h m u d o v .  "W e arc 
dctcrmined to providc sccurity lo r oıır counlry aııd 
its strategic infrastruclurc” , “ Caspian Eııcrgy” , 
2005. X" 6 (34); M o m ın o d C ə fo  r 1 i. "Azorbay- 
can Dcm okratik Respublikasının m illi tohlükosizlik 
orqanları", B., 2004; 111 i fa  l Ə I i y a r 11, T  a h i r 
B c h b u d o v .  "Azorbaycaıı daxili işlor oıqanla- 
rının ta rix i", B., 2003; L o l i f  Ş ü k i i r o ğ l u .  
"Azərbaycaııın sorhod mühafizosi tarixindoıı", B„ 
1999.

Mjnun.nl Caforli

Azərbaycan Respublikası 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi*

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi ölkə Prezidentinin 2005 
il 16 dekabr tarixli sərəııcamı ilə yara- 
dılmışdır. Səıancama əsasən Azəıbay- 
can Respublikasınm Dövlət Sənaycdə

* Moqalo Azorbaycaıı Rcspublikası Föv- 
qolado lla lla r  N azirliy in iıı rohborliyi torofmdon 
toqdim cdilınişdir.

İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə nəzarat 
və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi və 
Azərbaycan Respublikasınııı Nazirlər 
Kabinetı yanıııda Material Ehtiyatları 
Komitəsi ləğv edilərək onların funksi- 
yaları, əmlakı və tabeliyLndə olan idarə 
və təşkilatlar, lıəmçinin Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Miil- 
ki Miidafiə İdarəsi, Azərbaycan Res- 
publikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dov- 
lət Yanğından Miihafizə İdarəsi, Dövlət 
Sularda Xilaseımə Xıdmnti, Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin mənzil-koınmunal 
departamentinin "İzotop" xüsusi koııı- 
binatı və Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Tikinti və Arxitektuıa Koıııi- 
təsinin Tikilməkdə olan Obyektlərin 
liirləşmiş Miidiı iyyəti, eləcə də müdiriy- 
yətin anbarları Azərbaycan Respubli- 
kası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ta- 
beliyinə keçirilmişdir.

Azəıbaycan Respublikası Preziden- 
tinin 2006 il 28 fevral tarixli "Azərbay- 
can Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin ftaliyyətinin təşkil edilməsi 
haqqmda" fərmanı ilə Azərbaycan Res- 
publikasının Fövqəladə Hallar Na- 
zirliyinin Təcili Xilasetmə Xidmətinin 
"112" qaynar telefon xətti təşkil olun- 
muş, stıateji əhəmiyyətli müəssisələrin, 
qurğuların və digər obyektlərin nıüha- 
fizəsini təşkil etmək məqsədilə Azərbay- 
can Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin hərbiləşdirilmiş xüsusi mü- 
hafızə xidməti yaradılmış, "Xəzər İxti- 
saslaşdırtlmış Hövzə Qəza-Xilasetmə" 
Açıq Tipli Səhmdar Cemiyyətinin ba- 
lansında olan gənıi yanalma körpüləri 
və gəmilər, "Azərdövlətsənayolayihə" 
Dövlət Layihə İnstitutu və Təsisat- 
dankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsi 
("Dövlətekspertiza") Azərbaycan Res- 
publikasımn Fövqəladə Hallar Nazir- 
liyinə verilmişdir.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq Azər- 
baycan Respublikasımn Fövqəladə Hal- 
lar Nazirliyi miilki müdafiə, əhalinin və 
ərazilərin təbii və texnogen xarakterli 
fövqəladə hallaıdan qorunması, föv- 
qəladə halların qarşısının alınması və 
nəticələrinin aradan qaldırılması, yan- 
ğın təhlükəsizliyi, su hövzələrində insan- 
ların təhlükəsizliyinin və kiçik həcmli 
gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin, 
sənayedə. dağ-ıııədən işlərində və tikin- 
tidə təhlükəsizliyin təmin olunması, 
dovlət material ehtiyaiları fondlarının 
yaradılması sahələrində dövlət siyasətini 
və tənzimlənməsini işləyib hazırlayan, 
bu sahələrdə idarəetməni, əlaqələndir-

nıəni və nəzarəti həyata keçirən, lov- 
qəladə halların yaranma ehtimalı böyük 
olduqda, yaxud baş verdikdə çevik 
reaksiya verilməsini, təbii, texnogen və 
terror təhlükələrinə məruz qalan strateji 
əhəmiyyətli müəssısələrin, obycktlərin 
və qurğularm mühafizəsini təşkil edən 
mərkəzi icra hakımiyyəti orqanıdır.

Nazirlik öz fəaliyyətini strukturun- 
dakı mərkəzi aparat, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Fövqəladə Hallar Na- 
zirliyi, mülki müdafiə qüvvələri, yanğın- 
dan mühafizə və yanğın nəzarətı böh- 
ran vəziyyəfində idarəetmə, radioaktiv 
tullantıların zarərsizləşdirilməsi, qəza- 
xilasetmə, axtarış-xilasetmə, təcili xilas- 
etmə, sularda xilasetmə, aviasiyada və 
nəqliyyatda xilasetmə, strateji obyekt- 
lərin hərbiləşdirilmiş miihafızə xidınət- 
lərı, dövlət material ehtiyatlarının id rə 
olunması. sənayedə, dağ-mədən işl. n- 
də və tikintidə texniki təhlükəsizliy; ə- 
zarət, fövqəladə halların qarşısımn 
ması və nəticələrinin aradan qa 
ması ilə bağlı tİK İnti və bərpa işl,- 
idarə olunması, mühəndis-axtarış 
layihələndirmə, tikinti və tik 
nəzarət işləri üzrə xidmətlər, kiı i, 
tibb və laboratoriya xidmətləri, k 
həcmli gəmiləriıı dövlət müfəttı 
əməliyyal-istintaq, rabitə və inforı 
ya, maliyyə, kadr, təlim, tədris və ıı 
tədqiqat sahələri, sanatoriya-kı 
idman-sağlamlıq mərkəzləri, nazıi 
tabeliyində olan regional mərk; r, 
digər quruın və təşkilatlar vasiı ılə 
həyata keçirir.

Fövqəladə halların proqnozlaşı - 
ınası, qabaqlayıcı todbirlərin görüln .
ohalinin operativ məlumatlandırılr, ı
və digər kompleks tədbirlərin həyat > 
çirilməsi üçün xüsusi təyinatlı avtoı - 
laşdırılmış elektron informasiya sisl i, 
fövqəladə halların qarşıswın alııım, ə 
nəticələrinin aradan qaldırılma n 
operativliyini təmin etmək üçün ə 
ərazisini ahatə edən fövqəladə h. n 
idarə olunmasımn coğrafi inform a 
sistemi yaradılır.

Azərbaycan Respublikasının /- 
qəladə Hallar naziri Kəmaləddiıı F ı 
oğlu Heydərovdur (2006 ildən).

Mülki miidafiə. Bu qurum düşmən 
basqmları zamam dinc əhalini qoru- 
maq, istehsalın müntozəm işini təmin et- 
mək vo basqın noticolorini aradan qal- 
dıınıaq moqsədilə siilh vo müharibə dövr- 
ləıindo keçirilon üınumdövlət müdafiə 
tədbirləri sisteminin torkib hissəsidir.
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Tarix boyu təbii fəlakətlərin, kütləvi qı- 
rğın silahlarının, texııogen qəzalartn tə- 
sirinə mərıtz qalmış insanlar cəmiyyətin 
müəyyən inkişaf dövriində bu fəlakotlər- 
don müdafio olunmaq, əhalinin müdafı- 
əsi ilə bağlı qurum yaratmağa çalışmış- 
laı. Bu məqsədlə 20 əsrin 2()-ci illərinin 
əvvəllərindən respublikada yanğın- 
söndürınə dəstoloı i vo hava hücumların- 
dan nıüdafiə dairələri yaradıhnışdır. Ba- 
kı Hava Hücumundan Müdafıə Dairəsi- 
ııo 1924 'ldən Azorbaycanm ilk milli 
atıcı dıviziyasımn komandiri Cəmşid 
Naxçıvanski ıohbərlik etmişdir. 1932 il 
ap1 elin 5-də Azərbaycatı SSR Xalq Ko- 
missarları Sovetinin (XKS) qərarı ilo Ha- 
va llücumundan Müdafıə (HHM) siste- 
mı rəhbərlik biitünlüklə Hərbi və Də- 
niz şləri iizro xalq komissarına həvalə 
edı 1932 il oktyabrın 4-də Azərbay- 
ca- -'SR XKS ərazilərin Hava Hücü- 
ın an Müdafıəsi haqqında Əsasna-
m əsdiq etdi. Morkəzləşdirilmiş qay-
d<' foaliyyətə başlayan bu təşkilat
SS ııin Hava Hücumundan Müdafıə
qo: lartnın tərkibinə daxil edildi və
H,: Hücumundan Yerli Müdafiə
(Hl M) adlandırıldı. Bakı Hava Hü- 
cıııı ıdan Müdafiə Dairəsi nəzdində
yar .lmış btı qurum məhz həmin dovr-
də kı şəhəıinin havadan mühafizasi
pkı : işləyib hazırlamışdı.

37 il iyunun 20-də SSRİ XKS 
"M kvanın, Leninqradın, Baktnın,
Kly in hava hücumundan yerli (mülki)
mii Jıəsi haqqında" qərar qəbul etmiş- 
di. >u qərara əsason Bakı ş.-ndə
H1 M-yə iimumi rəhbərlik yerli höku-
mə' ,rqanlarına həvalə edildi. 1940 il
okt brın 7-də HHYM sistemi Daxili
İşl? omissarhğının tabeliyinə keçdi.

Qurumun cari foaliyyətinə rəhborlik et- 
mək üçün Xalq Deputatları İcraiyyə 
Komitəsi HHYM-nin Baş İdarəsini təş- 
kil etdi. SSRİ Dövlot Müdafiə Komitə- 
sinin "Əhalinin Hava Hiicumundan 
Müdafioyo Ümumxalq Hazırlığı Haq- 
qında" 1941 il 2 iyul tarixli qorarında di- 
gor todbirlərlo yanaşı HHYM-nin giic- 
ləndirilməsi də tələb olunurdu; IIH YM  
İdarosindo "Özünümüdafıə qruplarının 
təşkili haqqmda" Əsasnamo təsdiq edil- 
di. Azərbaycanın Bakı ş.-ndə 1124 özü- 
nümiidafiə qıupu yaradılmışdı. Həınin 
özünümüdafıə qrupları hava hücuınu 
tohlükəsi zamanı şəhər əhalisinin xəbor- 
dar edilmosini toşkil edirdilər.

İkinci diiııya müharibəsindən sonra 
HHYM-nin yeni şoraitdə əsas vəzifələri 
müəyyon edildi. 1950-60 illərdə bir sıra 
dövlətlərin silahlı qüvvəlorinin nüvo vo 
kimyəvi silahlar, ballistik vo qanadlı ra- 
ketlər, reaktiv aviasiya vo radioelektro- 
nika texnikası ilə ləchiz edilməsi, onla- 
rın sınaqdan keçirilməsi HHYM qu- 
rumları qarşısında əhalinin kiitləvi qır- 
ğın silahlarından mühafızə olunması 
mosoləsini daha da aktuallaşdırdı.

1961-97 illərdə Azorbaycan Respub- 
likası Nazirlər Kabineti Mülki Miida- 
fıəyo (MM) ümumi rohbərlik etmişdir. 
MM-ə gündəlik ıəhbərlik Respublika 
Mülki Müdafıə rəisi tərəfindən həyata 
keçirilirdi. Bu illər ərzində Azərbaycan 
Respublikasının iri şəhərlərində və so- 
naye obyektlərində əhalini və işçiləri 
kütləvi qırğın silahlarmdan mühafızə 
moqsodilo çoxlu sayda kollektiv mühafi- 
zə qurğuları tikilərək istifadəyə verilmiş, 
əhalinin bütün təbəqələrinin fərdi müha- 
fızə vasitolərilə təminatı toşkil olunmuş- 
dur. Respublika müstəqilliyini əldə et-

dikdən sonra MM-o diqqət daha da ar- 
lırılmış, bir çox hiiquqi normativ sonod- 
lər, o cümlədən, MM-in larixində ilk də- 
fə Azərbaycan Respublikasımn "Mülki 
Müdafiə Haqqında Qanun"u təsdiq 
edilmişdir. 1997 il ınayın 26-da Azər- 
baycan Respublikasının Prezideniı Hey- 
dor Əliyevin sərəncamı ilo MM struktu- 
runun daha da təkmilloşdirilməsi məq- 
sodilo qurum Azarbaycan Respublikası 
Müdafıo Nazirliyinin tabeçiliyinə veril- 
mişdir. Həmin vaxtdan MM sisteminə 
rəhbərliyi bilavasito Azərbaycan Res- 
publikasının Baş naziri, gündəlik rəh- 
bərliyi isə miidafiə naziri həyata keçirir. 
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında 
Mülki Müdafiə Qüvvolərini daha da tək- 
milləşdirmək məqsədilə respublikanm 
büiiin bölgələrini əhatə edon qəza-xila- 
setrnə dəstələrinin yaradılması və onla- 
rın beynəlxalq toləblərə cavab veron 
miiasir texnika, avadanlıq vo cihazlarla 
təchiz olunmasına başlanmışdır. Hazır- 
da Bakı ş.-ndə Miilki Müdafiə alayı vo 
Şamaxı ş.-ndə Əlahiddə Qəza-Xilasetmə 
taboru müasir texnika, avadanlıq və ci- 
hazlarla tam təchiz olunmuş, Naxçıvan 
MR-də Əlalıiddə Qoza-Xilasetmə tabo- 
ru, Lənkoran ş.-ndə MM qəza-xilasetmo 
dəstəsi yaradılmışdır. Azorbaycan Res- 
publikası Müdafıə Nazirliyi Mülki Mü- 
dafiıo İdarosi bir çox beynolxalq ləşkilat- 
lara üzv olmuş və onlarm keçirdiyi bey- 
nəlxalq todbirlərdo yaxından iştirak et- 
mişdir. Qurum Azərbaycan Respublika- 
sında da beynəlxalq todbirlərin keçiril- 
məsini təşkil edir.

Son illərdə xilasedici qüvvələr respub- 
likanın hüdudlarından kənarda da 
irimiqyaslı qəzaların nəticələrinin aradan 
qaldırılmasında yaxından iştirak etmişlər.
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Mahiyyəti və başlıca moqsədləri.
1991 ildə dövlət müstəqillyini bərpa et- 
dikdəıı sonra Azorbaycan Respublikası 
miistoqil xarici siyasot hoyata keçirir. Bıı 
siyasot Azorbaycan dövlotçili> ini miin- 
tozəm şokildə möhkəmləndirib inkışaf 
etdirmoyə vo milli mənafelori qorumağa 
yönəldilmişdir. Azərbaycan öz xarici si- 
yasətini beynolxalq hiiquq norma və 
prinsipləri, o cümlodən. dövlətlərin su- 
verenliyi və ərazi biitövliiyünə hörmot, 
daxili işləro müdaxilo edilməməsi prin- 
sipləri əsasmda qurmuşdur.

Bu prinsiplori rəhbər tutaraq və 
uzunmiiddətli milli mənafelərdon çıxış 
edərok, Azərbaycanın xarici siyasoti res- 
publikanm miistoqilliyinə, suverenliyi- 
nə, ərazi bütövlüyünə və milli tahliikosiz- 
liyiııo tohdidlorin vo risklərin, ilk ııövbo- 
də ona qarşı Ermənistan Respublikası 
torəfındon edilıniş tocavüzün aradan 
qaldırılması kimi həyati əhəmiyyətli 
başlıca ınoqsodo xidmət edir. Regional 
səviyyodə bölgədo əmin-amanlıq vo sa- 
bitliyin borqərar edilməsi, nəhəng 
noqliyyat və əmokdaşlıq layihəlorinin 
gerçəkləşdirilməsi kimi strateji moqsəd- 
lərə nail olmaq Azorbaycan xarici siya- 
sətinin əsas prioritetlərindon biridir. 
Qloballaşan müasir diinyada Azorbay- 
can xalqının maraqlarının daha so- 
mərəli miidafiəsi nanıinə ölkə iqtisadiy- 
yatının inkişafı üçün müxtəlif layiholəro 
xarici sərmayolərin cəlb edihnosi də 
Azorbaycaııın xarici siyasətındo müstos- 
na əhomiyyət kəsb edir. Dcmokratik 
tərəqqi yolunu seçmiş Azorbaycan özü- 
niin qonşusu olan vo olmayan digər 
dövlətlərlə miixtolif sahələrdə hom 
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda 
bərabər və qarşılıqlı faydalı münasibot- 
lərin qurulub inkişaf etdirilınəsi üzro 
iimumi məqsədi mümkiin qodor tam

* Moqab Aznrbaycan Kcspublikası Xarici Jşlnr 
Nazirliyinin rohbərliyi Inroflııdnn loqdim edilmişılir.

şəkildə hoyata keçirınək əznıindodir.
Azorbaycaıı Respublikasının milli 

ınənalelərin qorunmasına xidmət edən 
xarici siyasət kursunun işlənib hazırlan- 
ması vo gerçəkloşdirilmosi biitövlükdə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilo 
bağlıdır. Onun güclii dövlotçilik təfək- 
kiirü ^zərbaycan Respublikasının bey- 
nəlxalq əlaqəlorinin düzgün qurulması- 
na iınkan yaratmışdır.

Kompleks və çoxşaxəli xarakter da- 
şıyan Azərbaycan xarici siyasotinin baş- 
lıca prioritetlərindon biri Azorbaycan 
Respublikasınm ərazi bütövliiyünün 
borpa olunınasıdır.

Ermonistan Respublikasının Azər- 
baycan Rcspublikasına qarşı təcavüzü. 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
miiusir morhələsi. Azərbaycan Respubli- 
kasının təroqqisi yolunda başlıca maneo 
Ermənistan Respublikasımn ona qarşı 
orazi iddiası səbobindən yaranmış və ge- 
nişmiqyaslı hərbi təcavüzlə nəticələnən 
Ermənistan-Azorbaycan münaqişosidir. 
Azorbaycan Respublikasının xarici 
siyasətində ölkənin ərazi bütövliiyünün 
bərpa edilməsi vo erməni hərbi tocavü- 
ziinün ağır nəticələrinin aradan qal- 
dırılması xüsusi yer tutur.

Bugünkü Ermənistan- Azorbaycan 
münaqişəsinin dərin tarixi kökləri var- 
dır. 19 əsrin əvvəllərindo Rusiya impe- 
riyası torəfindən işğal olunmuş Azər- 
baycan torpaqlarına ermənilərin köçü- 
rülməsilə başhınan bu münaqişə 
1905-06 və 1918-20 illərdə azərbaycan- 
lıların kütləvi terror vəsoyqırımı mərhə- 
lələrindən keçmişdir. Sonralar sovet 
dövründə əzəli Azərbaycan torpaqları 
hesabına indiki Ermənistan Res- 
publikasının sələfi olan Ermənistan 
SSR yaradılmış vo orada əsrlər boyu ya- 
şamış azorbaycanlılara qarşı etnik tə- 
mi/lomə aparılmışdır. Üstolik, Azərbay- 
can SSR-in torkibində onun Mərkozi 
İcraiyyo Komitosinin 1923 il 7 iyul

tarixii qorarı ilo Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayoti təşkil olunmuşdur.

Etnik təmizləmənin davamı kimi
1987 ilin axırlarından Ermənistan SS - 
də qalan 250 minə qədər azərbayca ı 
əhalinin planlaşdırılmış şəkildə qov - 
ması Ermənistan-Azərbaycan münaı - 
şəsinin müasir mərhələsino təkan ver
1988 il fevralın 20-də Dağlıq Qarab : 
Muxtar Vilayətinin vilayət şurasının s 
siyasında erməni nümayondələrin ı 
qobul etdiyi “ DQMV-nin Azərbayt 
SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR 
tərkibino verilməsi barədə Azorbayc 
SSR və Ermənistan SSR AIi Sovetləri 
müraciət haqqında” qərarı və 1989 
dekabrın 1-də Ermənistaıı SSR Ali S. 
vetinin indiyodək ləvğ edilmomiş “ E 
ınənistan SSR vo Dağlıq Qarabağıı 
yenidən birləşdirilməsi haqqında” q; 
naınəsi qəbul edilmişdir. DQMV vilay 
şurasınm vo Ermənistaıı SSR-in atdı 
bu addımlar bütün qanun çərçivələr: 
biımənalı və kobud şəkildo pozmaql; 
nə o zamankı SSRİ Konstitusiyasın 
nə də lıər hansı beynəlxalq normaya u 
ğun gəlirdi. Bu qərarlar yalmz və yaln 
erməni tərəfinin hüquqi baxımdı 
tocavüzii rosmiləşdirmək cəhdlori kiı 
qiymotləndirilməlidir. Buna cavab ol. 
raq, Azərbaycan Respublikası tamami 
osaslandırılmış şəkildə öz suveren hügj 
qundan istifadə edərək, 1991 il nc 
yabrın 26-da “ Azorbaycan Respublika- 
sının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vih 
yətini ləvğ etmək haqqında” qanuı 
qəbul etmişdir.

1992-94 illordə dalıa da dərinləşon 
Ermonistan-Azərbaycan münaqişəsi 
Ermənistan Resptıblikasının Azərbay- 
can Respublikasına qarşı genişmiqyaslı 
hərbi təcavüzü formasım almışdır. Xo- 
calı şəhərinin 1992 il fevralın 25-don 26- 
na keçon gecə baş vermiş işğalı xüsusi 
qəddarlığı ilə seçilən faciə kimi 20 əsrin 
boşəriyyətə qarşı cinayətlərinin qara siya-
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hısına daxil olmuşdur. Burada qoca, 
qadın və uşaq da daxil olmaqla, t)13 dinc 
sakin vohşicosinə qətlə yetirilınişdir.

Bunun ardınca 1992-93 illər orzində 
Ermənistanın xaricdən dəstoklənən si- 
lahlı qüvvələri Azərbaycan orazisinin 
beşdə birini təşkil edən Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Laçin, Kolbəcər, Cəbrayıl, 
Qubadlı və Zəngilan rayonlarım bütöv- 
lükdo. Ağdamın rayon ınərkəzi daxil ol- 
maqla əksər hissəsini, Füzulinin rayon 
mərkəzi daxil olmaqla bir hissəsini və 
keçmis DQMV-nm tərkibindəki indiki 
Tərtəı rayonunun bir hissəsini həmin 
or.ız ərdə yerləşən 890 yaşayış məntəqə- 
silə ırlikdə işğal edərək, oradakı bütün 
Azo' aycan əhalisini doğma yurd-yııva- 
sınd; didərgin salmışlar. Beləliklo, mü- 
naq nəticəsində toqr. bir milyon azor- 
bay 'lı qaçqın və məcburi köçkünə 
çev ıiş təqr. 20 min nəfər həlak ol- 
mu >0 min nəfər yaralanmış, yaxud 
əlil nuş. 5 min nəfor itkin düşmüş, 
Az tycanın Naxçıvan diyarı isə Er- 
ın: an Respııblikası tərəfindən blo-
kau ı rnəruz qalmışdır.

>4 il mayın 12-dən Ermənistan- 
Az '.ycan münaqişəsinin tərəfləri ara- 
sın atəşkəs rejimi əldə olunmuşdur.

rün bölgənin təhlükəsizliyino ciddi 
təhcı lər törədən Ermənistan-Azərbay- 
can nünaqişəsi beynəlxalq ictimaiy- 
yətı də dıqqətindən kənarda qalmamış- 
dır MT-nin Təhlükəsizlik Şurası 1993 
ildr ıu münaqişəyə dair 822, 853, 874 və 
884 aylı qətnamələr qəbul etmişdir. Bu 
qət nələrin hər biri Azərbaycana qarşı 
erı i təcavüziinün növbəti mərhələsin- 
dor. onra qəbul olunmıısdur.

hlükəsizlik Şurası birmənalı şə- 
kil \zərbaycan Respublikasınm suve- 
reı ərazi bütövlüyü və sərhədbrinin 
to; lUİmazlığını dəstəkləmiş, Dağhq 
Q ağın Azərbaycan Respublika- 
sır orkib hissəsi olduğunu dönə-dönə 
vu ılamış və Ermənistan silahlı qüvvə- 
lər Az.ərbaycamn işğal olunmuş əra- 
zil ndən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa- 
rılı ■ ısı və didərgin düşmüş əhalinin öz 
yer rinə qaytarılması üçün şəraitin 
yaradılması barədə ciddi tələb irəli 
sürmüşdür.

Lakin bu tələblərə baxmayaraq, 
Azərbaycanın əraziləri nəinki işğal al- 
tında qalmaqda davam edir, hətta 
biitün beynəlxalq hüquq normalarına 
zidd olaraq, orada son zamanlar müxtə- 
lif növ qeyri-qanuni fəaliyyət aparılması 
meyilləri güclənməkdodir. Bu, ilk növ- 
bədə, gəlmə ermənilərin məskunlaşma-

sı ilə bağlıdır. Yarannnş voziyyətlə 
əlaqədar, Azərbaycan tərəfinin toşəb- 
büsü ilə BMT Baş Assambleyası 2004 
ildəki 59-cu sessiyasının gündəliyinə 
“ Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin- 
də vəziyyət” adlı bondin daxil edilməsi 
haqqında qərar qəbul etmiş və məsələ 
üzrə müvafiq müzakirələr keçirilmişdir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan tərəfinin 
miiracioti əsasında Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində erməniləriıı məs- 
kunlaşmasını təsdiq edən faktlar BMT 
sənədi kiıni yayılmışdır.

1992 ildə ATƏM-in Nazirlər Şurası 
Dağlıq Qarabağ münaqişosi üzrə 
ATƏM-in prinsipləri, öhdolikləri və 
şərtləri əsasında böhranm sülh yolu ilə 
həll edilməsino yönəlmiş Minsk kon- 
fransının (onun işçi formatı, faktiki ola- 
raq. Minsk qrupu ilə təmsil olunur) ça- 
ğırılması haqqında qərar qobul etməklə, 
Minsk prosesinə başlamışdır. 1994 ildə 
keçirilən Budapeşt zirvə toplantısında 
Minsk prosesinin həmsədrlik institutu 
təsis olunmuşdur (1997 ildən etibarən, 
o, ABŞ, Rusiya və Fransa iiçlüyü ilə 
təmsil olunur). 1996 ildə ATƏT-in Lis- 
sabon sammitində təşkilatın fəaliyyotdə 
olan sədri münaqişənin holli üçün əsas 
olan Ermənistan Respublikasının və 
Azərbaycan Respublikasmın ərazi bü- 
tövlüyii; Dağlıq Qarabağın ona 
Azərbaycanın tərkibində ən yüksək 
özünüidarəetmə dərəcəsi verən öz 
müqəddəratını təyinetmə prinsipinə 
əsaslanan sazişdə müəyyən olunmuş 
hüquqi statusu; nizamlamanm müd- 
dəalarını biitün tərəflərin yerinə yetir- 
məsinin təmin edilməsi məqsədilə qarşı- 
lıqlı öhdəliklər də daxil olmaqla, Dağlıq 
Qarabağ və onun bütün əhalisinin təhlü- 
kəsizliyinə zəmanət prinsiplərini bəyaıı 
etmişdir.

Lissabon sammitindən sonra 1997 il- 
də Minsk qrııpu çərçivəsində danışıqlar 
dondurulmuş və həınsədrlərin bölgəyə 
səfərləri ilə əvəz olunmuşdur. Bu 
səfərlərin nəticəsindo homsədrlor tə- 
rəfindən 1997-98 illərdə münaqişənin 
həllinə dair üç təklif irəli sürülmüşdür. 
Onlardan birincisi “ paket” planı idi. Bu 
plan mahiyyət etibarilə iki əsas təklifdən 
ibarət idi: silahlı qüvvələrin işğal edilmiş 
ərazilərdən çıxarılması və Dağlıq Qara- 
bağın statusunun işlənib hazırlanması. 
Azərbaycanın konstruktiv məsləhət- 
ləşmələrə başlamağa hazır olmasına 
baxmayaraq, Ermənistan bu “ paket” 
planını qəti şəkildə rədd etdi.

Həmsədrlərin ikinci təklifi münaqi-

şənin mərhələli hollini nəzərdə tuturdu: 
əvvəl keçmiş DQMV-nin əraziləri və 
onları Ermənistanla birləşdirən Laçın 
dəhlizindən başqa bütün işğal olunmuş 
Azərbaycaıı torpaqlarının azad edilınəsi 
və oradan didərgin düşmüş əhalinin 
doğma yurd-yuvalarına qayıtması, 
ikinci mərhələdə isə Laçın və Şuşa ilə 
bağlı məsələlərin həlli və Dağlıq Qara- 
bağın statusunun əsas prinsiplərinin 
qəbul edilməsi. 1997 il oktyabrın 10-da 
Azorbaycan və Ermənistan prezidenllori 
Strasburqda qəbul etdikləri birgə bəya- 
natda həmsodrlərin bu təklifınin danı- 
şıqların bərpa edilməsi üçün ümidverici 
əsas olduğunu təsdiqlədilər. Bu təkliflə 
razılaşdığına görə Ermənistaıı Respub- 
likasının prezidenti L.Ter-Petrosyan 
istefaya çıxdı. Ermənistan tərəfındən 
əvvəl verilmiş razılıq rosmən geri götür- 
üldü.

Həmsədrlərin 1998 ilin axırlarında 
irəli sürülmüş və “ümumi dovlət” kon- 
sepsiyasına əsaslanan üçüncii təklifi 
Azərbaycan Respublikasının sərhədləri 
çorçivəsində Dağlıq Qarabağın dövlət 
və ərazi vahidi kimi respublika forma- 
sında Azərbaycanla ümumi dövlət təşkil 
etməsini nəzərdə tuturdu. Azərbaycanm 
suverenliyini pozduğu üçün, bu təklif 
rədd edildi. Bundan sonra yeni təkliflər 
olmadığı üçün Minsk prosesi, faktiki 
olaraq, iflic vəziyyətinə düşdü.

Danışıqlar prosesino təkan vermək 
moqsədilə, 1999 ildon etibarən Azər- 
baycan və Ermonistan prezidentləri, 
onların xüsusi nümayəndoləri və xarici 
işlər nazırləri səviyyəsində birbaşa dia- 
loqa başlanılmışdır. Hazııda “ Praqa 
prosesi” adlandırılan və xarici işlər 
nazirləri səviyyəsində aparıhın bu dia- 
loq sayəsində münaqişənin həllinə dair 
müəyyən məsələlorlə bağlı bozi iimid- 
verici ilkin nəticələr əldə edilınişdir. Bu 
nəticələr ATƏT-in 2004 ildə Sofıyada 
keçirilmiş xarici işlər nazirlərinin top- 
lantısında dəstəklənmiş və ATƏT-in 
Xarici İşlor Nazirləri Şurasında 
bununla əlaqədar xüsusi bəyanat qəbul 
edilınişdir.

Danışıqlar prosesində Azərbaycan 
Respublikasının tutduğu prinsipial 
mövqe ölkənin ərazi bütövlüyünün bər- 
pa edilməsindən və bu yolda heç bir 
güzəştə gedilməməsindən ibarətdir.

Ermənistan-Azərbaycan münaqişə- 
sinin belo ədalətli və beynəlxalq hüqu- 
qun norma və prinsiplərinə söykənən 
əsasda həlli Cənub' Qafqazın gələcəyi 
baxımından müstəsna əhomiyyət kəsb
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edir, ( ,'L İn k i yalmz bıı başlıca şəriiıı ye- 
rinə yeliriləcəyi tsqdirda regioııal ənaək- 
daşlıq və bölganin perspektiv nkişafı 
mümkündiir.

Neft diplomatiyası. Dövləi miistoqil- 
Uyini yemcə qazaıımış Azəı baycan Res- 
pııhlikası Xəzər hövzosinin dünyaya 
açılmasımn ilk loşəbbüskarı olnuışdıır. 
Azərbaycan öz nelt və qaz ehtiyatla- 
rımıı istismarım iqtisadi inkişafın 
başlıca amili voölkonin tohlükosizliyıno, 
sııverenliyinə vo miistəqilliyino xidmot 
edən mühüm bir şort kimi görməkdədir. 
“Əsıin müqavilasi”nin bağlanmasından
(1994) keçoıı dövrdə Azoıbaycanın 
karbohidrogen yataqlarmın işlənilməsi 
Lizro sa/.ışlor imzalanmış vo onların ger- 
çakloşdirilməsi istiqamətində nəhəng 
işlər görülmüşdiir. ABŞ, Böyiik Brita- 
niya, İtaliya, Fransa, Norvec, Rusiya, 
Soudiyyə Ərobistanı, Türkiyo. Yapo- 
niya və digər ölkolərin şirkətləıi ilə

Azərbaycanın “Genişləndirilmiş Av- 
ropa" təşəbbüsü çərçivəsində AB- 
nin “yenı qonşuluq” siyasətinə daxil 
edilməsi Azərbaycan xarici siya- 
sətində mühüm mərhələ olmuşdur. 
Bu saziş siyasi dialoq, demokra- 
tiyanın qurulmasına kömək, eləcə də 
iqtisadi əməkdaşlığı və sərmayələrin 
qoyuluşunu nəzərdə tutur.

bağlanmış bıı sazişlər respublikaya bö- 
yük həcmdə sormayo və gəlir gətirmiş- 
dir. Azəıbaycan hökunıətinin Xozorin 
enerji layilıələrino xarici, əsasən, Qərb 
şirkətlərinin cəlb edilmosinə yönoldilmiş 
“ ııeft diplomatiyası” öz oməli faydasını 
vermakdodiı

Lakiıı Azorbaycanın inkişafına xid- 
mət edən neft layihalarinin gerçəkləş- 
dirilnıəsi müəyyən çətıııliklərlə bağlıdır. 
“Əsriıı müqavilosi” imzalandıqdan son- 
ra Sovet İtlifaqımn dağılmasını osas 
götıiron bəzi qüvvələr Xəzoıin yeni 
hüquqi statusıınun toyin edilmosini 
problem kimi oı taya atUılar. Bıı, Azor- 
baycanın suveren haqqı olan və hələ 
keçmiş İttifaq vaxtında onuıı üçiiıı mü- 
oyyon edilmiş sektorda hər hansı işiıı 
aparılmasına ongollər törotmok məqsədi 
giidürdü. Lakin Azorbaycanm qətiyyot-
lo öz mövqeyini miidafia etməsi, onıın 
Qazaxıstanla və sonralar Rusiya ilo oldo 
etdiyi ikitorəlli razılaşmalar noticasiudo 
rosmi Bakıııın tərofdar olduğu doniz 
dibinin milli sektorlara bölünmosi 
priıısipi əsas götürülmüşdiir. Bu sahodo

Türkmonistan vo İranla iııtensiv danı- 
şıqlar davam etdirilir.

Azərbaycanın artan nefl hasilatımn 
vo iimumiyyotlo, Xozor bölgosinin kar- 
bohidrogen ehtiyatlarmın dıinya bazarı- 
na çıxarılması üçün 1999 ildə ATƏT-in 
İstaııbul zirvə toplantısı zamanı Azər- 
baycan, Tiirkiyə, Gürciistan, Qazaxıs- 
tan və ABŞ prezidentlorinin imzası ilə 
Bakı—Tbilisi- Ceyhan strateji neft boıu 
komorinin çəkilmosinə dair taıixi siyasi 
bəyannamə qəbul olunmuşdur.

Çoxtorofli oməkdaşlıq və münasibot- 
lor. A/ərbaycan Respublikası ıııüstəqıl 
dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşki- 
latlara, o cüınlədan, Birloşmiş Millətlər 
Təşkilatı, Avropada Təhlükosizlik vo 
Əmokdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, 
İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil 
Dövlotlor Birliyi və çoxlu sayda digər 
toşkilatlara iizv olmuşdur. Azoıbaycan 
hoınçinin NATO vo Avropa Birjiyi kimi 
qurumlarla omokdaşlığı, eləcə də anti- 
terror koalisiyası torkibindo foaliyyoti 
durmadan inkişaf etdirir. Azorbaycan 
Respublikası hom də GUAM  regional 
qrupunun təsisçilərindan biridir.

Bu təşkilatlarda və regional təşəb- 
büslordə iştirakı ilə Azərbaycan Res- 
publikası öz milli maraqlarını gerçək- 
ləşdirir.

Azərbaycan -BMT. Azərbaycan 
Respublikası öz xarici siyasətində 1992 
ildən iizv olduğu BMT-yə müstəsııa 
əhəmiyyotli universal beynəlxalq təş- 
kilat kimi yanaşır. Bu ınənada, BMT 
TŞ-nııı Ermənistan- Azorbaycan müna- 
qişəsinə dair qətnamələrini, BMT-nin 
Qaçqınlar iizrə Ali Komissarlığımn xot- 
tilo Azərbaycan qaçqınları və məcburi 
köçkünlərinin ağır şəraitinin qismən 
yaxşılaşdırılmasına yöııəldilmiş yardım- 
larını xüsusi qeyd etmok olar. Bundan 
əlavə, Azərbaycamn YUNESKO. 
YUN İSEF və BMT-ııin digər ixtisas- 
laşdırılmış təşkilatları ilə omokdaşlığı 
diqqətəlayiqdir.

Azorbaycan-İKT. 1991 ildo İKT-yə 
iizv olduqdan sonra Azərbaycan bu 
təşkilatın fəal iştirakçısına çevrilınişdir. 
İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanı 
tocavüzkar qisnıində taıııyan vo pisləyən 
ilk beyııəlxalq toşkilat olmuşdıır. İKT- 
nin bu həyati ohəmiyyətU mosələyə dair 
aydın vo odalətli mövqeyi həmiıı toşki- 
latla miinasibatlərin yüksəlon xotlə iııki- 
şafına olverişli zəıniıı yaratmışdır.

Azərbaycan-ATƏT. Azərbaycan 
Respublikasınm 1992 ildoıı üzv olduğu 
Avropada Tohlükosizlik vo Əməkdaşhq

Toşkilatı Avropa qitosinin biitiin ölkolo- 
rini əhatə edən yegano təşkilatdır. Azər- 
baycan Resptıblikası toşkilatın əsas sə- 
nədləri olan ATƏM-in Helsinki Yekun 
Aktına (1992). Paris Xaıtiyasına və Av- 
ropa Təhlükosizliyi Xaıtiyasına qo- 
şulmuşdur (1999).

ErmənisLan-Azərbaycan miinaqişo- 
sinin hollindo ATƏT çorçivosində əmok- 
daşlıq Azərbaycan Respııblikasınm xa- 
rici siyasətində xüsusi yer tııtur. Azər- 
baycan ATƏT-lo homcinin demokratik- 
ləsdirmə sahosindo də əmokdaşlıq edir. 
Buraya seçkilərin müşahidosi. A TƏ l in 
Dcmokratik Təsisatlar və İnsart Hüqi q- 
ları Bürosunun xətlilo hoyata keçiıi.on 
layihələr və s. daxildir.

Azorbaycan-Avropa Şıırası A/ r- 
baycan Respublikası 2001 fldon ' 
olduğıı Avropa Şurası ilə oməkdaşln la 
öz milli qanunvericiliyinin yiik >k 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşd; I-

Azərbaycanla NATO arasında “Sı ı 
naminə tərəfdaşlıq” proqramı çər - 
vəsində fəal xarici siyasət müna - 
bətləri qurulmuşdur.

ması istiqamətində tədbirlər görür. Bdə 
ki, Azəı baycan milli qaıuınvericiliklonn 
demokratikiəşdirilməsinə yardım gos- 
təron AŞ-nın Venesiya Komissiyası ilə 
sıx əlaqələr qıırmuş, Avropa Şurasınn 
başlıca sənodi sayılan İnsaıı Hiiquqı ıı 
və Əsas Azadlıqlarının Qorunması ii/ 'O 
Koııveıısiyası vo onun Protokollan ıı
2001 il yanvarın 25-də imzalamış, 21 2 
il aprclin 15-də iso onlan ratifikasiya 
ınişdir. Azorbaycaınn nümayəııdə hev 
Ermənistan-Azorbaycan münaqişos 
dair ədalətli mövqeyin forınalaşdırıli: 
sında Avıopa Şurası çəıçivəsindo m. 
sədyönlü və məlısuldar fəaliyyət g 
tərir.

Azəıbaycan Avropa Birliyi. A/ 
baycan Respublikası Avropa Birı 
ilə münasibətləri TACİS, TRACEl 
və s. proqramlar çərçivəsində inkişaf 
etdirir. Azəıbaycan ilo Avıopa Biıiiyi 
arasında 1996 ildə imzalanmış Toıof- 
daşlıq və Əməkdaşlıq sazişı 1999 ildən 
qiivvoyə minmişdır.

2004 ildo Avropa Birliyinin Şərqo 
doğrıı genişləndirilmosi ilo Azərbaycan 
Cəntıbi Qafqaz ölkəsi kimi “ Genişlən- 
dirilmiş Avropa” toşobbüsü çorçivəsiııdə 
AB-nin “ Yeni qonsuluq siyasoti"no 
daxil edilmişdir. Bu, ölkonin Avropa 
Birliyi ilə omokdaşlığmı daha da iııkişaf
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etdirərək keyllyyətco yeni morholə üçiin 
zomin yaradır.

Azorbaycan NATO. Azərbaycan 
NATO-nun “ Siilh naınıno Tərofdaşlıq” 
proqramına bu proqamın təqdiın edil- 
diyi ildən (1994) qoşulmaqla, Avıo- 
Atlantika Torəfdaşlıq Şurasında öz 
yerini tutmuşdur. Azərbaycanın Avro- 
Aılantika məkamnda tohlükosizliyinin 
başlıca elementlərindon olan NATO ilə 
münasibətlər bu dövrdən etibaron 
uğurla inkişaf etmokdədir. Plaıılasdıı- 
ma və analiz prosesi və Fərdi Torof- 
d. ;lıq Proqramı çərçivosində Azərbay- 
c< ı hərbiçiləri NATO-nıın başçılığı ilə 
K >sovodakı sülhməramlı əmoliyyatlar- 
d; iştirak etmişlor.

^zorbaycan An'iterror koalisiyası.
E nəni terrorçuluğu timsalında bu 
b ının no olduğunu tam dork edən 
A ıbaycan 2001 il sentyabrın 11-don 
f  S-ııı rohboıiik etdiyi beynəlxalq an- 
ti ror koalisiyasının foal iizvü kiıııi ter- 
n çuluğun qlobal təhdidləıinə qarşı 
rr harizoyo qoşulmuşdur. Azərbaycanlı 
si' məramlıları Əfqanıstan və İraqda 
h ıta keçiriləıı əməliyyatlarda iştiıak
ei işlər.

Azoıbaycan GUAM . Gürciistan,

/-. ərbaycan-MDB münasibətlərinin 
k ıstruktiv əsasda inkişaf etdirilməsi

ərbaycan diplomatiyasının mühüm 
i: qamətlərindən biridir.

I rayna, Azorbaycan vo Moldovadan 
ib ət traıısregional GUAM tosisçilə- 
ri, on biri olan Azərbaycan bu quıu- 
IV’ vasitosilə həm özu, honı də digər 
i;> akçı dövlətlər üçün mühüm ahomiy- 
). kəsb edən mosələlərdə soylorin bir- 
lə irilmosi məqsədini daşıyır. Bu, 
ıı aqişələriıı sülh yolu ih həllindo vo 
sı ratizmlo mübarizədə qarşılıqlı fəa- 
li >t, siılhii təminetmə sahəsində ənıək- 
d !ıq, səmorəli və təhliikəsiz nəqliyyat 
d lizlorinin inkişafında əməkdaşlıq, 
A ropa və trans-Atlantika qurumları 
ilə əməkdaşlıq vo qarşılıqlı foaliyyət, 
iqtisadi əməkdaşlıq kimi istiqamətləri 
əlıato edir, iizv ölkolərin və bütövlükdə 
bölgənin tərəqqisinə xidnıət göstərir.

Azorbaycan-Müstoqil Dövlətlər 
Biıiiyi (MDB). 1993 ildən MDB-nin 
iizvü olan Azorbaycan bu təşkilat çərçi- 
vəsində öz müstoqilliyini möhkom- 
ləndirmək və mehı iban qonşuluq zonası 
yaratmaq məqsədi güdür. MDB həm- 
çinin ətraf mühitin qorunınası, elmi vo

modoni oməkdaşlıq, elocə də qanuıısuz 
dövriyyolərə və cinayətkarlığa qarşı 
mübarizədə səylorin olaqələndiricisi 
kimi çıxış edir.

İkitorofli miiııasibotlor. Azorbay- 
canın qonşu ölkələrlo münasibotləri. 
A/.əi baycan ayrı-ayrı xarici dövlətlər, o 
cümlodon, qonşu ölkəloıio ikitərəfli 
münasibotlorinə xüsusi əhomiyyət verir.

Azərbaycan Respublikasımn müstə- 
qilliyini tammış ilk dövlət olaıı vo bıı- 
giinodok Azorbaycanın mövqeyini dəs- 
təkləməkdə davam edən Tüıkiyo Ciim- 
huriyyoti ilo miinasibotlər soıı dərəcə 
ıuühümdiir. Etnik, mədoniyyət və dil 
baxımından bir-birilə sıx bağlı olan bu 
iki ölko arasında qarşılıqlı münasibətlor 
strateji əmokdaşlıq səviyyəsində daha 
da genişlənməkdo və dərinləşmokdədir. 
Azərbaycan və Türkiyonin bölgodə geo- 
siyasi vo iqtisadi vəziyyətin inkişafına, 
transregional iqtisadı layihələrin ger-

Azərbaycan özünün milli mənafelə- 
rinin həyata keçirilməsini rəhbər tutan 
xarici siyasəti sayəsində qonşu olma- 
yan dövlətlərlə konstruktiv perspektivli 
münasibətlər qurmuşdur.

çəkləşdirilməsinə münasibəti, eloco də 
rəsmi Ankaraınn Ermənistan-Azorbay- 
can münaqişosinin həllinə yönəldilıniş 
saylori, miixtəlif beynəlxalq toşkilatlar 
çorçivəsində atdığı addımlar da daxil ol- 
maqla, onların mövqelorinin tam uy- 
ğıınluğunu və bu iki ölkə arasında 
əmokdaşlığm keyfiyyot səviyyosini nii- 
mayiş etdiıir.

Rusiyanın Conubi Qalqazda giiclii 
niifuzunu nozoro alan Azərbaycan özii- 
niin xarici siyasotindo şimal istiqamətinə 
xüsusi diqqot verir. Bölgodə gorginliyin 
azaldılması və mehriban qonşuluq şə- 
raitinin yaradılması naminə səylər gös- 
tərən Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi, 
siyasi-ictimai vo mədəni saholərdə qar- 
şılıqlı faydalı omokdaşlığın daha da 
genişlondirilınosinin torəfdarıdır.

Bu ınənada, hər iki ölkə prezidentlə- 
ı iııin qarşılıqlı sofoıiori, Xozər dənizinin 
milli sektoıiara bölünnıəsi üzro Azər- 
baycan-Rusiya sazişi, elocə do hər iki 
tərofin təhlükəsizliyinin təınin edilməsi 
do daxil olmaqla, miixtolif sahələr iizrə 
əməkdaşlıq mühüm əhomiyyot kəsb 
edir.

Tarix və modoniyyət saholorində 
zongin miiştorək irsə malik Azərbaycan- 
la Iran arasmda miinasibotlor Azərbay-

can xarici siyasətinin əsas istiqamətlə- 
rindoıı biridir. Müstoqilliyinin ilk 
giinlorindən Azorbaycan qonşu İranla 
siyasi-iqtisadi və modoni saholoıdə 
qarşılıqlı faydalı əlaqəjorin gücioıı- 
dirilməsinə çalışır.

Azərbaycanla oxşar ınaraqları olan 
Gürcüstan və Ukrayna ilo oməkdaşlıq 
və torofdaşlığın hərtorofii intensivləşmo- 
si ölkə üçiin mühüm əhomiyyot kəsb 
edir. Azərbaycanın bu dövlotlorlə 
iimumi maraqlarının mövcudluğu, 
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının 
diinya bazarlarına çatdırılması və 
Avropanı Asiya ilo birloşdirmək üçiin 
tarixi “ İpok Yolu” nun bərpası, eləcə də 
ümumi tohlükəsizliyo taminat veron 
birgə transregional layihəlordo iştirakı 
bu münasibətlərin mühümliiyüniin gös- 
təricisidir.

Mərkozi Asiya ölkələri ilə münasi- 
bətlor do Azərbaycamn xarici alaqələr 
sistemındə əhomiyyətli yer tutıır. Azor- 
baycanın osas iştirakçılarından biri 
olduğu layiholərə Morkozi Asiya dövlot- 
lərinin qoşulması onların Avropa mə- 
kanına və bazarlarına çıxması üçıin 
inıkan yaradır və Azərbaycan bu işdə 
ctibarlı körpü rolunu oynayır.

Yaxın və Orta Şərq dövlətləri ilə hər- 
tərəfli əməkdaşlığın davam etdi- 
rilməsi Azərbaycanın xarici siyasə- 
tində mühüm yer tutur.

Azoıbaycamn qonşu olmayan döv- 
lətləıiə ıniinasibotlori. Azərbaycanın 
onunla bilavasitə qonşu olmayan inki- 
şaf etmiş Qərb dövlotləri ilə ınünasibot- 
lori xarici siyasətdə ən miihüm yerlərdən 
birini tııtur. A/.orbaycan öz tohlükosiz- 
liyi, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyini 
qoruınaq iınkanlarını möhkəmlən- 
dirmək naminə Amerika Biıioşmiş Ştat- 
ları ilo münasibətlərə böyük ohoıniyyot 
verir. Bu münasibətlərin inkişafı Azər- 
baycanın iqtisadi vo siyasi tərəqqisino, 
Xəzəıdə neft və qaz layiholorinin gcr- 
çəkləşdirilməsinə, Şoıqlo Qorbi biıiəş- 
dirən transregioııal dohlizlərin yaradıl- 
masına təkan verir. Azərbaycanla ABŞ 
arasında əməkdaşlıq ölkənin qlobal 
iqtisadi sistemo inteqrasiyasmın başlıca 
elementi kimi çıxış edir. Miiasir dünya- 
da beynəlxalq təhliikosizliyi sarsıdan 
yeni tohdidlorin yaranması Azorbay- 
canla ABŞ arasında omokdaşlığı daha 
da ıuölı korn lənd irın işd i r.

Azorbaycanın Qorbi Avropa dövlot-
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mıı

Müasir Bakı.

Azorbaycaııın Yaxın və Orta Şo: \ 
dövlətlər' ilə müııasibətləri də böyi 
perspektivə malikdir. Btı münasibət! 
Yaxın və Orta Şərqin geosiyasi əhəm: 
yoti, zəngin enerji ehtiyatları və bu bı 
gədə böyiik sərmayə potensialının mö 
cudluğu əsasında qurıılur. Azərbayc 
bu bölgə ölkələrinin ticarət, texnoloji 
maliyyo imkanlarından istifadə etmək 
Yaxın və Oı ta Şərq dövlətləri ilə qar 
lıqlı faydalı miinasibətləri genişləndin 

Beləliklə, Azərbaycan Respub 
kasının xarici siyasəti Azərbaycan 
xalqının təhliikəsiz gələcəyinin təmin 
tına, Xəzər Qafqaz bölgəsində Azoı- 
baycannı ən mühüm ölkəyo çevrilınəsinə 
yönəhnişdir.

ləıi ilə ınünasibotlori xüsusi ohomiyyət 
kəsb edir. Bu münasibətlərin inkişafı 
dövlət vo özəl sektnrda əsash islahatla- 
rın hoyata keçirilməsinə və xarici sər- 
mayələrin cəlb edilməsinə müsbət təsir 
göstərir. Qəıbi Avropa ölkələri Azər- 
baycan iiçiin əsas ixrac bazarı kimi çıxış 
edir. Bundan olavo, Azərbaycan ölkədo 
vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü prose- 
sində Qorbi Avropa ölkələri ilə faydalı 
əməkdaşlıqdan bəhrələnir.

Uzaq Şorqin qabaqcıl dövlətlori olan 
Çin vo Yaponiya ilə qarşılıqlı laydalı 
əməkdaşhq Azərbaycanı "İpək Yolu” 
lavihəsiniıı gerçəkloşdirilməsində dalıa 
f">al çıxış elməyə sövq edir. Çiııin artan 
beynəlxalq nüfuzu və Avrasiyada onun 
mövqelərinin möhkəmlənməsi Azərbay-

can-Çin münasibətlərinin iııtensivləş- 
məsinə təkan vermişdir. Yaponiyanın 
Azərbaycaııdakı iqtisadi layihələrə fəal 
qoşulması və ikitərəfli əməkdaşlığın da- 
ha da dərinləşməsinə olan qarşılıqlı 
marağı Azərbaycan-Yaponiya münasi- 
bətlərinin genişlənmosi üçün olverişli 
zəmin yaratmışdır.

Conub-Şərqi və Cənubi Asiyada yeni 
iqtisadi və siyasi giic ınorkozlərinin tə- 
şokkülii Azərbaycamn xarici siyasətinin 
bu istiqamətə marağının artmasına so- 
bob olmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan 
miinaqişəsinın həllindo Azorbaycaıım 
mövqeyini beynəlxalq səviyyədə tam 
dəstəkloyon Pakistanla miinasibətlər 
tərəfdaşlıq, Hindistanla isə əməkdaşlıq 
soviyyəsiııdə qurulmuşdur.
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Azərbaycan Respublikası da daxil ol- 
m. _ıla dur.yanın 70-dək ölkosində təqr. 
5( nilyona yaxın azərbaycanlı yaşayır.
I ixi orazilərində yaşayan, hər hansı 
m fiacirət faktı baş vermodon, yalnız 
rrr- >yyən ictiınai-siyasi hadisələrin gedi- 
şiı tə yaranan sorhəd dəyişmolori nəticə- 
siı I xarici ölkə vətəndaşlarına çevrilıniş 
h. 'vətənlər İranda, Giircüstan və 
R ;ya Federasiyasının Azərbaycanla
h. ' 'ihod rayonlarında yaşayan etnik 
az baycanlılar diaspor hesab olunmur. 
D lyanın digər ərazilərinə - Amerika 
qi siııə (1300000 nəfər), Avropa qitə- 
siı (1500000 nofər), Afrika qitəsinə 
( I Ü000 nəfər), Asiya qitosinə (3250000 
n ər), Türkiyəyə (3000000 nəfər), 
A traliya qitəsinə və Okeaniyaya 
(1: <00 nəfər) müxtəlif zamanlarda köç 
et’ iş soydaşların sayı 10 milyondan 
aı qdır və bu rəqəın ckspertlərin rəyinə 
g Azərbaycan diasporunun ümumi 
sa kimi qəbul edilə bilər.

^zəıbaycan diasporıınun təşokkülü, 
fo nalaşması və inkişaf tarixi bilavasitə 
xa |in mühacirot tarixi ilə bağhdır. Azər- 
b< anlıların xarici ölkələrə mühacirəti 
ta vən qədim köklərə malik olsa da, sis- 
te i şəkildə bu proses 19 əsrin birinci 
y; sındakı siyasi-hərbi münaqişələr, 
İr Rusiya müharibələri, Qafqaz re- 
gi ıdakı məcburi miqrasiya prosesləri ilə 
b; Jıdır. 1828 il Türkmənçay müqavilə- 
siı !ən sonra tarixi Azərbaycan ərazilə- 
riı ;n Araz çayı boyunca iki yerə parça- 
laı ması, Şimali Azərbaycan xanhqları- 
nın çar Rusiyası təbəəliyini qəbul edərək 
valıid inzibati-ərazi bölgüsü halında 
birləşməsi bir tərəfdən xalqın təmərküz- 
ləşməsi prosesinə təkan vermişdisə, digər 
tərəfdon çarizmin siyasətindən narazı 
qalanların xarici ölkələrə kütləvi müha- 
cirəti ilə nəticələnmişdir. 19 əsrdə ayrı-

* Mnqab Xaricdə Yıışayan Azərbaycaniılarla İş üzrə 
Dovint Konıitəni rəhbərliyinin iştirakı iln hazırlatınıışdır.

ayrı azərbaycanlıların imperiya mərkə- 
zinə könüllü mühacirəti də baş vermişdir. 
Bu əsrdə Miızo Kazım bəy, Mirzə Cəfor 
Topçubaşov, Mirzo Əbuturab Vəzirov, 
Xan Naxçıvanski, Səməd bəy Mehınan- 
darov, Əliağa Şıxlinski və b. tanınmış 
azərbaycanlılar Rusiyamn elm, mədəniy- 
yot, xarici siyasət və digər sahələrində ça- 
lışmaqla dövlotin iqtisadi, siyasi, hərbi 
qüdrətinin artınasına yardım göstərmişlər.

20 yüzildə xarici ölkələrə azərbaycan- 
lıların miihacirəti intensiv xarakter 
almışdır. Bu müddət ərzində baş vermiş 
iki diinya müharibəsi, istər Şimali, istərsə

Müəyyərı ictimai-siyasi, iqtisadi- 
sosial və digər səbəblər rıəticəsində 
tarixi-etnik ərazilərindən kənara zor- 
la, yaxud könüllü mühacirət edərək, 
xaricdə kompakt icma halında ya- 
şayan, milli-mədəni mənsubiyyətini 
qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən, 
tarixi vətəni ilə mütəmadi əlaqələr 
quran həmvətənlər, həmçinin dil, 
din, mənəvi-mədəni dəyərlərə bağlı- 
lıq baxımından özünü azərb^ycanlı 
sayan şəxslər Azərbaycan dias- 
porunu təşkil edir.

Conubi Azərbaycanın daxil olduğu 
metropoliyalarda köklü ictimai-siyasi 
dəyişikliklər, sosial inqilablar, həmvətən- 
lərimizin növbəti dəfə xaricə kütləvi köç 
etmələri ilə nəticələnmiş, bu köç əsrin 
sonlarında Azərbaycanın müstəqil döv- 
lətçilik ənənəlorini bərpa etməsi zamanı- 
nadək aşağıda adı çəkilən dalğalarla hə- 
yata keçmişdir:

a) 1905-07 il birinci Rus inqilabı və 
Cənubi Azərbaycanda Səttarxan hərəkatı;

b) Birinci Dünya müharibəsi, 1918
20 illər AXC-nin yaranması və süqutu, 
Cənubi Azərbaycanda Xiyabani inqilabı;

c) İkinci Dünya müharibəsi; Cənubi 
Azərbaycanda 1945-46 illərdə Azərbay-

can Milli Hökümotinin yaranması və 
süqutu;

ç) 1970-80 illər keçmiş Sovet Azər- 
baycamndan digər ittifaq respublikala- 
rına könüllü miqrasiya, 1979 il İran İslam 
inqilabı nəticəsində Cənubi Azərbaycan- 
dan əsasən Avropaya siyasi miqrasiya;

d) Türkiyədo yaşayan azərbaycanlıla- 
rın 1950-60 illərdə Avropaya iqtisadi 
miqrasiyası.

AXC-nin süqutundan sonra Azər- 
baycandan Türkiyo Cümhuriyyətinə 
mühacir axını kəskin artaraq 50 mini 
ötmüşdiir.

Xaricdə siyasi mühacirətin əsas his- 
səsini təşkil edon şəxslərin (M.Ə.Rəsul- 
zadə, Ə.Topçubaşov, M.Məmmədzadə, 
C.Hacıbəyli, M.Vəkilov, Ə.Ağayev,
S.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, X.P.Sultanov, 
Ş.Rüstəmbəyov, M.S.Aran, K.Odər, 
Ə.Şeyxülislamov, N.Şeyxzamanlı və b.) 
məqsədyönlü ictimai foaliyyətləri o döv- 
rədək müxtəlif zamanlarda vətəndən 
mühacirət etmiş digər azorbaycanlıların 
fəaliyyətlərindən əsaslı forqlənmişdir. 20 
əsrin 20 illərindən xaricdə ııoşr olunan 
Azərbaycan diasporunun ilk mətbu or- 
qanları - “ Yeni Qafqasiya” (1923, İs- 
tanbul), “ Azəri-Türk” (1928-31, İstan- 
bııl), “ Odlu Yurd” (1929-30, İstanbul), 
“ Bildiriş” (1929-31, İstanbul), “ İstiqlal” 
(1932-34, Berlin), “ Qurtuluş” (1934, 
Berlin), “ Azərbaycan” (1952, Ankara) 
kimi qəzet və jurnallar, bundan əvvəl 
qonşu ölkələrdə azərbaycanhlarm nəşr 
etdirdikləri “Əxtər” (1875-95, İstan- 
bul), “ Şahsevən” (1888, Təbriz), “ Şəms” 
(1899-1920, Təbriz), “ Fikri-İstiqbal” 
(1910, İstanbul), “ Bürhani-Tərəqqi” 
(1906-11, Həştərxan), “ Millət” (1918, 
Simferopol), “Nur” (1906-09, Sankt- 
Peterburq), “ Kavə” (1915-21, Berlin), 
“ İranşəhr” (1921, Berlin) və digərlərin- 
dən fərqli olaraq sırf diaspor problem- 
lərini, tarixi vətənin siyasi-ictimai, iqti- 
sadi-sosial durumunu dıqqət mərkəzinə
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Ümıımrusiya Axarbaycanlılan Konqrcsinhı təşəbbiisii ilo Uakıda kcçirilm ı 
b irinci A /ərbaycan Rıısiya Iq lisad i l ,'ortımu.

çəkır məibııat vasitasilə mühacirət həyatı 
yaşayan həmvotənləri vahid mərkəz ətra- 
fında cəmləşdirməyə çalışırdı.

Xaricdə ilk mütəşakkil milli icmala- 
rın mcydana gəlməsi İkinci dünya nıii- 
haribəsindən sonrakı dövrə aiddir. 1949 
ilin fevralında Tiirkiyə Cümhuriyyətinin 
paytaxtı Ankara ş.-ndə M.Ə.Rəsulzadə- 
nin rəhbarliyi ilə yaradılmış “ Azərbay- 
can Kültür Dərnəyi” Azərbaycan dias- 
porunun təşkilatlanması yönündo ilk 
addım olmuşdur. 1956 ıldə təsis edilən 
“ Azərbaycan-Amerika Cəmiyyəti” 
(AAC, qərargahı Nyu-Cersi ştatında 
yerləşir) Azərbaycan diasporunun nü- 
fuzlu qurumlarından biridir. Cəmiy- 
yətin qurucusıı və ilk sədri AXC-nin 
Milli Təlılükəsizlik naziri Nağı Şeyx- 
zamanlmın qardaşı Saleh Şeyxzamanov 
olmuşdur. AAC Erınənistan-Azəıbay- 
can münaqişəsi, 907 düzəlişin ləğvi, di- 
gər ümummilli məsələlərdə həmişə prin- 
sipial mövqe nümayiş etdirmiş, tarixi və- 
tənin milli ınaıaqları kcşiyində dıırmuş, 
ABŞ-da erməni diasporu tərəfındən yayı- 
lan antiazərbaycan təbliğatına rnane ol- 
mağa çalışmışdır. Cəmiyyətdə 28 May, 
Novruz kimi dövlət və milli bayramlar, 
A/ərbaycanın işğal güııü 28 aprel, 20 
Yanvar, Xocalı faciələri qeyd olunıır. 
AUŞ-da Azərbaycanın ınilli maraqlarını 
miidafia edən bu təşkilat Şuşanın işğalı 
güııü mayın 8-də BMT qorargahı öniiıı- 
də möhtəşəın ctiraz nümayişi keçirınişdir 
(2003 il). Etiraz aksiyasına minlərlə 
azərbaycanlı qatılmışdı. Cəmiyyətin 
sədri Amerika-Tiirk Assosiasiyaları As- 
sambleyasının (ATAA) vitse-prezidenti, 
eyni zamanda, ATAA Nyu-York şöbə-

sinin rəhbəridir. AAC 2003 ilin dekab- 
rında ATAA tərəfindən “ən çalışqan 
təşkilat” mükafatına layiq görüknüşdür.

1987 ilin sonlarından erınəni diaspo- 
runun fəal yardımı ilə Ermənistanın ta- 
rixi Azərbaycaıı torpaqlarına qarşı ərazi 
iddiaları ilə çıxış etməsi, xaricdə yaşa- 
yan azərbaycanlıların da diaspor fəa- 
liyyətinə təsir etıniş, bir sıra cəmiyyət və 
mədəniyyət mərkəzlərinin yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Xüsusilə 1990 il 20 
yanvar faciəsindən sonra yaranmış 
yeni diaspor təşkilatları fəaliyyətlərini 
daha da canlandırınışlar.

Həınin illər xaricdə fəaliyyət göstə- 
rən Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri 
də Moskva ş.-ndə yaşayan ziyalılar, elm 
və mədəniyyət xadimlərinin təşəbbiisü 
ilə 1988 ildo əsası qoyulmuş “Ocaq” 
Modəniyyət Morkəzi idi. Cəmiyyətin 
üzvlori arasında 25 clmlər doktoru, 50- 
don artıq elmlor namizədi, onlarla hə- 
kim, rəssam, mühəndis, inşaatçı, sahib- 
kar vardıs. “ Ocaq” yarandığı gündən 
Azərbaycanın milli mənafelorini miida- 
fıə etınəyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. 
Moskva şəhorində mütomadi keçiıilən 
konfranslarda, simpoziumlarda cəmiy- 
yət üzvləri tarix elmləri doktoru, pro- 
fessor Saleh Əliyevin, tibb elmlori dok- 
toru. professor Svetlana Qasımovanın, 
Rusiya Texniki Elınlər Akadcmiyasımn 
hnqiqi üzvii Əli Nəsibovıın, folsəfə elrn- 
lori doktoru, professor Rafiq Qurbano- 
vuıı və b.-mn Azərbaycamn ərazi 
bütövliiyii, Qarabağ münaqişosinin tari- 
xi kökləri haqqında çıxışları o zamanlar 
yalnız erməni alimlərinə cavab verınək 
baxımından deyil, Rusiyada yaşayan

Azərbaycan icmasımn cəmiyyət ıda 
birləşməsi, diaspor qııruculuğu ] esi- 
nin ləallaşması baxımındaıı du yük 
əhəmiyyət kəsb cdirdi. Yaranm; lan 
az sonra - 1988 il nıayın 28-də ‘ ;aq” 
Azərbaycan Xalq Cümhııriyyətiı 70 
illik yubileyini qeyd etmişdir. Tə. irdə 
Moskva şəhərində yaşayan az >ay- 
canhların bir çox görkəmli nün ;yən- 
dələri ilə yanaşı, digər millətləı 1 nü- 
mayəndələri də iştirak etmişlər. ( niy- 
yotin “Çıraq” adlı mətbıı orqanı olınuş- 
dur. Hazırda “ Ocaq” Mədoniyyəı Mər- 
kəzi Rusiya ərazisində Azərbayca ias- 
porunun vahid mərkəzi olan Ünı ru- 
siya Azərbaycanlıları Konqı nin 
(ÜAK) strukturuna daxil cdilı lir. 
Comiyyətin sədri ÜAK-ın vitse zi- 
dentidir.

Keçmiş SSRİ məkamnda ım- na 
gəlmiş Azərbaycan cəmiyyətləri ra- 
sında ötən əsrin 80-ci illəriııdə B ık- 
yanı ölkələrdə yaradılmış diaspor ki- 
latları da vardır: Litva Rcspublik ın- 
da “ Litva azəıbaycanlıları cəmiv ti” 
(1988, Vilnüs), Latviya Respublik ın- 
da "A7ori” cəmiyyəti (1988, Riqı vo 
Estoniya Respublikasında “ Ocaq' ic- 
ması (1988, Tallinn). Hər iiç respubli- 
kada iimumilikdə 20 mindən artıq 
azorbaycanlı yaşayır. Onların əksəriy- 
yəti ittifaqdaxili iqtisadi əlaqəlor zomi- 
niııdə buraya miqrasiya etmişlor. “ Azə- 
ri” cəmiyyətinin təşəbbüsii və təşkilati 
dəstəyi ilə 1990 ildə Bakı-Riqa incosə- 
nət festivalı keçirilnıişdir. 1990 il 20 
yanvar faciəsindən az sonra - fevralın
1-do üç Baltikyanı ölkədə yaşayan 
azərbaycanlılar Vilniis şəhərindo matəm
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ınərasimi təşkil etmişlər. 1992 ildon Ri- 
qada Bazar günü məktobləri fəaliyyət 
göstoıir və burada azərbaycanlı uşaqlar 
Azərbaycan dili, odəbiyyatı və tarixi ilə 
yaxındaıı tanış olurlar.

“Azərbaycan Modoııiyyət Comiyyə- 
ti” (1990) Avstriyanın paytaxtı Vyana- 
da tosis edilmişdir. Cəmiyyotin ilk sədri, 
doktor Əhmod Ponahi toşkilatın yaran- 
dığı ilk gündən tarixi vətənlə sıx olaqələr 
yaratmağa çalışmış, “ Vəton" cəmiyyəti 
ilə əməkdaşlıq münasibətləri qurmuş- 
dur. Bunun nəticəsi olaraq, 1994 ildo 
Rəşid Behbudov ad. Mahnı Teatrı Vya- 
na ş hərinə qastı ol səfərində olmuşdur.

1 >90 il noyabrın 3-də İstanbııl şəhə- 
rind ki Atatiirk Kültür Mərkozindo 
Azr laycan cəmiyyotlorinin beynəlxalq 
qur ayı keçirilmişdir. Qurultayın 
işin' Azərbaycan niimayəndə heyəti, 
eyn amanda xarici ölkələrdəki (İngil- 
tərr \lmaniya, Fransa, İsveç, Norveç, 
İsp iya, Estoniya və s.) bir sıra Azər- 
bay ın cəmiyyətlərinin təmsilçiləri işti- 
rak mişdilər. Bu, Azərbaycan diaspo- 
run ı güclənməsi, vahid mərkəz ətra- 
fıııc, birləşməsi istiqamətində irəliyə 
doğ ı addım idi. Qurultayın gedişində 
İsta bul, Bakı və Hamburq şohərlərin- 
do Azərbaycan diasporunun regional 
ınoı əzlərini, Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzləri İttifaqını yaratmaq haqqın- 
da uərarlar qəbul cdilmiş, diaspor qu- 
rucı uğuna ümumi nəzarət məqsodilə 
Əla ələndirmə Şurası təsis olun- 
mu iur. İstanbul qurultayından sonra-
199 ilin yanvar ayında Azərbaycan 
SSl Nazirlər Kabineti “ Ayrı-ayrı res- 
put kalarda yaşayan azərbaycanlılarla 
əla ləri möhkəmlondirmək, milli mədə- 
niy tin, dilin və ənənələrin inkişafında 
onL a kömok göstərmək todbirləri haq- 
qın ı” xüsusi qərar qəbul etmişdir. Hə- 
mi ilin maıt ayında respublikadan kə- 
na c<i fəaliyyət göstərən Azərbaycan ic- 
ma rı sodrlərinin iştirakı ilə Bakı şohə- 
rin ə seminar, iyun ayında konfrans ke- 
çiri nişdir. Görülən tədbirlər nəticəsin- 
do Azərbaycan SSR-nin Mədəniyyət 
Nazirliyi xətti ilə Azərbaycan cəmiyyət- 
lərinə bəzi maddi-texniki yardımlar gös- 
tərilmişdir.

1991 ildə Azərbaycan Respublikası- 
nın müstəqil dövlətçilik ənənələrini bər- 
pa etməsi və bıınıın ardmca ölkədə baş 
verəıı ictimai-siyasi hadisələr xalqın ınü- 
hacirət tarixində do öz təsirini burax- 
mışdır. 1991-93 illərin siyasi hərc-məıc- 
liyi, o zamankı respublika rəhbərliyinin 
dövlət idarəçiliyində səriştəsizliyi nəticə-

sində bir-birinin ardınca baş veron 
dövlət çevrilişləri ölkə daxilindən xaricə 
siyasi mühacir axıııına sobob olınuş, 
yalnız ümummilli lider H.Əliyevin 
1993-95 illər əızində apardığı məqsəd- 
yönlii fəaliyyət bu prosesə son qoymıış- 
dur. 1995 ildən başlayaraq ölkə xaricinə 
miqrasiya özünün xarakterini dəyişərok, 
sırf iqtisadi xarakter qazanmış, dünya- 
nın digər inkişaf etməkdə olan ölkələ- 
rində olduğu kimi sivil formalar almış, 
beyııəlxalq hüquq normaları çərçivəsinə 
diişınüşdür. Həmin ildəıı etibarən ölkə 
başçısının xarici ölkələıdə yaşayan 
həmvotənlərin problemləri ilə yaxından 
maraqlanması, xaricə etdiyi biitün rəsrni 
və qeyri-rosmi sofərlorində soydaşları- 
mızla yaddaqalan göriişlər keçirmosi, bu 
göriişlər zamanı diaspor vo lobbi 
mosələlərini dövləl ohomiyyətli iş kimi 
öno çəkməsi müstoqillik illərindo ali 
dövlət rəhbərliyinin diaspor problemlo- 
rinə yeni yanaşmasından xobər verirdi. 
Dövlət soviyyəsində göriilmüş tsdbirlər 
qısa zaman ärzində öz bəhrosini vernıiş, 
xaricdə meydana gəlmiş milli cəmiyyət 
və təşkilatların fəaliyyotlərində keyfıy- 
yəl dəyişikliklorinə səbob olımış, diinya 
azərbaycanlılarının harada yaşamasın- 
dan asılı olmayaraq Azoı baycan dövlət- 
çiliyi naminə çahşmaq onların başlıca 
amalına çevrilmişdir. Müxtəlif ölkələrə 
sopolonmiş azərbaycanlıların öz milli 
monsubiyyotlorini qorumaqla mədəni- 
siyasi həmrəyliyi müstoqil Azorbaycan 
Respublikasının dövlot maraqlarına 
uyğun gəlir vo onun strateji moqsodlə- 
riııdən biridir. Müstoqilliyin və dövlətçi- 
lik ənənolərinin möhkəınləndirilməsi, 
beynəlxalq aləmdo Azərbaycanın möv- 
qelərinin güclondirilmosi, erməni təca- 
viizünə məruz qalmış xalqın lıaqq sosi- 
nin dünya ictimaiyyətino çatdırılması, 
Dağlıq Qarabağ problemiııin beynəl- 
xalq hüquq normaları və priıısipləri çər- 
çivəsində odalətli həllinə nail oltınması 
xarici ölkəlordə diaspor fəaliyyəti ilə 
məşğul olan toşkilatların vahid rnərkəz 
ətrafında birloşməsini zəruri edir. Dün- 
ya azərbaycanlılarmın yaşadığı ölkələr- 
do monolit qiivvo kimi çıxış etmələri 
onların milli və vətəndaş hüquqlarının 
qorunmasına da əhəıniyyətli təsir göstə- 
rir. Bu istiqamotdə xüsusilə 1993 ildən 
etibaron aparılan məqsədyönlü işlər ar- 
tıq bir sıra aparıcı dünya dövlətlərində 
özünün konkret noticolorini vermişdir.

R u s i y a  F e d e r a s i y a s ı  (RF). 
Rusiya ərazisində yaşayan azərbaycan- 
lılarııı üınuıni sayı 3 milyona yaxındır və

onların oksəriyyoti son 10 ildə iqtisadi 
miqrasiya nəticosindo Federasiyanın 
miixtolif subyektlərinə köç etıniş soy- 
daşlarımızdır. Ölkədə fəaliyyət göstoron 
on giiclü Azərbaycan diaspor təşkila 
tı “ Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kon- 
qresi”dir. 2001 il 5 mart tarixli təsis qıı- 
rultayında Rıısiya və Azorbaycanın 
yüksək dövlot rəhborləri, ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə yaradılan 
konqres Rusiya Federasiyası ərazisində 
millətlorarası barışığın vo vətondaş sül- 
hüniin möhkəmlondirilmosi, Rusiya 
dövloti ilə Azərbaycan Respublikası 
arasmda sosial-iqtisadi və modəni ənıək- 
daşlığm inkişaf etınəsi və dərinləşməsi 
prosesino yardım göstərməyi qarşısına 
məqsəd qoymuşdur. Azərbaycanlıların 
ınilli özünəməxsusluğuntı, adət-ənənələ- 
rini, dilini, dinini, modoniyyotini qoru- 
yub saxlamaq, hüquq və azadlıqlarının, 
sosial təminatının müdafiəsi, Rusiya 
ərazisindo yaşayan digor xalqların ınilli- 
monəvi doyorlorino və adət-ənənələrinə 
hörmət ÜAK-ın başlıca vəzifolərindən- 
dir. Eyni zamanda, konqres Rusiya ilə 
Azərbaycan arasıııda ikitərəlli dostluq 
münasibətlərinin, siyasi olaqolorin inki- 
şaf etdirilməsi istiqamətində real addını- 
lar atmışdır. 2003 il oktyabrın 6-da 
Moskvamn “ Lujniki” idman koıııplek- 
sindo İlhaın Əliyevin Azərbaycandakı 
prezident scçkilorindo, 2004 il martın
11-də isə “ Bakı” kinoteatrında V.V. Pu- 
tinin Rusiyadakı pıezident seçkilərində 
namizodliklorini dəsləkləmok moqsodilə 
ÜAK tərofindon toşkil olunmuş aksiya- 
larda minlərlə azərbaycanlı iştirak et- 
mişdir.

Rusiya ərazisindo yaşayan azərbay- 
canlıların bir çox görkəmli niimayəndəsi 
konqresin işinə cəlb olunmuşlar: Rusiya 
Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir 
üzvii, R F  Dövlət mükafatı laureatı, pro- 
fessor Moınmod Əliyev, “ Krokus İnter- 
neşnl” şirkotinin prezidenti, iqtisad elm- 
ləıi namizədi Araz Ağalarov, RF-nin 1- 
ci dərəcəli ədliyyo ınüşaviri, siyasi clmlər 
namizodi Natiq Ağamirov, “ Lukoyl” 
ııeft şirkotinin prezidenti, iqtisad elınləri 
doktoru Vahid Əlokbərov, Azərbaycan 
Kinematoqrafçılar İttıfaqının sədri 
Rüstom İbrahimboyov, Rusiya EA-nın 
müxbir üzvü, larix elmləri doktoru, pro- 
fessor, “ Bonpocw HCTopnn” jurnahnın 
baş redaktoru Əhmod İsgəndorov, 
Rusiya EA-nın müxbir üzvü, RF  Dövlot 
ınükafatı Uıureatı Fərmaıı Salmanov 
vo b. Rusiya Federasiyasının 73 sııbyek- 
tində təşkilatın regional şöbələri ləaliy-
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yət göstərir. Bıııulan əlavə, digər milli 
cəmiyyət və icmalar ÜAK-ın kollektiv 
üzvləridir: “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzi 
(Moskva), “ Azərbaycan” Cəmiyyəti 
(Moskva), “ Azərbaycan-türk xalqları” 
(Kirov vilayəti), “Nizami” Cəmiyyəti 
(Ulyanovsk), “Azəri-Dərbənd” (Dağıs- 
tan), “ Odlar Yıırdu” (Stavropol), “ Ab- 
şeron” (Kalininqıad), “ Dostluq-Druj- 
ba” (Tula), "Dalğa” (Perm ), “Xəzri” 
(Novosibirsk), “Azərbaycan Mədəniy- 
yət Mərkəzi” (Buryatiya), “Ozan" (Çel- 
yabinsk), “Əhlı-Beyt” (Moskva), Tver, 
Kostroma, Tümen vilayətlərində fəa- 
liyyəl göstərən ınilli-mədəni muxtariy- 
yətlər və s. Eyni zamanda, RF-nın Şi- 
mal-Qərb, Volqaboyıı, Ural, Sibir və 
Uzaq Şəıq federal dairələrində yerli şö- 
bələrin fəaliyyətlərini əlaqələndirmək 
məqsədilə ÜAK-ın dairə şııraları yara- 
dılmışdır. Konqresin mərkəzi strııkturu- 
na “ İqtisadi İnkişaf Fondu” , “ Hüqııqi 
Müdafiə Mərkəzi” , “ A'jep6aüa>KaH- 
ckhh  KoHi pecc” qəzeti do daxildir. Ru- 
siya ərazisində azərbaycanlıların ilk te- 
leradio şirkəti, Rl'-də verilişlərini milli 
dildə yayımlayan “ İnter- Azərbaycan” 
şirkəti, “ Millətin səsi” , “ Asudo vaxt” 
qəzetlori, “ İrs” elmi-publisistik jurnalı, 
“Azərbaycan” kommersiya-sərgi mər- 
kəzi də ÜAK-ın yardıını ilə fəaliyyət 
göstərir. Cəmiyyət özünün məqsədyönlü 
fəaliyyəti sayəsində Rusiya orazisində 
nüfıızlu ictimai təşkilatlardan birinə 
Azərbaycan diasporunun maraqlarını 
müdafıə cdən əsas qurııma çevrilmiş, iq-

tisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan- Ru- 
siya hökumətlərarası komissiyasının və 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 
ilə Rusiya Federasiyası Federal Məclisi- 
nin Dcivlət Duması parlamentlərarası 
Komissiyasınm daimi üzvü olmuşdur.
2004 il aprelin 6-7-də Bakıda ÜAK, 
Azərbaycan Rusiya İşgüzar Əməkdaş- 
lıq Palatası, Azərbaycan Respublikası 
İqlisadi İnkişaf Nazirliyi və Xarici Ölkə- 
lərdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi ilə birlikdə “Azərbay- 
can-Rusiya iqtisadi-ticari əməkdaşlığı: 
inkişafın tendensiya və perspektivləri” 
adı altında iqtisadi foruııı keçirilmişdir. 
Rusiyanın dovlət orqanlaıı, elmi və icti- 
mai təşkilatları ilə birgə müstəqil Azər- 
baycan Respublikasımn onillik yubileyi, 
həmçinin RF  ilə Azərbaycan arasında 
diplomatik münasibətlərin onilliyi mü- 
nasibətilə bir sıra clmi konfranslar təşkil 
olunmuşdur. İctimai təşkilatların tari- 
xində ilk dəfə olaraq, Rusiya və Azər- 
baycan təhsil naziriikləri Azərbaycan 
Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 
Komitəsi ilə birgo Azərbaycanın rusdilli 
məktəb məzunları üçün Rusiya ali təhsil 
ocaqlarına müsabiqədənkənar qəbul 
imtahanlarını keçirmişdir.

Azərbaycan diasporunın Rusiya 
əıazisindəki strukturlarından biri də 
1999 il oktyabrm l-də qeydiyyatdan ke- 
çmiş “ Azərros” federal milli-mədəni 
muxtariyyətidir (FM M M ). Moskva, 
Tver, Yaroslavl şəhərlərində fəaliyyət 
göstərən regional milli-mədəni muxta-

riyyətlərin bazasında təşkil olur ş cə- 
miyyətin məram və vəzifələri I ada 
daimi və miivəqqəti məskunlaş ızər- 
baycanlıları mütəşəkkil icma mda 
cəmləşdirmək, tarixi vətəndən . arda 
milli mədəniyyətin, adət-ənənə qo- 
runmasına yardımçı olmaq, R amn 
müxtəlif yerləriııdə yaşayan azərl . can- 
lıların yerli mühitə adaptasiyas hii- 
quqi müdafiəsini təşkil etməkd’ 2001 
ildən təşkilatın “ A3ep6an,n>KaH Poc- 
chh” qəzeti nəşr olunur. Cəmiy\ fəal 
dəstəyi ilə “Azərmediya” nəşri ı evi, 
“ Şəhriyar” ədəbi-ictimai məcli; aliy- 
yət göstərir. FMMM-ə regn ic- 
malarla (Moskva, Tver, Yaros Ko- 
mi, Sankt-Peterburq, Kostro- əhər 
şöbələri) birlikdə “ EaKHHen” yəti 
və son zamanlar Volqoqrad, ov, 
Həştərxan, Voronej, Arxangelsl No- 
vosibirsk şəhərlərində yaradılr nilli 
mədəniyyət ocaqları da daxildiı zər- 
ros” un işləıi sırasında Azərbayc. Iılo- 
sofu və mütəfəkkiri Nəsirəddin ııin 
800 illik yubileyinə həsr olunmı oıı- 
fransı; Dağlıq Qarabağın tarixin. Iıəsr 
cdilmiş “ Rusiya və Azərbaycan: tarıx və 
miiasirlik” konfransı; Çingiz Hüseyno- 
vun ikicildlik “ Doktor N ” romanını və 
tarixçi Sısoyevin “ McTopm-ıecKne oııep- 
kh” tədqiqatım, Abdulla Hüseynovun 
“ nHJiHrpHM H3 IÜHpBaHa” və “Cto 
3HaMenHTbix a3ep6anA>KaueB XX  BeKa” 
kitablarmın nəşrini və s. göstərmək olar. 
Təşkilat Ukrayna, Moldova, Belarus, 
Estoniya, Qazaxıstan, Kanada və ABŞ-
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da fəaliyyət göstərən Azərbaycan cə- 
miyyətləri ilə də əlaqələr yaratmışdır.

Rusiyada regional milli diaspor təş- 
kilatları arasında özünün fəaliyyəti ilə 
seçilən cəmiyyətlərdən biri Sankt-Peter- 
burq ş.-ndə 1999 ildə yaradılınış “ Azər- 
baycanlıların milli-mədəni mııxtariyyə- 
ti”dir. Rtısiya Federasiyasınm bu ikinci 
böyiik şəhərində azərbaycanltların sayı 
1988- 93 illər ərzində xüsıısilə artmışdır. 
Həınin illərdə burada “ Dayaq” , “ Azəri” , 
“Azərbaycan” kimi milli cəmiyyətlər 
mcydana gəlmiş, o dövrdə azərbaycanlı- 
ların hüqııqlarınm müdafiəsi ilə bağlı bir 
sıra mühüm addımlar atılmışdır.

əmiyyət Sankt-Peterburqun icti- 
ma siyasi həyatında yaxından iştirak 
edi Azərbaycan Respublikasımn döv- 
lot ə qeyri-hökumət təşkilatları ilə, Ru- 
siy: ıın digər regionlarında fəaliyyət gös- 
tər ı milli cəmiyyətlərlo faydalı əmək- 
da- q əlaqələri qurur. AMMM-in fəal 
dəı yi ilə artıq bir neçə ildir ki, burada 
az. laycanlılarm Bazar günü məktəbi, 
“Ç ır” uşaq rəqs ansamblı fəaliyyət 
gös rir. “ Azəri” qəzeti və “/],Hajıor uh- 
Bii rjauHH” jurnalı nəşr olunur. “ Mux- 
tar yət” in ləşkilatı və maliyyə yardımı 
ilə shərdə Nizami Gəncəvinin abidəsi 
uc; dılmış, soydaşımız Süleyman Əlisa- 
nın BcTpewa Ha öeperax HeBbi” kitabı 
çap olunmuşdur. Cəmiyyətin fəalları 
Sai t-Peterburq və Leninqrad vilayəti 
yıu n-Roma güləş federasiyasına, “Ze- 
nit' futbol klubuna, “ K)Hocrb Pocchh” 
gü! məktəbinə, eyni zamanda Azərbay- 
caı akı bir sıra ümumtəhsil və idman 
mə ləblərinə maddi yardımlar göstərir.

) r t a  A s i y a  R e s p ı ı b l i k a -  
la “Turan” Azərbaycan Mədəniy- 
yət Cəmiyyəti (1993) Azərbaycan Res- 
pu ikası ilə Qazaxıstan dövləti arasın- 
da :imai-siyasi, iqtisadi və mədəni əla- 
qə in möhkəmlənməsində yaxından 
işı ık edir. Rəsmi məlumatlara görə 
Q; ıxıstanda təqr. 106 min azərbaycan- 
lı y şayır. Onlar, əsasən, Cambul, Çim- 
kə ], Almatı, Taldı-Kurqan vilayətlə- 
rində məskunlaşmışlar. “Turan” m tə- 
şəböüsii ilə Almatıda “ Ozan” Mədəniy- 
yət Cəmiyyəti, digər vilayətlərdə (Kus- 
tanay, Cambul, Taldı-Kurqan, Petro- 
pavlovsk) diaspor təşkilatları yara- 
dılmışdır. 1992 ildən Qazaxslan dovlət 
radiosunda Azərbaycan dilində “ Dost- 
luq” proqramı, 2002 ildən azərbaycanlı- 
ların Bazar günii məktəbi fəaliyyət gös- 
tərir. “Turan” öz işini Qazaxıstan ərazi- 
sində fəaliyyət göstorən 17 Azərbaycan 
cəmiyyəti ilə (“Qobustan" Almatı,

“ Dosikıq” - Aktyubinsk vilayəti, “ Nov- 
ı uz” - Atırausk vilayəti, “Azəri” - Cam- 
bul vilayətı. ‘Vətən” və “ Azərbaycan” 
Pavlodar vilayəti və s.) ilə birlikdə 
qurur.

Özbəkistan Respublikasında fəaliy- 
yət göstərən “ Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkozləri Assosiasiyası” 2003 ilin 
yanvarında təsis edilmişdir. Cəmiyyətin 
nəzdində “ Azəri” qızlar rəqs ansamblı 
fəaliyyət göstərir. Kollektiv 2003 ildə 
Özbəkistanda keçirilən dostluq və mədə- 
niyyət festivalmın laureatı olmuşdur. 
Daşkond şəhərində “ Qardaşhq” Azər- 
baycan Mədəniyyəti Mərkəzi, “Azər- 
baycan Evi” də fəaliyyət göstərir. “ Azər- 
baycan Evi”ndo ana dili və kompyuter 
üzrə siniflor; güləş zalı; kitabxana; Hey-

157 saylı orta ümumtəhsil Azərbay- 
can-rus məktəbində azərbaycanlı- 
lardan əlavə 19 millətin nüma- 
yəndəsı təhsil alır. Məktəbin açıl- 
masında əsas məqsəd Moskvada 
yaşayan həmvətənlərimizin uşaq- 
larına Azərbaycan tarixi, mədə- 
niyyəti, adət-ənənələri haqqında 
ətraflı məlumat vermək, onların milli 
zəmində təlim-tərbiyəsini təşkil 
etməkdir. Bu məqsədlə məktəbdə 
tədris olunan ümumi təhsil proq- 
ramına Azərbaycan dili və ədə- 
biyyatı fənləri daxil edilmiş, Azər- 
baycan tarixi, musiqisi, təsviri sənəti 
üzrə dərnək məşğələləri yaradıl- 
mışdır. Məktəb Bakı Slavyan Uni- 
versiteti, Bakı ş.-i 160 saylı məktəb 
və Humanitar litsey, Rusiyadakı 
Azərbaycan səfirliyi, ÜAK və d. 
qurumlarla əməkdaşlıq edir.

dər Əliyev adına muzey; “ Azərbaycan 
xalqına qarşı genosid” ekspozisiyası 
mövcuddur.

Qırğızıstan Respublikasında yaşa- 
yan azərbaycanlılarm “Azəri” ictimai 
toşkilatı 1992 ildə yaradılnnşdır. Ölkədə 
təqr. 20 min azərbaycanlı yaşayır. On- 
ların böyük əksəriyyəti 20 əsrin 30-cu 
illərində repressiyalar zamanı sürgün 
edilmiş Azorbaycan vətəndaşlarıdır. 
“ Azəri” cəmiyyəti yarandığı gündən 
qarşısına həmvətənlərin hüquqlarını qo- 
rumaq, Qırğızıstanın ictimai həyatında 
aktiv işıirak etmək, tarixi vətənlə miitə- 
madi əlaqələr saxlamaq məqsodini qoy- 
muşdur. Qırğızıstan Milli Teleradio Şir- 
kəti nozdində “ Azəri” şöbosi fəaliyyət 
göstərir. Bişkek şəhəıində azorbaycanlı

uşaqlar üçün Bazar günü məktəbi açıl- 
ınış, “ Ulduzlar” folklor özfəaliyyət an- 
samblı yaradılmışdır. Qırğızıstanda ya- 
şayan azərbaycanlılar arasmda 4 elmlər 
doktoru, 10 elmlər naınizədi var, 7 nəfər 
Qırğızıstan Respublikasının əməkdar iş- 
çisidir.

Türk i yə  Cümhur i yyə t i .  Tiir- 
kiyədoki Azərbaycan diasporunun əksər 
icma və təşkilatları Azərbaycan Res- 
publikası ilə ictimai-siyasi, iqtisadi, mə- 
dəni əhıqələrin möhkəmlonməsində, 
dövlət strukturları ilə sıx əmokdaşlıq 
qurulmasında fəal iştirak edirlər. 
Tıirkiyə orazisində 1991-2002 illərdə 
“ İzmir Azərbaycan KCiltür Evi və Daya- 
nışma Dərnəyi” , “ Manisa Azərbaycan 
Kültiir və Dayanışma Dərnəyi” , “ Bursa 
Azərbaycan Evi Dərnəyi” , “ Kocaeli 
Azərbaycan Evi Dornəyi” , “Çanakkale 
Azorbaycan Evi Dərnəyi” , “ Balıkesir 
Azərbaycan Evi Dərnəyi” , “ Aydın 
Azərbaycan Evi Dərnəyi” , “ Muğla 
Azərbaycan Evi Dərnəyi” , “ Adana 
Azərbaycan Kültür vo Dayanışma Dər- 
nəyi” , “ Antalya Azərbaycan Evi Dor- 
nəyi” , “ Ankara Azərbaycan Kültür və 
Dayamşma Dərnəyi” , “ İğdır Azərbay- 
can Kültiir və Dayanışma Dərnoyi” , 
“ Hatay Azərbaycan Türk Kültür Mer- 
kezi” , “ İstanbul Azərbaycan Kültiir və 
Dayanışma Dərnəyi” , “ Edirne Azər- 
baycan Evi Dərnəyi” və s. cəmiyyətlər 
yaradılmışdır. 2004 ilin mayında İskən- 
dərun şəhərində Türkiyodəki Azərbay- 
can toşkilatlarım özündə birləşdirən 
“Türkiyə Azorbaycan Dornəkləri Fede- 
rasiaysı” (TADF) təsis olunmuşdur. Fe- 
derasiya ölkənin 20-yə yaxın şəhərində 
(Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, 
Tire, Dörtyol, Çanaqqala, İqdır və s.) 
fəaliyyət göstərən “ Azərbaycan Evi” cə- 
miyyətlərini əhatə cdir. Qurum Türkiyə- 
də Azərbaycan maraqlarını təbliğ edir. 
Azərbaycan təşkilatlarınm işini olaqə- 
ləndirir. Türkiyədəki Azərbaycan dər- 
nəkləri fəaliyyət göstərdikləri bölgənin 
ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial və mədəni 
həyatında fəal rol oynayırlar. Ölkə par- 
lamentinin Azərbaycan əsilli üç millət 
vəkili Türkiyə Paıiamentinin Xarici 
Əlaqəlor Komissiyasının sədri Mehmet 
Gülger, Türkiyə-Azərbaycan Parla- 
mentlərarası Dostluq Qrupunun sədr 
müavini Yiicel Artantaş və Dursun Ak- 
deniz diaspor işində yaxından iştirak 
edir. “ İstanbul Azərbaycan Kültür vo 
Dayanışma Dornəyi” 2004 ilin yanva- 
rından “ Azorbaycan Dıinyası” adlı jur- 
nal bııraxır. Azərbaycan osilli Türkiyə
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vətandaşı Bayram Tanrıverdiyə məxsus 
“ Baycan FM ” radiosu İstanhııl səhərin- 
də fəaliyyət göstoı ir.

A v r o p a  ölkələr i .  2004 il aprel 
ayıııın 17-də Almaniyanın paytaxtı Ber- 
lində “ Avropa Azərbayaınlıları Kon- 
qresi” nin (AAK)  təsis edilməsi miixtəlif 
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təş- 
kilatlanması istiqamətində əhəmiyyətli 
hadisə oldıı. Diinyanın 28 ölkəsində 50- 
dən artıq diaspor ləşkilatı - Rıısiya, Uk- 
rayna, Belarus, Moldova, İsveç, İsveçrə, 
Norveç, Danimarka, Fransa, Hollan- 
diya, Avstriya, Bolqarıstan, Rumıniya, 
Macarıstan, Belçika, hınlandiya və Al- 
maniyadakı Azəıbaycan icmaları AAK- 
ın kollcktiv iizvləridir. Regionda azər- 
bcvycanUUmn milli-mədəni xüsusiyyətlə- 
rini qovumaq, sosial və siyasi-hüquqi 
mnriiqlıınnı toınin ctmok konqresin əsas 
vəzifələrindəndir. AAK-ın fəaliyyət sa- 
/ıa/əriııdən biri də Azərbaycan, Qafqaz 
və Xəzər bölgələri ilə əlaqəli elmi-tədqi- 
qat işlərini dəstəkləmək, fondlar, tədqi- 
qat institutları, kitabxanalar və arxivlər 
təsis etməkdir. Təşkilat Avropada, 
MDB-də və digər regionhırda fəaJiyyət 
göstərən diaspor qurıımlan ilə əınəkdaş- 
lıq edir.

Avropada ən fəal diaspor təşkilat- 
lanmızdan bivi də 191'9 iliıl martında 
yaradılmış “ Ukrayna Azərbaycanlıları 
Konqresi”dir (IIAK). Cəmiyyət Ukray- 
na ərazisiıulə yaşayan azəıbaycanlıların 
milli-mədəni ənəııələrinin qorunma- 
sında, sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi 
probleınləıin həllində mühüm rol 
oynayır. Ukraynanın 27 inzibati mərkə- 
ziııdə (Vinnitsa, Dnepropctrovsk, Do- 
netsk, Jitomir, Lvov, Odessa, Poltava, 
Sevastopol, Ternopol, Xarkov, Xerson, 
Çerkassk. Çerniqov və d.) UAK-ın regi- 
onal şöbələri vardır. Konqres fəaliyyat 
göstərdiyi ölkənin ictimai-mədəni lıəya- 
tında fəal iştirak edir, miixtəlif ictimai- 
mədəni və xeyriyyə aksiyaları keçirir, 
Ukraynadakı digər diaspor mərkəzləri, 
ictimai və dövlət təşkilatları, xeyıiyyə 
fondları ilə əməkdaşlıq alaqaləıi qurur. 
Cəmiyyətin xətti ilə çernobılçılara, Za- 
karpatyedə təbii fəlakətlərdən. Donbass 
şaxtalarında baş vermiş qəzalardan zi- 
yan çəkmişlərə, həmçinin uşaq evlərinə, 
internatlara, müharibə veteranlarına 
maddi yardım göstərilir. 2000 ilin mar- 
tında Kiyev vilayətinin İrpen şəhərində 
konqrcsin vəsaiti hesabına Ukrayna şai- 
ri Taras Şevçenkoya, 2004 ildə isə Kiycv 
şəhərində Heydər Əliyevə abidə ucal- 
dılmışdır. Konqresin nəzdində “ Azər-

baycan” ansamblı fəaliyyat göstərir. Cə- 
miyyətin bir sıra regional şöbələri nəz- 
dində Bazar giinü məktəbləri işləyir. 
Kiyevdə konqresin ‘Tojioc AiepöaK- 
/PKaHa” qəzeti nəşr olunur. Konqıesin 
təşəbbüsii ilə Azərbaycan və Ukrayna 
arasında tələbə mübadilələri, elmi müəs- 
sisələrin əməkdaşlığı haqqında müqavi- 
lələr imzalanmışdır. Konqres Azərbay- 
can va Ukraynanm dövlat və milli bay- 
ıamlarının, tarixi günlarinin qeyd 
olunmasında, Ukraynanın ictimai-siya- 
si, iqtisadi, mədəni tədbirlərində fəal 
iştiıak edir.

İsveçdə təqr. 20 min azərbaycanlı ya- 
şayır. Onların böyük oksəriyyəti 1980 
85 illərdə İran İslam Respublikasından 
mühacirət etmiş azərbaycanlılardır.
2001 ildə “ Azərbaycan İsveç Komitə- 
si" yaradılmışdır. Cəmiyyətin işində bir 
sıra nüfuzlu İsveç vətəndaşı da iştirak 
edir. Avropa Parkımentinin üzvü Olle 
Şmidt, İsveç parlamentinin Xarici Əla- 
qələr Komissiyasının sədri Marie Qrün- 
kınd, həmin komissiyanm üzvü Yoran 
Lindbland, Malmö şəhər bələdiyyəsinin 
üzvü, iş adamı Tore Robertson, İsveç 
Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndəsi 
Brita Asbrinq, Boras Universitetiniıı 
rektoıu, professor Səid İrandost və b. 
komitənin üzvləridir. Komitə Avropa 
Parlamentinə Dağlıq Qarabağla bağlı 
məıuzə hazırlamış Pyer Qahrtonla 
Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin 
tarixi kökləı i, müasir dıırumu haqqında 
müzakirələr aparmışdır. Komitə həm- 
çinin Nobel Fondunıııı sədri Mixael 
Sohlmana Nobel miikafatı təqdimetmə 
mərasiminə Azərbaycan Respublikasın- 
dan nümayəndə heyətinin dəvət edilmə- 
si barədə müraciət etmişdir. Ölkədə 
Cənubi Azərbaycandan mühacirət etmiş 
azərbaycanlılar 2000 iliıı iyununda 
“Azərbaycan - İsveç Federasyonu” nu 
təsis etmişlər. Comiyyət Azərbaycanla 
bağlı 14 icmanı, o ciimlədən, “Ərk” , 
“ Ulduz” , “Tribun” , “ Savalan” və s. 
birləşdirir.

Avstrivada 2002 ilin oktyabrında 
yaradılmış “ Azərbaycan akademik dər- 
nəyi" Xocalı faciəsinin 12-ci ildönümü 
ilə bağlı alman dilində broşurlar nəşr 
etdiımişdir. 2004 il iyuııun 7-də Afri- 
ka- Asiya İnstitutunda “ Bir neftin hc- 
kayəsi - Azərbaycan nümunəsi” adlı se- 
minar keçirilmişdir. Cəmiyyət Azərbay- 
can Respublikasınm dövlət strukturları, 
ictimai təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq 
edir.

Niderland Krallığında fəaliyyət gös-

tərən “ Azərbaycan-Niderland Cəmiyyə- 
ti” 2003 ilin avqustunda yaradılmışdır. 
Təşkilatın 2004 ildən “ Benilüks” qəzeti 
nəşr oluııur. Niderland Krallığınm Den- 
Haaq şəhərində 1993 ildən “Azərbaycan 
Türk Kültür Dərnəyi” fəaliyyət göstərir. 
Təşkikıt Azərbaycan Respublikasımn 
ölkə ictimaiyyətinə tamdılması istiqa- 
mətində bir sıra konkret işlər görmüş- 
dür. Onun təşəbbiisü ilə Den-Haaqda 
yerləşən beynəlxalq təşkilatların bina- 
ları qarşısında 20 Yanvar, Xocalı soy- 
qırımınm ildönümlərində mitinqlər ləş- 
kil edilmişdir. Azərbaycandakı qaçqın 
və köçkünlərə yardım göstərilmiş. təş- 
kilatın vasaiti hesabına Gəncədə Q ra- 
bağ şəhidlərinin xatirəsinə bulaq k ıi- 
pleksi tikilmişdir.

Azərbaycan diasporunun ən g ıiş 
təmsil olunduğu Avropa ölkələriı əıı 
biri Almaniyadır. 1988 ildən bu öli lə 
fasilələrlə onlarla cəmiyyət fəaliyyət :>s- 
tərıniş, bir çoxu bu gün də işini da ım 
etdiıir. “ Azərbaycan-Almaniya ə- 
miyyəti” 1988 ildə Berlin şəhərində a- 
radılmış, Ermənistan-Azərbaycan ü- 
naqişəsinin kökləri haqqında Avrop, ic- 
timaiyyətinə doğru məlumatların ça lı- 
nlmasında miihüm işlər görmiişdür. a- 
mnmış rəssam İ. Əhrari 90-cı illərdə ıir 
neçə dəfə Azərbaycanda olmuş, Bak da 
öz əsərlarindən ibarət sərgilərdon ə də 
olunan vəsaiti Qarabağ müharibəsi 
veteranlarının hesabına köçürmüş, nınş- 
hur dünya rəssamlarının bir ııeçə oı ıji- 
nal əsərini Azərbaycan İncəsənət N u- 
zeyinə bağışkımışdır.

Berlində “ Azorbaycan Alman A a- 
demiyası” (1986), “ Azorbaycan Kiı ür 
Ocağı” və onun nəzdində “Savalan' r- 
nalı, “Ocaq” Cəmiyyəti (1988), “O ır 
Yurdu” Mədəniyyət vo Təhsil Cəmi' >- 
ti, Bonn şəhərində “ Azərbaycan Kii .ir 
Ocağı” , Düsseldorf şəlıərində ‘ I- 
man-Azərbaycan Cəmiyyəti” (19l ı), 
Frankfurt şəhərində “ Azərbaycan ’ ə- 
dəni Əlaqələr Cəmiyyəti” , Köln şəhəi n- 
də “ Azəıbaycan Kültür Comiyy.- ı” 
(1990), Nürnberq şəhərində “Azərb;ıy- 
can Kültür Dəı nəyi (1990), Limbı rq 
şəhərində “Azərbaycan Evi” ( 1997) və s. 
diaspor təşkilatları Azərbaycan Res- 
publikası ilə Almaniya arasında ictimai- 
mədəni və iqtisadi əlaqələrin inkişafında 
yaxmdan işlirak etmişlər.

1996 ildə Almaniyadakı Azərbaycan 
cəmiyyətləri vahid strukturda - “Alnıa- 
niya-Azərbavcan Cəmiyyətləri Federa- 
siyası”nda (AACh) birləşmişlər. Fede- 
ıasiyanın əsas məqsədi diaspor təşkilat-
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ları arasında əlaqələri daha da güclən- 
dirınəkdir. Cəmiyyətin ilk böyük aKsiya- 
larından biri 1997 ilin mayında Bonn şə- 
hərində Rusiya səfırliyi qarşısında keçir- 
diyi mitinqdir. Federasiya Rusiyanın 
Ermənistana bir milyard dollar həcmin- 
də horbi döyüş texnikası, silah verməsinə 
eliraz olaraq yürüş keçirmişdir. Bununla 
əlaqədar Federasiya auından NATO- 
ııun Baş Katibinə, BMT-yə, BMT 
Tohlükəsizlik Şurasının daııni üzvü olan 
dövlətlərin başçılarına, ATƏT-ə və b. 
beynəlxalq təşkilatlara etiraz məktubları 
da göndərilmişdir. 1999 il avqustun
21 22-də AACF-nin Bonnda 1-ci qurul- 
tayı keçirilmişdir.

2004 ilin oktyabrında Berlin şəhərin- 
də ‘Nizami Gəncəvi adma Mədəniyyət 
İn; itutu” fəaliyyətə başlamışdır. İnsti- 
tut n yaradılmasında məqsəd beynəl- 
xa konfranslar, mədəniyyət günləri, 
ko sertlər və s. mədəni-kütləvi todbirlər 
ke mək, Azərbaycan Respubükası ilə 
A1 aniya arasında mədəni əlaqəlorin 
m> kəmləndirilmosinə yardımçı olmaq, 
Ai rbaycan ədəbiyyatı nümunələrini al- 
m; dilinə tərcümə etmək, Azərbaycan 
mr 'əniyyətini, incəsənətini, dilini, tari- 
xiı araşdırmaqdır. İnstitutun nəzdində 
tən ümə və xəbər mərkəzləri işləyir. Ey- 
ni amanda, alman və Azərbaycan dili 
ku ları açılmış, kompyuter və musiqi 
daı dəri tədris olunmağa başlamışdır.

Fransada Azorbaycan mühacirətinin 
ilk nümayəndələri (Əlimərdan bəy Top- 
çıı aşov, Ceyhun bəy Hacıbəyli və b.) 
20 ŝrin 1-ci rübündə fəaliyyətə başlasa 
da mütəşəkkil diaspor toşkilatlarının 
fo ıalaşması son 15-20 ilətəsadüfedir. 
Fı ısada bir neçə milli mədəniyyət mər- 
kə. əıi, o cümlodən, “ Azərbaycan Evi” 
A ısiasiyası fəaliyyət göstərir. 2003 ilin 
nc abrında azərbaycanlı tələbələr və 
gə :lər tərəfındən “ Azərbaycan-Fransa 
G ıclik Assosiasiyası” (AFGA) yara- 
dı ıjşdır. Cəmiyyətin məqsədi ölkədə 
fə iyyət göstərən azərbaycanlı tələbə 
təşkilatlarımn işini əlaqələndirməkdir.
2004 ildən assosiasiyanın “ Körpü-Le 
Pont” jurnalı nəşr olunur. Fransa Res- 
publikasında bir sıra görkəmli Azər- 
baycan ziyalıları və mədəniyyət xadim- 
ləri yaşayır və tarixi vətənlə əlaqələrin 
gücləndirilməsi istiqamətində konkret 
işlər görürlər. Belə şəxsiyyətlər sırasında 
Paıisdəki Beynəlxalq Diplomatik Aka- 
demiyanm əməkdaşı, Strasburq və Bakı 
Dövlət Universitetinin fəxri doktoru, 
“Turkika” fransız jurnalmın baş redak- 
toru İıen xanım Melikoffun qızı Şirin

xanım Melikoffun fəaliyyəti xüsusi yer 
tutur. Şirin xamm anası ilə birgə Fran- 
sada ilk dəfə “ Azərbaycan: keçmişi və 
indisi” mövzusunda beynəlxalq kollok- 
viuın keçirmişdir. Şirin xanım Bakıda 
“ Etnik əfsanədən opeıayadək: Azər- 
baycanda Koroğlu mövzusunun inkişa- 
fı” kitabını, 1989 92 illərdə Qarabağ ha- 
disələri haqqında 4 kitab və Azorbaycan 
dilində M.S. Ordubadinin “Qanlı illər” 
kıtabını nəşr etdirmişdir. Onlar Fıansa 
kiitləvi informasiya vasitələrində Dağlıq 
Qarabağ problemi ilə bağlı müntəzəm 
çıxışlar edirlər.

A ın e r i ka  B i r l ə ş m i ş  Ştat- 
l a r ı v ə  K a n a d a .  Azərbaycan mü- 
hacirətinin ən geniş təmsil olunduğu öl- 
kələrdən biri ABŞ-dır. Burada yaşayan 
azərbaycanlıların sayı haqqında dəqiq 
məlumatlar olmasa da, ınüxtolif ınonbə- 
lərdə onların sayı 400 mindən 1 milyona 
qədər göstərilir. ABŞ-ın Los-Anceles şə- 
hərində 1997 ildə yaradılmış “ Dünya

"Xaricdə yaşayan azərbaycanlı- 
larla bağlı dövlət siyasəti haq- 
qında" Azərbaycan Respublikası- 
nın qanunu. Bu qanun xaricdə 
yaşayan azərbaycanlılarla bağlı 
Azərbaycan Respublikasının dövlət 
siyasətinin məqsəd və prinsiplərini 
və bu siyasətin həyata keçirilməsi 
ilə əlaqədar dövlət orqanlarının fəa- 
liyyətinin əsaslarını müəyyən edir.

Azərbaycanlıları Konqresi” (DAK)  yal- 
nız Amerika ərazisində deyil, dünyanın 
müxtəlif ölkələrindəki Azərbaycan cə- 
ıniyyətlərinin fəaliyyətini əlaqələııdir- 
məyə çalışır. 1997-2004 illərdə diinya- 
nın müxtəlif ölkələrində DAK-ın 8 qu- 
rultayı keçirilmişdir. Sonuncu qurııltay 
2005 ilin may ayında İsveç Krallığımn 
Stokholm ş.-ndə keçirilmişdir. Qurul- 
tayın işində Azəıbaycan Respublika- 
sının dövlət və hökumət nümayəndələri, 
Milli Məclis üzvləri, siyasi partiya 
təmsilçiləri, K İV  rəhbərləri iştirak et- 
mişlər. Qurultayda Azərbaycan Res- 
publikasınm Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin təbrik məktubu oxunmuş, 
DAK-ın ötən müddət ərzində fəaliyyəti 
müzakirə olunmuş, təşkilatın gördiiyü 
işlərə müsbot qiymət verilınişdir. Qu- 
rultay iştirakçıları Ermənistan- Azər- 
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişosi ilə 
bağlı müzakirələr aparmış, prezidentin 
bu istiqənıətdə səylorini dəstəkləmişlər.

1970 ildə ABŞ-da yaranmış “ Anıeri-

ka Türk Assosiasiyalar Assambleya- 
sf’nm (ATAA) Amerika və Kanadada 
57 şöbəsi fəaliyyət göstərir. ATAA bir sı- 
ra dövri nəşrlər, o cümlodən, “The Tur- 
kish World” jurnalını (1989)dərc etdirir. 
ATAA Türkiyə və Türk Amcrika icma- 
larının keçirdiyi forumlarında yaxından 
iştirak edir, digər icmalarla sıx əlaqa 
yaradır. 2004 il yanvarında Vaşinqtonda 
təşkilatın 24-cü qurultayı Azərbaycan 
Respublikası Xarici Ölkəlordə yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş iizro Dövlət Komitə- 
si ilə birlikdə keçirilmiş və qurultayın bir 
günü bütövlükdə Azərbaycanın təbliğinə 
hosr edilmişdir. Qurultay ATAA-nın öz 
gələcək fəaliyyətində türk diasporu ilə 
yanaşı Azərbaycan diasporunun da 
maraqlarım müdafıə etmosi haqqında 
qərar qəbul etmişdir.

2005 il aprelin 16-da Kanadanın 
Toronto ş.-ndə Kanada-Azərbaycan 
Əməkdaşlıq Assosiasiyası, Azərbaycan 
Təhsil və Madəniyyət Mərkəzi, Kana- 
da-Azərbaycan Qadınlar Assosiasiyası, 
Azərbaycan-Kanada Dostluq Cəmiyyəti 
Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyası, 
Ontario Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, 
Kanada-Azərbaycan Alyansının iştirakı 
ilo Azərbaycan Təşkilatları Federasiya- 
sının təsis konfransı keçirilmişdir.

A v s t r a l i y a  və Y e n i  Ze- 
l and i ya .  Bu ölkələrdə təqr. 10 min 
azərbaycanlı yaşayır. Avstraliyada 
“ Azorbaycanlılar Cəmiyyəti” (1996, 
Sidney) vo “ Avstraliya-Azərbaycan Cə- 
miyyoti” (2003, Sidney), Yeni Zelandi- 
yada isə “ Azərbaycan Yeni Zelandiya 
Dostluq Comiyyəti” (2004, Oklend) fəa- 
liyyət göstərir. Azərbaycanlıların əksə- 
riyyəti İran və Türkiyədən köçmüş 
mühacirlərdir.

Azərbaycan diasporu və müstoqil 
Azərbaycan dövlətçiliyi. Azərbaycan 
Respublikası 20 əsrin sonlarında dövlot 
müstəqillyini bərpa etmoklə, cəmiyyətin 
bütün sahələrində olduğu kimi, tarixi 
votənin hüdudlarından kənarda yaşayan 
azərbaycanlılarla əlaqələr yaratmaq 
istiqaınətindo də əsaslı dönüş yarat- 
mışdır. Lakiıı A. d.-ııın vahid qüvvə ki- 
mi formalaşması və təşəkkülü, ilk növ- 
bədo, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
məqsədyönlii siyasi fəaliyyəti ilə bağ- 
lıdır. 20 əsrin 60-cı illərinin sonu, 70-ci 
illərinin əvvəllərindən başlayaraq milli 
dirçəliş, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, 
elmin, təhsilin inkişafı, mənəvi mühitin 
sağlamlaşması bütövlükdə milli özü- 
nüdərkə təkan vermişdir. 70-80-ci il- 
lərdə Heydər Əliyev xalqın qədim
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tarixinin qorunmasına, modəniyyətinin 
toroqqisino, Azərbaycanın biitiin dünya- 
da tanınmasına çalışmısdır. Homin 
dövriin mövcud siyasi reallığı diaspor 
problemi ilə milli-ideoloji zəmində açıq 
və sistemli şakildə məşğul olmağa imkan 
verməsə də, mədəniyyət, incosənət, elm 
sahəsində ciddi iş apanlmış, respubli- 
kamızın nailiyyətləri təbliğ edilmiş, 
dünya azərbaycanlılarımn tarixi vətənlə 
əlaqəsinə xidmət edəcək hər imkandan 
istifadə olunmuşdur. Xarici ölkələrlə 
mədəni əlaqələrin güclənməsi, tərcümə 
işinin vüsətlənməsi, xaricdə yaşayan 
həmvətənlərlə Azərbaycan Mod.ıni Əla- 
qələr Cəmiyyətinin (“ Vətənifccəmiyyəti) 
yaradılması soydaşlarımızm birliyinə 
xidınət edən mühüm addımlardan idi.
1993-cü ilin iyun ayında tarixi zərurət və 
xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev yenidan 
respublika rəhborliyinə qayıtdıqdan 
sonıa dünya azərbaycanlıları ilo əlaqolər 
sahəsində keyfiyyət və mahiyyətcə yeni 
mərholə başlannşdır. Heydər Əliyev 
hələ I99l-ci ildə Naxçıvan MR Ali 
Məclisində 31 dekabrın Diinya Azər- 
baycanlılarınm Həmrəylik günü kimi 
hər il qeyd olunması təşəbbüsünü qaldır- 
mışdır. O, çoxşaxəli fəaliyyətində daha 
bir milli-tarixi missiyam - dünya azər- 
baycanlılarının milli birliyinin ideoloqu, 
təbliğatçısı və təşkilatçısı olmaq missi- 
yasını üzərinə götürmüş, dünya azər- 
baycanlıları ilə işi dövlət əhəmiyyətli 
strateji məsələyo çcvirmişdir. Bu sahədə 
dövlət konsepsiyası - dünya azərbay- 
canlılarının xalqımızın ayrılmaz torkib 
hissosi hesab edilməsi, Azərbaycan 
Respublikasının biitiin soydaşlarımızın 
vətəni sayılması, həmvətənlorimizin 
əqidə və əməl birliyi zəminində icma 
şəklindo formalaşması, lobbicilik pers- 
pektivi, azorbaycançılıq ideyasımn döv- 
lot siyasətı səviyyosinə qaldırılması da 
məhz onun tərətiııdən irəli sürülmüşdiir. 
Xarici sofərlərinin proqıamına azor- 
baycanlılarla göriişlorin daxil edilnıəsi, 
mühüın qərarların qobulu və icrası, dün- 
ya azərbaycanlılarımn miitəşəkkilliyini, 
siyasi-mənəvi inteqrasiyasını, təşkilat- 
lanmasını sürotbndirdi. Milli dövlətçilik 
tariximizdə ilk dofə Heydor Əliyeviıı 
simasında siyasi pıinsiplər vo milli- 
ınrınovi meyar/ar vəlıdətdo təzahür etdi, 
onun rəhborliyi ilə diinya azərbaycan- 
lılarının doğma votono xidmot edon 
mütoşokkil qüvvəyo çevrilmok yolıında 
dövlət səviyyəsindo ciddi foaliyyət 
başiandı. Dövlət başçısı xarici səforləri 
zamanı həmvətəntarimızlə görüşlərində

onların problemlori ilo maraqlanmış, 
doyorli tövsiyoləriııi veımiş, sofirliklori- 
mizi bu işə colb etmiş, soydaşlarımızı 
ölkomizin ictimai, iqtisadi, mədəni 
hoyatında fəal iştiıaka dəvot etmişdir 
(ınəs., 20 oktyabr 1995 il, ABŞ, Nyu- 
York; I iyul 1996 il, Almaniya, Bonn; 
15 yanvar 1997 il, Fransa, Paris; 22 iyun
1998 il, Böyük Britaniya, London; 22 
iyun 2000 il, Rusiya Federasiyası, 
Moskva). Həmvətənlərimizin milli-mə- 
novi birliyində önəmli hadisə olan bu 
görüşlor ölko rohbərliyinin bəyan etdiyi 
prioritet məsəlonin həllində - diasporu- 
muzun mütəşəkkil qüvvə kimi formalaş- 
masında həlledici amillordən olmuşdur. 
Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük 
siyasi məharot, səbr və qətiyyətlə diinya 
azərbaycanlılarınm Dağlıq Qarabağ 
problemi ətrafında birləşdirə bilmiş, 
onlarda vətən eşqi.milli təossübkeşlik 
yaratmışdır. Cəmi 10-15 il əvvəl ayrı- 
ayrı lərdlər, ən yaxşı halda mədoni-icti- 
mai fəallığı ilo seçilən icmalar halmda 
yaşayan həmvotənlorimiz hazırda 
ümuınmilli ideya ilə birləşən, tarixi və- 
tonə xidmot ozmində olan, xalqın ira- 
dəsini dünya səviyyəsində ifado edən 
fəal siyasi qüvvəyo çevrilmişlər. Xalqı- 
mızın mənovi birliyi, azorbaycançılıq 
idealları Heydər Əliyevin təşəbbüsü və 
qərarı ilo 2001-ci ilin noyabrında Bakı- 
da keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 
I Qurultayında öz təcəssiimünü tapdı. 
Qurııltay xaricdə yaşayan azərbay- 
canlıların ümumi məqsəd, vahid azorbay- 
cançılıq ideyası ətrafında birləşməsi 
yolunda mühüm əhəmıvyət kosb etdi, 
diaspor hərəkatımn tarixində keyfiyyətcə 
yeni morholənin quruculuq və təşkilat- 
lanma mərholosinin əsasını qoydu. 
Qurultay nümayəndələıinin təkliflori 
nəzorə alınaraq, disaporla iş sahəsiııdə 
dövlət siyasətinin həyala keçirilməsini 
təmin etmok üçün Xarici Ölkəlordə Ya- 
şayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi yaradıldı. 2002 ilin dekabrında 
qəbul olunmuş “ Xarici Ölkələrdə Yaşa- 
yan azərbaycanlılarla bağlı dovlət siya- 
səti haqqında” Qanun bıı sahədəki 
prioritet istiqamətləri vo hüquqi prin- 
sipləri müəyyon etdi.

Azorbaycan Respublikasının Prezi- 
dentı İllıam Əliyev müəyyənləşdirilmiş 
siyasi xətto sadiq qalaraq, dünya azor- 
baycanlıları ilə əlaqələrin möhkəmlən- 
dirilınəsi, güclii Azərbaycan diasporu- 
nun və lobbisinin yaradılması mosələlə- 
rinə xüsusi diqqət yctirir, bu istiqəmətdə 
zəruıi tədbirlərin görülməsini təmin

edir. 2006 il martın I6-da Bakıda ke- 
çirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci 
qurııltayı diaspor quruculuğu prosesin- 
də irəliyə doğru növboti addını oldıı, 
Qurultayda qəbul olunmuş sənədlər - 
Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci quvul- 
tayının qətnanıəsi, qurııltayın Azərbay- 
can Respublikası Prezidentinə və dünya 
azərbaycanlılarına müraciətləri, qu- 
rultayın Ermənistan-Azərbaycan Dağ- 
lıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar 
dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşki- 
latlara, xarici ölkələrın parlamentlərinə, 
dövlət və hökunıət başçılarına, BMT- 
nin Təhsil, Elm vo Mədəniyyət Mosə- 
lələri üzro Təşkilatına (YUNESKO ), 
Azərbaycan vo türk diaspor təşkil tla- 
rına müraciotlori xaricdə yaşayan , ər- 
baycanlılarm qurultaydan sonrakı üd- 
dətdə konkıet fəaliyyət proqramıdı

Son illər fəaliyvot göstərdikləri ı kə- 
lərin ictimai-siyasi və modəni hoyat ıda 
Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəal işı ak 
etmələri diaspor quruculuğu işiniı. ən 
miihüm istiqamətlərindən biridir. iir 
sıra ölkələrin qanunvericilik, icra h. ki- 
miyyəti, yerli özünüidarəetmə orq<ı la- 
rında təmsil olunmaları, kompakt y; a- 
dıqları ərazilərdə Bazar günü mək >b- 
lərinin açılması, müxtəlif icma və bıı ık- 
lorin nəzdində 27 qəzet, 10 jurnal, 3 ıv lio 
və I televiziyanın fəaliyyot göstərməsi, 
Azərbaycan lnqiqətlərinin dünya cti- 
maiyyətinə çatdırılması məqsodilə mi lə- 
lif tədbirlərin təşkil edilməsi Azərbay an 
dıasporu nümayəndələrinin ictimai-ri si 
fəallığının artmasımn göstəricisidir.

Oıl: I s ııı a y 11 o v İ. D iiııya azərbaycan rı 
X X  ssrdo. B „ 1 9 9 7 ; Ə l i y e v  H. M üstsqilliyı ııiz 
obDdidir, B. 1998; D iinya xalqları. B., 1998; N s- 
t a f a y e v  R. Azorbaycan dövb tç iliy i: öziiı /ü 
vo dünyanı dork etms yolunda. B., 1998; R ı- 
m a n 11 N. Tanınanlar, tanıdanlar. U., 1998; ' ı-  
b i b o ğ I u V I leydnr Ə liyev va Azərbaycan c s- 
porıı. B „ 1999; Ə l i y c v  Z. Beynolxalq mü. i- 
botlordə diasporların ro lu . B„ 2001; K ə r i  • l i  
E . Azərbaycan diasporu: nəzoriyyə və prakı a. 
B „ 2001; G ə l ə r o v N . Azərbaycanlılaı : e tno l 1- 
tııro lo ji b irliy in  siyasi-ideoloji ül'üqləıi. B „ 20 
T a l ı i r l i  A . Azərbaycan mühacirət tarixi. B „ 
2003; Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı. U„ 
2003; Dünya azərbaycanlıları. B., 2006; Azərbay- 
can diasporu: böyük yolun başlanğıcı. B „ 200(ı

Elibar Ksrimnr
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Diinyada on qədim insan məs- 
kənl. indən biri olan Azərbaycan 
əıaz təbii-coğrafi şəraitinə, yeraltı vo 
yerü sorvətlərinin zonginliyinə görə 
lap ı Jimdən uzun əsrlər boyu çoxisti- 
qam lı təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlve- 
rişli ləkan idi. Tarixi mənbələrə vo 
arxo >ji materiallara görə, onun əhalisi 
çox jimlərdən taxılçılıq, heyvandar- 
lıq, nbıqçılıq, üzümçülük, meyvəçilik, 
tərə zçilik-bostançılıq və s. sahələri 
əhat edən, suvarma sistemlərinə malik 
gen qyaslı kənd tosorrüfatı ilo, müx- 
təlif nətkarlıq növləri, mədənçıxarma, 
xüsı, n neft, duz, metal, müxtolif tikinti 
mat ılları istehsalı ilə məşğul olmuş- 
du. Ikədə mühünı ticarət mərkəzləri 
old’ ından, xüsusən tarixi ipək yolu 
üzəı iə əlverişli mövqe tutduğundan 
Azə aycan diinyanın - xüsusən Avro- 
pa \ Asiya qitələrinin bir çox ölkələri 
ilə g iş iqtisadi əlaqolorə uıalik idi.

1 əsıin ortalarında Abşeronun Bi- 
bihı ıt sahəsində mexaniki üsulla ilk 
neft uyusu qazıldıqdan sonra (1847) 
Azə aycan iqtisadiyyatı üç inkişaf 
məı ləsi keçmişdir.

r inci  mərhələ (1850- 
192 ). Bu dövrdə neft sənayesinin iııki- 
şafı ırici inhisar və şirkətləriıı, səhııı- 
dar miyyətlərinin, habelə yerli sahib- 
karl. ın geniş fəaliyyoti ilə səciyyələ- 
nird Neft sənayesi ancaq Abşeronda 
inki .f edirdi. 19 əsrin axırlarında bütün 
diinyada əldə olunan neftin yarısı 
burada hasil edilirdi.

Çıxarılan neftin böyük qismi xam 
halda xaricə ixrac edilir, yalnız az 
miqdarı bəsit üsullarla eınal olunurdu. 
Elmi-texniki tərəqqi nəticəsindo müxtə- 
lif neft məhsullarına artan tələbat və 
bununla əlaqədar bıı sahənin irimiqyaslı 
yüksəlişi tezliklə bütün Azərbaycan iqti-

* Mrtqalə Azorbaycan Respııblikası İqtisadi İnkişal' 
Na/irliyi rohborİiyinin işlirakı ilo hazırJanmrşdır,

sadiyyatında dönüş yaratdı. İlk növbo- 
də bilavasitə neft çıxarılması ilə əlaqə- 
dar müxtolif istehsal saholəri inkişaf et- 
di. Artıq 20 əsrin əvvəllorində Abşeron- 
da onlarla neft emalı müəssisəsi fəa- 
liyyət göstərir vo həmin dövrdə çıxarılan 
xammalın 58%-i Bakının özündə emal 
edilirdi. Neft sənayesi ilə əlaqədar bura- 
da elektroenergetika sənayesi, bir sıra 
maşınqayırma və metal emalı müəssisə- 
lori yarandı, əhalinin sürətli artımı ilə 
olaqodar tikinti, yüngiil, yeyinti və s. 
sənaye saholərində çoxlu müossisələr 
meydana gəldi. Böyük həcmdə çıxarılan 
neftin diinya bazaıiarına noql edilməsi 
zərurəti Xəzor doniz gəmiçiliyini xeyli 
genişləndirdi. 19 osrin axırlarında tikil- 
məyo başlamış Bakı Dorbond və Ba- 
kı- Tiflis dəmir yol xətlərinin istismara 
verilməsi vo 20 əsrin əvvəllərində İrə- 
van-Culfa-Təbriz domir yol xəttinin çə- 
kilməsi Azərbaycan əıazisinin müxtəlif 
bölgolorinin də iqtisadi inkişafına təkan 
verdi. Almaniyanın “ Simens” şirkoti 
Gədəbəy mis modonlərinin istismarına 
başladı, Naxçıvanda daşduz istehsalının 
həcmi xeyli artdı, Xəzər dənizində balıq 
ovu ən yüksək səviyyəyə qalxdı, Tovuz- 
da dekorativ sement zavodu, bir sıra 
yerlərdo kərpic zavodları və s. müəssisə- 
lər işə düşdü. Bu amilin tosiri ilə Azər- 
baycan əraziləıinin bir çox hissələıinin 
(xüsusən əkinçiliyi inkişaf etdirmək 
məqsədilə) mənimsənilməsinə başlandı. 
Qorb rayonlarıııda moskunlaşdırılan al- 
man ohalisi səııaye üzümçülüyünü xeyli 
genişləndirdi. Düzənlik ərazilərdə bir 
sıra suvarma işlərinin həyata keçirilməsi 
sayəsində pambıqçılığın inkişafı yeni 
morhələyə qalxdı. Həmin dövrdə geniş- 
ləndirilən baramaçılıq yüksək inkişaf sə- 
viyyəsinə çatdı. İstehsalı xeyli artan bu 
xammal növləri əsasında böyiik miqdaı- 
da ipək, pambıqtəmizləmə və s. emal sə- 
nayesi nıüossisələri yarandı, iqtisadiyya- 
tın bir sıra basqa sa/ıə/ori do inkişafetc/i.

Bu mərhələdə Azərbaycan həm iq- 
tisadiyyatın artım sürətinə vo istehsalın 
torkıb genişliyino, həırı də məhsuldar 
qüvvələrin ümumi inkişaf səviyyəsinə gö- 
rə Rusiya imperiyasında qabaqcıl yer- 
ləıdon birini tuturdu. Sonaye müəssisələ- 
rinin 1908 ildə aparılan Ümumrusiya si- 
yahıyaalma məlumatlarına göro, bütiin 
Cənubi Qafqazda mövcud olan fabrik- 
zavod sənaye miiəssisələrinin 59%-i, 
onlarda çalışan fəhlələrin 80'%-i və isteh- 
sal olıınan iinıumi sənaye mohsulunun 
92%-i Azəıbaycamn payına düşürdü. 
Azərbaycan hətta Ümumrusiya sənaye 
məhsulu istehsalında da ön yerdə idi. 
Azərbaycan bütün Rusiyada hasil edilən 
ünıumi sonaye məhsulunun 5%-ə qədo- 
rini verirdi, onun ərazisində imperiyanın 
fabıik-zavod sənaye sahələrinin 8%-ə 
qədəri comləşmişdi. Sənaye məhsulunun 
adambaşına istehsalına görə Bakı quber- 
niyası (239 rubl) Rusiyanın bıitiin əsas 
quberniyaları içərisində ön yerdə idi 
(Moskva - 212 rubl, Sankt-Peterburq - 
164 rubl və Vladimir - 146 rubl və s.).

Qısa vaxt ərzində Azərbaycan iqti- 
sadiyyatında əsasən neft sənayesinin Iıe- 
sabına baş veron yüksolişə baxmayaraq, 
oııun nıəhsuldar qüvvələrinin ümumi 
səviyyəsi vo toşəkkül meyilləri asılı ölkə- 
lorə xas olan birtərəfli inkişaf yönümü 
ilə səciyyələnirdi. Belə ki, 1913 ildə is- 
tehsal olunan ümuıni sənaye məhsulu- 
nun 80%-dən çoxu təkcə neft sənaye- 
sinin, kənd təsərrüfatında isə ümumi 
əkm sahələrinin 98%-i ancaq iki sahənin 

taxılçılığın və pambıqçılığın payına 
düşürdü. Suvarma şəbəkosi zəif olduğu 
iiçün əkinçiliyə yararlı torpaqların an- 
caq yarısı istifado edilirdi. Ərazinin bö- 
yük əksəıiyyəti dövrün müasir noqliyyat 
vasitələrindən mohrum idi, ınəhsuldar 
qüvvələrin inkişaf səviyyəsinə görə onun 
ayrı-ayrı regionları arasında çox böyük 
fərqbr yaranmışd/. Azərbaycan iqtisa- 
diyyatmdakı yüksok inkişaf süroti 20 əs-
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rin 1-ci onilliyinin ortalarından azalma- 
ğa başladı və ümumi səviyyəsi aşağı düş- 
dii. Buııun asas səbohbri həmin dövrdn 
Rusiyada baslaııan böhranm neft sona- 
yesini do bürümosi. Birinci dünya ıniiha- 
ribasinin başlanması ılo noqliyyatın bü- 
tün ııövlorinin horokotinin pozulması 
noticosindo Bakı neftinin dünya bazar- 
hırına çıxarılmasımn ınohdudlaşması, 
imperiya daxilindo ictimai-siyasi sabiıli- 
yin pozulması, bolşevik-daşnak birloş- 
nıalorkn’n Azorbaycanda törotdiyi soy- 
qırımılar, hoınin qüvvobrlə birlikdo 
“Sentrokaspi diktaturası”nın Azorbay- 
canın varidatmı talan etməsi vo s. idi. 
Noticədo, 1920 ildə neft hasihıtının həc- 
ntı 1913 ila nisbətən 3 dofə, onuıı emalı
2,4 d.ılb vo digor sahəlordo də istehsalın 
həcmi dəfəbrlo azaldı. 1920 ildə səııaye 
ınəhsıılunun həcmi 1913 il səviyyəsiniıı 
təqr. 48%-ini təşkil edirdi. Kond təsor- 
rüfatında ünnımi əkin sahobri 1,6 dəfə, 
ayrı-ayrı məhsulların hocmi iso daha çox 
azaldı, noqliyyat vo istelısalın başqa 
sahələri ciddi dağıntılara moruz qaldı.

Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə müstoqil ölkəııin fəaliyyətiııdə 
onun sosial-iqtisadi inkişafı məsələlo- 
rinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Lakin o 
dovrdə respublikadakı mürokkəb daxili 
şərait və ölkənin zənginlikbrinə sahib 
olmaq üçün bir çox iri dövlotbrin ona 
qarşı yaratdıqları hor cür təxribatlar 
əsas diqqətini dövlot müstəqilliyini 
qoruyub saxlamağn yönoldən Azərbay- 
can Xalq Cümhuriyyoti hökumətini iqti- 
sadi məsələlorlə bağlı problembrin həl- 
lində böyük çətin/ikbıiə üzləşdirmişdi. 
Bununla belə, dövlət aqrar sahədə bir 
sıra islahatlar aparmağa hazırlaşır, 
neftın ixracı, xarici iqtisadi əlaqələriıı 
genişləndirilməsi, Xəzor gəmiçiliyiniıı 
iııkişafı və s. məsələbriıı həlli ilə əlaqə- 
dar tədbirbr hazırlamışdı. Lakin bolşe- 
vikbrin ölkoni işğal etmosi oııların həya- 
ta keçirilməsina inıkan vermodi.

Birinci morhobdə yaranmış böyük 
iqtisadi potensial və istehsal imkanları 
bütövlükdo ölkənin sonrakı iimıımi iə- 
rəqqisində, habeb mohsuldar qüvvəbrin 
Rusiya iınperiyasınm digər orazibrinə 
nisboton daha siirotli vo miqyaslı toşki- 
lində böyük rol oynadı.

İ k i n c i m ə r h ə 1 o (19 2 0-91). 
Azərbaycan iqtisadiyyatının dalıa yiik- 
sək və hərtərofli inkişafının bu morholəsi 
sovet hakimiyyəti ilbrino təsadüf edir. 
Ölkonın başqa təbii xammal növləıi ilo 
zəngin olmasına baxmayaraq, yeni neft 
ehtiyatlarınm aşkara çıxarılınası və ge-

niş miqyasda istismarı sovet dövlətinin 
diqqət mərkəzində idi. Azərbaycan nefti 
Sovet İttifaqı üçün əsasən iki cəhətdən 
müstəsna əhəmiyyot kəsb cdirdi. Birinci- 
si, çox sürətlo inkişaf cdən xalq təsərrii- 
fatını ncft məhsulları ib tam ödoməklə 
ölkonin bu sahodo hər hansı başqa döv- 
lətdən asılı voziyyətə düşmosinin qarşısı 
alımrdı. İkincisi, o zamaıı yüksəkkeyfiy- 
yətli Bakı neftinin ixracından əldəedibn 
valyuta geniş sənayelaşdirmə layiholəri- 
ni hoyata keçirmok üçün avadanlıq və 
texnologiyalar əldə edilməsində və So- 
vet İttifaqının qısa miiddotdə iqtisadi 
qiidrətinin möhkombndirihnəsindo müs- 
təsna rol oynayırdı. Ölkədo hasil edilən 
neftin 70—80%-ini verən Azərbaycanda 
bu sahənin inkişafı keyfiyyətcə yeni 
səviyyəyə qalxdı. Neft hasilatı sürotb 
borpa edildi və həcmino görə öziinün ən 
yüksək həddinə (1941 ildə 23,5 mln. /) 
çatdı. Azərbaycanda ııeft hasilatının 
arttrılmasında Abşeronda yeııi ya- 
taqların kəşfi və istismarının inten- 
sivloşdirilməsi, Kiir-Araz düzənliyindo 
yeni neft ehtiyatlarının aşkar cdilməsi 
do əlıəmiyyətli rol oynadı. Dənizdə kəşf 
edilmiş yataqların istismarına başlandı. 
Artıq 20 əsrin 5()-ci illəriniıı əvvəlbrində 
Azərbaycanda çıxarılan neftin 20%-i, 
70-ci illərin ovvəllorində 60%-dən çoxu, 
sonralar iso 90%-ə qədəri Xəzərin Azor- 
baycan sektorunun payma diişürdü. 
Neft sənayesinin inkişafında bir sıra 
e/mi-texniki yeniliklərin vo istismar üsul- 
larının vətəni olan Azorbaycan açıq də- 
ni/də neft-qaz çıxarılması sahəsində də 
ilk mərkəz oldu. Digor torəfdən, res- 
publikada ııeft səııayesinin sonıəroli inki- 
şafını təmin etmək üçün geniştərkibli 
istehsal kompleksi yarandı. Bu kompleks 
neft-qaz çıxarılmasına əsaslaııan və ona 
xidınot edən güclii neft emalı, neft kiınya 
və kimya, qara metallıırgiya (boru və 
maşınqayırma iiçiin metal istehsalı), neft- 
maşınqayırma, cihazqayırma, elektro- 
energetika, tikinti materialları istehsalı 
vo s. sənaye sahələrindən ibarət idi.

Azərbaycamn başqa təbii sərvətb- 
rindən və imkanlarından da istifadə edi- 
lərək, respublikada əlvan metallurgiya, 
maşınqayırmanm bir sıra yeni istiqa- 
mətlori (elektronika, energetika maşın- 
qayırması, elektrotexnika, məişət cihaz- 
qayırması və s.), meşə və ağac cmalı, 
yüngül və yeyinti sonaye sahəbrinin in- 
kişafı respublikada sənayenin genişbn- 
məsini təmin etdi. 20-ci ilbrin sonların- 
dan təbii vo somt qazının sənaye miqya- 
sında istismarına başlanması yanacaq-

enerji balansının yaxşılaşdırılmasına və 
onun səmərəsinin artmasına səbəb oldu. 
20 əsrin 50-ci ilbrinin ortalarına qədər 
əsas ncft sənayesi mərkəzi olan Azər- 
baycaıı faşizm üzərindo qələbənin əldə 
edilməsində misilsiz rol oynadı.

Azorbaycan iqtisadiyyaunın ikinci 
mühüm sahosi olan kond təsərrüfatında 
ciddi dəyişiklikbr baş verdi. Kond tə- 
sərrüfatının inkişafı üçün on vacib olaıı 
suvarılan əkin saholəri az genişbndirilsə 
də, maddi-texniki bazanın, təsərriifat- 
lararası aqrozootcxniki xidmətin səviy- 
yosi xeyli yaxşılaşdırıldı, kond sər-
rüfatı sahələri əlverişli zonalarda in1 işaf 
etdirildi. Heyvandarlığın cins təıi bini 
yaxşılaşdırmaq və onun yem ba* sını 
möhkombndirmək istiqamətində rü- 
Ion işlər mal-qaranm məhsulda.' ynı 
ovvəlki dövrlərə nisbətəıı artırdı. >nd 
təsərrüfatı sahəsindəki nailiyyətloı un 
emal sonayesinin güclanmosinə səb; ol- 
du. Kənd tosərriifatında zəruri təd lor
ardıcıl həyata keçirilmədiyindən vin
sahələri zoif artırdı (1940 ildo 1913 də- 
kmdəıı cəmi 162,2 min ha çox idi), yni 
zamanda biitün sahəlor iizro məhsul r- 
lıq aşağı idi. Beb ki, 1913-40 ilb də 
kənd təsərriifatı mohsulunun iim ımi 
həcmi 56% artmış, heyvandarlıq məh- 
sulları isə bütövlükdə azalmışdı.

Bu mərhəbdə Azorbaycanın ox
giiclii nəqliyyat sistemi yarandı. D ııir 
yol xətlərinin uzunluğu 2,4 dəfə • dı,
respublika ərazisinin, demək olar, I iin
bölgələrini əhato cdən yeni xətlər ç. di
(Bakı-Astara, Ələt-Mincivan-Q; nı, 
Mincivan-Culfa, Salyan-Neftçala, (a- 
cıqabuI-Əli Bayramlı, Alabaşlı-Qı ,u, 
Yevlax Bəıdə-Ağdam Xaııkə, ii, 
Yevlax-Balakən). Respublikanın b in 
ərazisini əlaqoləndirən avtomobil v a- 
rının sıx şəbokosi yarandı. Bakı X or 
donizindo on böyiik liman şəhərinə v- 
rildi. Azərbaycanda yeni noqliyyat1 ü
- hava ııəqliyyatı da yaraııdı vo süı b 
genişbnməyo başladı.

50-ci ilbrin axııiarında yeni zəngin 
neft rayonlarnıda, xüsusilə Qorbi Sibir- 
də daha ucuz ııeft xammalı hasilatıntn 
sürətb artması ib əlaqədar Azorbaycan- 
da bu əsas sahoniıı inkişafına Məıkozin 
nıarağı ildən-ilə azaldı və ona ayrılan 
vəsaitin ıniqdarı məhdııdlaşdı. Bunun 
ııəticəsində 60-cı ilbrdə Azərbaycan 
əsas iqtisadi inkişaf göstoricilorinin ar- 
tım siirətinəgörə SSRİ-nin müvafiq orta 
göstəricilərindən xeyli geri qalırdı.

Bununla belo, SSRİ-nin tərkibində 
olarkən Azərbaycanın məhsuldar qiiv-
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volorinin inkişafında böyük dəyişikliklər 
baş verdi, görünməmiş nailiyyətlər əldə 
edildi. Bu mərhələ biri-birindən öz inki- 
şaf xüsusiyyətlərinə göro fərqlənən iki 
dövrə ayrılır. 70-ci illərin əvvəlbrinodək 
olan birinci dövıdə Azərbaycan iqtisa- 
diyyatımn inkişafında xeyli yüksəliş baş 
verso də, onun səviyyəsi ünıumi sosial- 
iqtisadi inkişafın bir sıra zəruri tələb- 
lərinə cavab vermirdi. Sənaye birtorəfli 
inkişaf etdirilir və respublikaya ayrılan 
vəsaitin çoxu SSRİ-nin ümumi monafe- 
yiııo idmət edən neft sənayesinin və 
qismən də onunla əlaqodar olan bir 
qrup ahələrin inkişafına yönəldiliıdi. 
Resf blikanın başqa təbii sorvətlə- 
rind və imkanlarından zəif istıfado 
edil< inə görə onun zəruri sahələri ya 
hec ,işaf etınir, ya da onların inkişaf
səvi ısi xeyli aşağı və məhdud olurdu. 
Bütı bunlar yerli əmək ehtiyatların- 
dan >x zəif istifadə edilməsi vo əha- 
liniı ifahının aşağı düşməsi ilə nəlicə- 
ləniı.i. Kond təsərrüfatında suvarma 
şob əsinin zəifliyi üzündən yararlı 
torj ıq sahələri əkin dövriyyəsindən 
kor da qalır, onun ümumi məhsul- 
dan ,'i artmırdı.

/ zərbaycan iqtisadiyyatının əsl yük- 
səliş 70-ci illər - 80-ci illərin l-ci yarı- 
sım baş verdi. Belo ki, respublikaya 
rəhbDrlik edən Heydər Əliyev Azərbay- 
can ı sosial-iqtisadi inkişafına böyük 
hər ıdə vəsait və ıesurslar ayrılmasına 
nail oldu. 1970-85 illəıdo Azərbaycan 
üçii ayrılmış maliyyə vəsaiti sovet 
dö\ jnün bütün əvvəlki 50 ilində is- 
tifa ə olunan vəsaitdən 1,4 dofə çox idi.

920-69 illərdə Azərbaycanın sosial- 
iqt di inkişafına ildə orta hesabla cəmi 
34 7 mln. rııbl vəsait sərf edildiyi hal- 
da 970 -85 illərdə onun həcmi ildə orta 
hes bla 2,1 mlrd. rubla bərabor oldu və 
bii n sosial-iqtisadi saholərin inkişafma 
im m verdi.

rtespublikada sənayenin əsas sahələ- 
rin: ohatə edən 220-yə qədər yeni iri sə- 
naye müossisəsi tikilib istifadəyə verildi 
(əvvəlki 50 ildəkinin 70%-i qədər). Səna- 
yenin quruluşu əsaslı şokildə təkmilləş- 
di rcspublikanın zongin xammal və baş- 
qa imkanlarından daha somərəli istifadə 
etməklə istehsalın yeni istiqamətlori ya- 
randı ki, bu da yerli əmək ehtiyatların- 
dan səmərəli ıstifado okınmasında əhə- 
miyyətli rol oynadı. Respublikada çox- 
sahəli maşınqayırma sənayesinin güclü 
inkişafı, onun yeni mühüm sahəlorinin 
yaradılması ilə yanaşı, ənənəvi neft-mə- 
dən maşınqayırması da əhatəli istehsal

sahəsiııə çevrildi. Biitün SSRİ-do bu sa- 
honin ümumi məhsıılunun 70%-ə qodə- 
rini verən Azərbaycanda onun, dcmək 
olar ki, bütün zəruri avadanlıqlarımn 
hamısı istehsal edilirdi.

Yeni sahələıin inkişafı ib yanaşı, 
respublikanın ənənəvi sonaye sahəsi 
olan yanacaq-energetika kompleksinin 
inkişafında çox ciddi keyfıyyət dəyişik- 
likləri baş verdi. Neft emalı müəssisələ- 
rinin istehsal güclərini artırmaq məqsə- 
dilə Bakıda müasir texnologiyalar əsa- 
sında ED-AVQ (ELOU-AVT) tipli iki 
qıırğu qısa müddətdə inşa edilib istisma- 
ra verildi. Azərbaycanda hasil edilon 
xam neftin taın həcmi, Rusiya və Qaza- 
xıstan neftinin isə bir qismi Bakıda emal 
edilirdi. Bu, bütövlükdə yanacaq səna- 
yesinin üınumi istehsalda səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə və neft-kimya sənayesi- 
nin inkişafı üçün əlavə xammal oldə edil- 
məsinə imkan verdi. Bununla yanaşı, 
ikinci mərhəbnin bu dövründə Azərbay- 
canda neft hasilatı aşağı düşsə də, yeni 
qaz yataqlarınm istismara verilməsi 
hesabına xeyli artan (15 mlrd. mJ) təbii 
qaz hasilatı yanacaq sənayesinin res- 
publika iqtisadiyyatında aparıcı rolunu 
əsason saxladı. Cənubi Qafqazda ən bö- 
yük istilik-elcktrik stansiyası olan Azər- 
baycan DRES-in, Kiir çayı üzərində ən 
iri su-elektrik stansiyası olan Şomkir 
SES-in və b. stansiyaların yaradılması 
respublikanm yanacaq-enerji sistemini 
möhkəmləndirdi və nəticədə Azərbay- 
canın qaza, elektrik enerjisinə olan tə- 
ləbatı tam ödənildi.

Yüksok inkişaf tempi Azərbaycan 
iqtisadiyyatının biitün sahələrini, o ciim- 
bdən kənd təsərrüfatım da əhatə etmiş- 
di. Respublika rəhbəri Heydər Əliyev 
70-ci ilbrin əvvəlbrində SSRİ hökumoti 
qarşısında aqrar sektorun inkişafı, kənd 
əhalisiniıı məşğulluğu, güzəranı baxı- 
mından taleyiiklii mosələbr qaldırdı və 
onların həllinə nail oldu. 1971-75 illərdə 
1966-70 illordokinə nisbətən məhsul 
istehsalı 34% artdı, bir sıra vacib salıə- 
lərdə yiiksok göstəricilər əldə edilmə- 
sinin möhkəm təməli yaradıldı. 1976- 80 
illərdə Azərbaycan kənd tosərriifatmm 
iimumi məhsulunun artmnna görə 
SSRİ-də birinci yerə çıxdı. Aqrar sekto- 
run maddi-texniki bazasınm möhkəm- 
ləndirilməsi üçün mühüm tədbirlər gö- 
riildü. İstehsalın ixtisaslaşmasında yerli 
xüsusiyyotlori, səmərəlilik göstəriciləri 
nəzərə alınaraq ınütərəqqi dəyişikliklor 
edildi. On min hektarlarla bağlar və 
üzüm plantasiyaları salındı, əkinçilik

ınədəniyyətinin yüksəlməsi iiçün böyük 
işbr görüldü.

Respublikada suvarma əkinçiliyinin 
imkanlarından geniş vo səmorəli istifadə 
edilməsinə xüsusi diqqət yetirildi və 
müxtəlif təyinatlı çoxlu su tasərrülatı 
obyektləri (dəryaçalar, kanallar və s.) 
tikilib istifadoyə verildi. Su təsərrüfatı 
tikintisinə 1920 -70 ilbrdə cəmi 755 mln. 
rubl, 1971-85 illərdə isə 3,1 mlrd. rubl 
vəsait sərf edildi. Nəticədə əkinçilikdə 
istifadə edilən sahəbr 21,5% genişbndi, 
onun ümumi məhsulunun həcmi iso 2,7 
dəfə çoxaldı. Bu ilbrdə Azərbaycanda 9 
mln. r-dan çox pambıq, 735 min t tütün,
11,3 mln. t-a qodər torovəz, 16,5 mln. t 
üzüm, 295 min /-dan artıq yaşıl çay yar- 
pağı istehsal olıındu. Bu roqomlər həmin 
məhsulların sovet dövrünün əvvəlki 50 
ilində əldə cdilmiş həcmındən xeyli çox 
idi. 1985 ildə bütövlükdə SSRİ-də əkiıı- 
çilikdə istifadə ediləıı torpaq sahələrinin
0,8%-i Azərbaycan ərazisində olduğu 
halda, o, hasil edilən ümıımi məhsulun 
2%-don çoxunu verirdi. Azərbaycan 
üzüm və tiitün istehsalına görə 1 -ci, yaşıl 
çay istehsalına görə 2-ci, tobii ipok xam- 
malı istehsalına görə 3-cü, pambıq is- 
tehsalına görə 4-cü, torəvəz istehsalına 
görə 5-ci yerdə idi. Heyvandarlığın yem 
bazasının möhkombndirilməsi və mal- 
qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması 
hesabına oıııın inkişafında da ohəmiy- 
yətli dəyişiklikbr baş verdi.

Beləliklə, Azorbaycan ıqusadiyyatı 
20 əsrin 70-8()-ci ilbrində özünün on 
yüksək inkişaf zirvəsinə qalxdı. Bu 
dövrdə iqtisadiyyatda yüksək artıın sü- 
roti təmin cdildi, onun strukturu xeyli 
yaxşılaşdırtldı. Bütün bunlar da müstə- 
qil Azərbaycanın iqtisadi bazasımn for- 
malaşdırılması və inkişaf etdirilməsində 
müstəsna rol oynadı.

BMT-nin beynəlxalq müqayisələr 
proqramlarının metodologiyasına əsa- 
sən, 1980-ci illərin əvvəlində Azərbay- 
can adambaşına düşən daxili məhsulun 
hocmino görə 220 ölkə arasında 112-ci 
yeri tuturdu. Bu göstərici bir çox Şərq 
ölkolərindnki səviyyədən yuxarı, qardaş 
Türkiyənin miivafıq göstəıicisi səviyyə- 
sinə uyğun idi.

Həmin dövr daha çox milli məqsəd- 
lərə cavab veron iqtisadiyyatın geniş- 
ıniqyaslı artımı, məhsuldar qüvvələrin 
hərtərəfli kompleks yüksəlişi ilə səciyyə- 
vi idi. Lakin milli iqtisadiyyatın uğurlu 
inkişafı 80-ci ilbrin 2-ci yarısından baş- 
layaraq koskin şəkiklə zəilbdi, bir çox 
həllcdici sahələrdo məhsul istehsalının
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hocmi əsaslı darəcədə aşağı dtişdii. Res- 
puhlika iqtisadiyyalında əhəmiyyəlli rol 
oyııayan üzümçülülf-şərabçılıq kom- 
pleksinin dağılmasma səbnb olan məh- 
dudlaşdırıcı tədbirbr, istismara veril- 
mək orəfəsində olan mülıüm sənaye 
müəssisələrini və başqa yarımçıq ııkinti- 
ləri maliyyələşdirmənin dayandırılması, 
Erınənistanm Azərbaycan ərazisinin 
20%-ini işğal etmosi, I mln. noforədok 
azorbaycanlının öz doğma yurdlarından 
qovularaq qaçqın və məcburi köçkünə 
çevrilməsi, keçmiş SSRİ respublikaları
ilo iqtisadi əlaqəlorin pozulması Azərbay- 
can iqtisadiyyatına güclü zərbə vurdu.

Üçüncü mərhələ (1991 ildən 
sonra) .  Azərbaycan iqtisadiyyatı 
müstəqillik dövrünün ilk illorində həm 
SSRİ dövründon miras qalmış tənəzzül 
içindo idi, həm də səriştəsiz və məsuliy- 
yətsiz idarəçilik nəticəsində daha sürətlə 
gerilomokdə davam edorək dərin böhran 
keçirirdi. 1991- 93 illərdo ölkədə ÜDM-in 
vo sənaye istehsalının həcmi 2 dofo, kənd 
təsorrüfatı məhsullarının ümumi həcmi 
40%, əsaslı vəsait qoyuluşu 3 dəfə, yük 
dövriyyəsi 4 dəfə azalmışdı.

1991-93 illərdə iqtisadi islahatların 
aparılması sahəsində müəyyən işlər gö- 
rüldü, ölkədo iqtisadi transformasiyanın 
başlanmasına imkan veron “ İqtisadi 
müstoqillik haqqında” Konstitusiya Qa- 
nunu qəbul edildi, milli valyuta - manat 
dövriyyəyə buraxıldı, qiymotlər liberal- 
laşdırıldı, iqtisadi sərbostlik və müəssisə- 
lərin müstoqilliyi artırıldı.

Lakin ölkodə mal qıtlığı yarandığı 
üçiin müəssisələrin əksoriyyəti inhisarçı- 
lığa meyillondi, milli valyutanm zəruri 
təminat bazası olmadığına görə onun 
alıcılıq qabiliyyəti kəskin şəkildo aşağı 
düşdü və s. Bütün bunlar işsizliyin art- 
ması, əhalinin rifahınm koskin siirətdə 
pisləşməsi ilə nəticoləndi.

Hevdor Əliyevin respublika rohborli- 
yino qayıdışından sonra ölkə iqtisadiy- 
yaTmda köklü dəyişikliklər aparılmasına 
başlandı. Azərbaycan Respublikasmın 
iqtısadiyyatım dirçəltmək, onun müstə- 
qilliyinin bütün sahələrdə qorunmasını 
təmın etmok üçün düşünülmüş strategi- 
ya hazırlandı və bu strategiyada neft 
faktoruna üstünlük verildi. 1994 ildo 
Azorbaycan Respublikası dünyanın bö- 
yiik neft şirkətləıi üə “ Əsrin miiqavilə- 
si” ni imzaladı. Bu, ölkəni ağır vəziyyot- 
dən çıxarmağın ycganə çıxış yolu idi. 
Müstoqil Azərbaycan başqa neft hasil 
edən ölkələrin keçdiyi yolla gctmədi, 
özünün orijinal inkişaf modelini seçdi.

Nefl siyasəti ölkonin ümumi inkişaf 
strategiyası, hüquqi, demokratik cəmiy- 
yotin prinsiplori ilə əlaqələııdirildi, milli 
monafelər, investisiya miihitinin yaxşı- 
laşması, xarici ticarotin liberallaşması 
istiqamətində zəruri tədbirlər həyata ke- 
çirildi.

Ölkədo səmərəli maliyyə, pul-kredit, 
vergi, qiymot, gömriik siyasotini hoyata 
keçirmək üçiin beynəlxalq standartlara 
cavab verən 70-dən çox qanun qüvvəyə 
ırıindi, 100-dən çox fərman və səroncam 
imzalandı, 30-a yaxın dövlət proqıamı 
qobul edildi (2006), dövlotin iqtisadi si-
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yasətini icra edən iqtisadi qurumlar ya- 
radıldı, mülkiyyət münasibətlərində 
köklü dəyişikliklər edilməsi məqsədilə 
cosarotli addımlar atıldı.

Artıq 1996 ildən ÜDM-də, kənd tə- 
sərrüfatında, xidmot sferasında, 1997 il- 
dən sənayedə, sonralar isə bir sıra başqa 
istehsal sahələrində mütomadi arıım 
meyli yarandı.

Ölkodəki ictimai-siyasi qeyıi-sabitlik 
və Ermənistanın birbaşa tocavüzü Azor- 
baycanda dövlət omlakının özəlloşdiril- 
rnəsinə digor MDB ölkələrindən gec baş- 
lanmasına səbəb oldu. Lakin onun hə- 
yata keçirilməsi i'ıçün normativ-hüquqi 
baza yaradıldı, moqsədlori, istiqamətləri 
vo prinsiplori “ Azərbaycan Respubli- 
kasında 1995-98 illərdə dövlət miilkiyyo- 
tinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqra- 
mı”nda öz əksini tapdı. Bu mühüm sə- 
noddə müoyyən edilmiş məqsədlor bazar 
iqtisadiyyatınm yaradılması, iqtisadiy- 
yatın strukturunun milli maraqların tə-

loblorinə ııyğun şokildo yenidən qurul- 
ması. iqtisadiyyata daxili və xarici inves- 
tisiyalarm colb edilməsindən ibarət idi.

“Azərbaycan Respublikasında döv- 
lət əmlakının özəlloşdirilməsinin 2-ci 
Dövlot Proqramı” nda (2000, avqust) 
əsas moqsədlər artıq yüksəlişdə olan mil- 
li iqtisadiyyatın strukturunun tokmil- 
loşdirilmosi və rəqabət mühitinin forma- 
laşdırılması osasında onun səmorəliliyini 
artırmaq, bazar miinasibətlərinin daşı- 
yıcıları olan özəl mülkiyyətçilər təbəqosi 
dairəsini genişləndirmək və gücləndir- 
mək, iqtisadiyyata həm daxili, həm də

xarici investisiyalar cəlb etmək, əha! ın 
özəlləşdirmə prosesindo geniş və d 
iştirakını təırıin etmok olmuşdur.

Hoyata keçirilən todbirlərin nəı > 
sində 35 mindən çox kiçik müəssis: o
digər obyekt özəlloşdirilmiş, 1500- n 
çox səhmdar comiyyoti yaradılmış, m 1- 
kiyyotçilərin (payçıların) sayı 300 nı li 
keçmiş, səhmdarların sayı iso 120 minə 
çatmışdır (2006).

Respublikaya xarici investisiyalaı n 
colb edilməsi, əcnəbi investorların hii- 
quq və monafelərinin qanunvericilik yo- 
lu ilə müdafiəsi, qarşılıqlı sərfəli əmək- 
daşlığın tomin edilməsi üçün hortərəfli iş 
aparıldı. Nəticədə, Azərbaycanın iqtisa- 
di və sosial torəqqisinin neft hasil edən 
bir sıra başqa ölkolərlə müqayisədo xeyli 
yüksok olması təmin edildi, ölkənin ma- 
liyyə imkanları əhəmiyyətli dorəcədə 
artdı.

Ölkə iqtisadiyyatımn inkişafını xa- 
rakterizə edon əsas göstəricilorin kom-
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pleks tohlili siibut edir ki, respublikanın 
davamlı inkişafını, əhalinin layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək moqsodi daşı- 
yan dövlət siyasəti müvəffəqiyyətlə hə- 
yata keçirilir. Son illər Azərbaycan bii- 
tövlükdə iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi- 
ni səciyyələndirən mühiim göstəricinin 
ÜDM-in artım sürətinə görə lider ölkəlor 
sırasındadır (sxem 1). Belə ki, 2000-06 
ilbrdə HDM-in lıəcmi 2,4 dəfo artmış, 
onıın adambaşına düşən məbləği 2000 
ildo 665 ABŞ dollarına bərabər olduğu 
halda, '006 ildə 2373 ABŞ dolları ol- 
muşdu (sxem 2).

mətlərə olan ehtiyacın ödənilməsi, sani- 
tariya vo gigiyena şoraitinin, həmçinin 
ətraf mülıitin yaxşılaşdırılması, insan 
üçün layiqli həyat şəraitiııin təmin edil- 
ınosi məqsədilo 225-dən çox tədbir həya- 
ta keçirilmişdir (2006).

2003-04 illərdə yoxsulluğun azaldılma- 
sına yönəlmiş tədbirlərdə təqr. 1,7 mlrd. 
ABŞ dolları həcmindo vəsait xərclənmiş- 
dir. Görülən işlərin nəticəsində 2001-06  il- 
lərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49 (/n- 
dən 20,8‘Vcı-ə enmişdir (sxem 4 ).

Azərbaycanm ictimai-siyasi, sosial- 
iqtisadi həyatında baş verən irimiqyaslı

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sxem 2. Azərbaycantla Ü D M -in  adambaşına həcmi, ABŞdollan  ib .

i. ısadiyyatın dinamik inkişafı 
büd< gəlir vo xərclərinin artımını təmin 
etıni r. Son 10 ildə dövlət büdcəsinin
gəli. > xərcləri 10 dəfədon çox artmışdır. 
Büt xorclərinin strukturunda mütərəq- 
qi y .eslər baş verir (sxem 3).

ısial təyinatlı xərclərin sürətlə art- 
mar ılə yanaşı, dövlət büdcəsindon in- 
vei. iya yönümlü tədbirlərə ildən-ilə da- 
ha x vəsait ayrılır. 2006 ildə növbəti il 
üçüı qəbul edilmiş dövlət büdcəsində in- 
vest .iya yönümlü xərclər 27%-ə (2000 
ildo cəmi 2%-ə) borabər idi.

Sosial sahodə mövcud problemlərin 
kompleks şokildə həllini nəzərdo tutan 
“2003- 2005 illərdə yoxsulluğun azaldıl- 
ması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Pro- 
qramı” na uyğun olaraq, əhalinin isteh- 
sal resurslarından, o cümlədon torpaq- 
dan, su ehtiyatlarından istifadə etməsi, 
habelə onlarııı işlə təmin olunması, 
təhsil almaq, səhiyyə xidmətlərindən 
faydalanmaq imkanlarının genişləndi- 
rilməsi, kişilərlə qadınların bütün səviy- 
yələrdə hüquq boraborliyinin təmin edil- 
məsi, iııfrastruktur vo knmmunal xid-

kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri bir 
daha təsdiqləyir ki, Heydər Əliyevin 
müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası milli 
mənafelər, respublikanın potensial im- 
kanları, dünya iqtisadiyyatının inkişaf 
meyilləri nəzərə alınaraq uğurla həyata 
keçirilir.

Dövlot quruculuğunun möhkəmlən- 
dirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının keyfıy- 
yotco yeni mərhələyə keçməsi, Bakı- 
Tbilisi-Ceyhan neft boru komərinin isti- 
fadəyə verilməsi, digər qlobal vo re- 
gional layihələrdə iştirak, Qərb vo Şərq 
ilə tarazlaşdırılmış əməkdaşlıq siyasəti- 
nin həyata keçirilməsindo əldo olunan 
nailiyyətlər Azorbaycanın yaxın gələ- 
cəkdə dünyanm sivil, inkişaf etmiş ölkə- 
lori səviyyosino yüksoləcəyino dəlalət 
edir.

Respublikanın iqtisadi yüksəlişi xey- 
li dərocədə neft amilinin hesabına təmin 
edilmişdir. Bu obyektiv haldır, çünki 
dövlət müstoqilliyinin ilk illərində - çox 
çətin, maliyyə resurslarının olmadığı bir 
dövrdo neft amili ön plana çəkilməsə idi, 
müharibə şəraitində yaşayan Azərbay-

can belə dinamik inkişaf edə, güclü ma- 
liyyə imkanlarına malik ola bilməzdi.

Ölkə neftinin dünya bazarına daha 
böyük həcmdə çıxarılmasının böyük 
həcmdə valyuta daxil olması ilə nəticələ- 
nəcəyinə görə Azərbaycan dövloti mak- 
roiqtisadi sabitliyin qorunmasını, bütün 
səviyyələrdə maliyyo vəsaitlərindən isti- 
fadənin səmərəliliyini, şəffaflığtn təmin 
edilməsini vacib bir vəzifə kimi qiymət- 
ləndirir.

Azərbaycan Rcspublikası Dövlət 
Neft Fondunda (ARDNF) toplanan və- 
saitlərdən səmərəli istifadə olunması, bu 
vosaitlərin bir qismindən ən mühüm sosi- 
al məsolələrin həlli üçün istifadə edilməsi, 
xeyli hissəsinin isə golocək nəsillər üçün 
strateji ehtiyat kimi qorunub saxlanması 
ilə bağlı dövlət stratcgiyası müəyyən 
edilmiş, ARDNF-nin beynəlxalq stan- 
dartlara uyğun olaraq idarə olunması sis- 
temi formalaşdırılmış, “ Neft və qaz gəlir- 
lərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli 
strategiya” Azorbaycan Respublikası 
Prezidentinin 27 sentyabr 2004 il tarixli 
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Azorbaycan dövlətinin müəyyən et- 
diyi inkişaf strategiyasında prinsipial 
moqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, 
neft moqsəd yox, vasitədir, Azorbaycan 
iqtisadiyyatınm gələcəyini təkcə neftlə 
bağlamaq olmaz. Odur ki, qeyri-neft 
sektorunun daha sürotli inkişafı iqtisadi 
siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri 
kimi müəyyən edilmişdir.

2003 ilin noyabrında Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 
“ Azərbaycan Respublikasımn sosial- 
iqtisadi inkişafının sürətlondırılməsi təd- 
birləri haqqında” fərman imzaladı. Bu 
tarixi sənəddə qarşıya qoyulmuş vəzifə- 
lərin həyata keçirilməsi nəticəsində iqti- 
sadi və investisiya şəraiti xeyli yaxşılaş- 
mış, yeni istehsal obyektləri və iş yerləri 
açılmış, qeyri-neft sektorunun daha 
sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün real im- 
kanlar yaradılmışdır.

Sərbəst bazar münasibotlərinin inki- 
şafını iqtisadi siyasətin prioritet istiqa- 
məti hesab edən Azərbaycan dövləti öl- 
kədə özəl sektorun genişlənmosinə, kiçik 
və orta biznesin inkişafına mane olan 
ongollorin aradan qaldırılması, ümumiy- 
yətlə, əlverişli işgüzar investisiya mühiti- 
nin yaradılması üçün ardıcıl və sistemli 
todbirlər həyata keçirir.

Hazırda ÜDM-in payında özəl sek- 
torun xüsusi çəkisi 81% (sənayedo 
79,1%, kənd təsərrüfatında 97,7%, tica- 
rətdə 98,3%, tikintidə 90,2) təşkil edir
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(2006). Bu, həm MHB məkanı, həın də 
Avropa ölkələri ilo miiqayisədə yiiksək 
nəticədir.

Ümıımmilli lider Hcydər Əliyevin
2002 ilin aprel-may aylarında yerli və 
xarici iş adanıları ilə görüşləı inin nəticə- 
si olaraq imzalanmış bir sıra mühüm 
fərman və sərəncamlar ölkədə sahibkar- 
lığm inkişafında yeni mərhələnin əsasını 
qoymuş, Prezideııtiıı Formanı (2002) ilo 
tosdiq edildikdən sonra həyata keçirilon 
“Azərbaycanda kiçik vəorta sahibkarlı- 
ğın inkişafınııı Dövlət Proqramı (2002-

edilmosi, ölkənin qiyınotli kağızlar ba- 
zarımn diinya kapital bazarına inteq- 
rasiyası üçün şəraiıin yaradılması isti- 
qamətində işlər genişlənir.

Ölkədə istehsalı həvəsləndirmək, 
yerli istehsal mallarının davamlılığını 
artırmaq məqsədilə, gömrük ıüsumla- 
rının tətbiqi üçün çevik mexanizm qu- 
rulmasını, onların tarif və qiymətləri- 
nin, iqtisadi inkişaf tələbləı inə ııyğun 
olaraq, dövləl tərəfindən tənzimləıı- 
mosini təmin etmək məqsədilə Tarif 
(qiymət) Şurası yaradılmışdır.

Sxenı 3. Dövbl biidcosinin go lir va xnrclnı iniıı dinamikası, mhı, ımınulla.

2005 i/fər)” isə ölkədə sahibkarlığm inki- 
şafına böyiik təkan vermişdir.

Sahibkarlığın inkişaf strategiyası 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən uğuıia həyata 
keçirilir. Dövlət Proqramında muəyyən- 
bşdirilmiş istiqamətlər: ölkədə sahibkar- 
lıq miihiriııin yaxşılaşdırılması, regioıı- 
larda sahibkaıiığın ınaliyyə təminatının 
artırılması, mövcud potensial haqqında 
məlumat bazasının yaradılması, infra- 
slrııklunm inkişaf etdirilmosi, sahib- 
karlığın təşviqinə yönəldilmiş dövlət tən- 
zimləməsinin həyata keçirilməsi, dov- 
lət sahibkar münasibstlərinin inkişafı, 
sahibkarların hiiquqlarının müdafiəsi 
mexanızmlərinin tokmilləşdirilməsi və sa- 
hibkarlara texniki yardımın genişləndi- 
rilməsi üzrə işlər davam etdirilir (2006).

Ölkəniıı daxili maliyyə ehtiyatları- 
ııın iqtisadiyyatın real sektoruna qo- 
yulan invcstisiyaya yönəldilməsi, qiy- 
mətli kağızlar bazarında maliyyə sa- 
bitliyinin və təhliikəsizliyinin təmin

Miistəqilliyin ilk illərində radikal 
tədbirlər ııəticəsində ölkənin sənaye 
potensialına ciddi ziyan vurulmuş- 
dur. Sənayenin strukturu kəskin şəkil- 
də dəyişmiş, onun başqa regionlarla 
əlaqədar olan bir sıra istehsal sahələri 
öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Son 
illərdo görülmiiş todbirlər noticəsindo 
sənaye istehsalının dinamikasında po- 
zitiv meyillər güclonir. Sənayenin 
strukturunun yaxşılaşdırılması üçün 
etıbaıiı zəınin yaradılır. Xalq istehla- 
kı mallarının və digər mohsulların is- 
tehsalında inkişaf sürətlənir. Özəlləş- 
dirilmiş müossisə və obyektlərin, 
sohmdar cəmiyyətloı inin fəaliyyotlori- 
ni canlandırmaq, onların keyfiyyət 
göstoricilərinin yaxşılaşdırılması məq- 
sodilə tokmil iqtisadi mexanizmlərdən 
istifadə olıınur.

Sənaye və Energetika Nazirliyinin, 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yara- 
dılması respııblikada iqtisadiyyatın 
bu mühüm sahosinin düşünülmüş döv-

lət siyasəti əsasında inkişaf etdirilınəsi 
iiçün yeni perspekııvlər açır.

Kənd təsərriifatını inkişaf etdirmək 
üçün əlverişli şəraitə və unikal imkaıılara 
malik ölkə olan Azərbaycanın iqtisa- 
diyyatında aqrar sektor əsıior boyu mü- 
hürn yer tutmuşdur. Müasir dövrün forq- 
ləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
kənd təsərrüfatında əsaslı dəyişikliklor 
edilmiş, torpaq kəndlilərin xüsusi mül- 
kiyyotinə verilmişdir.

Son illorin yekıınlaıı sıibııt edi ki, 
aqrar islahatların birinci mərhəl: i is- 
tehsal hocminin xeyli artması, lali- 
nin orzaqla yerli mənbəlor hesi ı̂na 
təchizat səviyyəsinin yaxşılaşma; öl- 
konin ərzaq təhlükosizliyinin 1 nin 
edilməsi üçün real şərait yaranma ilə 
nəticələnmişdir.

Azərbaycan dövləti respublika ha- 
lisinin yarısının yaşadığı konddə ar 
islahatların yeni mərhələsində k din 
daha sürətli sosial-iqtisadi ink J'ı, 
kənddə müasir təloblərə cavab ən
istehsal, sosial infrastruktuıiarın a-
dılması, fermer təsərrüfatlarına q ı ğı- 
nın artırılması, onlara göstərilən ( ro- 
servis, marketinq xidmətinin ya şı- 
laşınası istiqamətində görülən işl in 
miqyasının genişləndirilınəsini öziiı ün 
iqtisadi siyasətinin priorııeı istiqamət- 
lərindən biri kimi qiymətlondirir. :s- 
publikada aqrar sektoıun inkişal da 
müşahidə olunan müsbət meyilləriı la- 
ha da güclənınosi, istehsal olunan ı h- 
sullann səmərəliliyi və keyfiyyə n 
yiiksəldilməsi, onların daxili və ci
bazarlara maneəsiz çıxarılması in
mühüm todbirlər görülür. Kənddn li 
xammala əsaslanan emal miiəssis i-
nin, istehsal sahələrinin yaradıl; sı
üzümçüliik, pambıqçıhq, meyvəı, k,
çayçılıq kimi əməktutumlu, yiiksəkt r-
li saholorin inkişaf imkanlarının rea! ş- 
ması üçiin konkret layihələr həyata e- 
çirilir.

İqtisadiyyatın ümumi inkişaf me 'i- 
nə uyğun olaıaq, nəqliyyat sahəsində 
xeyli irolibınə baş verir. Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi bir necə müasir irihəcmli 
tankerlorlə, Azərbaycan Hava Yolları 
Dövbt Konserni ən ınüasir təyyarələrlə 
təmin olunur. Dəınir yol nəqliyyatı bir 
çox isiiqamətlərdə fəaliyyətini bərpa 
etmişdir, yiik vo sərnişin daşınmasında 
ohomiyyətli yer tutan avtomobil magis- 
trallannm yenidon qurıılması üçiin 
irimiqyaslı işlor göriilür.

Azərbaycaıı Brüsseldə keçirilən
(1993) beynəlxalq konfransda iroli sü-
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rülmüş Avropa-Qafqaz- Asiya ar.ls|| 
da nəqliyyat dəhlizinin inkişafını baş- 
lıca məqsəd kimi nəzərdə tutan bəyan- 
naməni imzalamış və T R A S EK A  Pro- 
qramına qoşulmuşdur.

Avropa İttifaqının dəstəyi ilə B a- 
kıda keçirilmiş (1998), dünyanııı 32 
dövlətindən nümayəndələrin iştirak 
etdiyi "Böyük İpək Yoiu” nun boıpa- 
sına həsr olunmuş beynəlxalq kon- 
fransda Avropa və Asiyanın 12 dövlə- 
ıı tərəfindən Avropa Q a fq a z -A s iy a  
( TRASEKA )  dəhlizinin inkişafına 
dair Beynəlxalq nəqliyyat h a q q m d a  
Əsas 'oxtorəfli Saziş im z a la n m ış d ır .
Bakui.ı TRASEKA-nın Daimi Katib- 
liyinı baş ofisi açılmışdır.

Q im İpək Yolunıın bərpası Azər-
bayc, n Avropa və Şərqlo əməkdaşlı-
ğınır aha da dərinləşməsi, inteqrasi-
ya p ıseslərinin gücbnməsi üçün tə- 
sirli nil, eyni zamanda onun ıqtısa- 
di t; 'kəsizliyinin etibarlı qarantıdır,
noql at infrastrukturunun müasir 
dünj standartlarına ııyğun olaraq 
yeni məsi, milli nəqliyyat-yol siste- 
minı diinya kommunikasiya məkanı- 
na s ətli inteqrasiyası üçün möhkəm 
baz<' .aratmışdır.

A ərbaycan Respublikası Şimali 
Avn pa-Rusiya-Xəzər dənizi-Azər- 
bayc n-İran-tran köıfəzi-Hindistan 
maı utunu əhatə edon “ Şimal- 
Con beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi 
üzrə >azişə də qoşulmuş, 10 iştirakçı 
döv dən biri olmuşdur.

I' kı Tbilisi—Axalkali Qars dəmir 
yoh dəhlizinin istifadəyə verilməsi 
Azo aycanın Avropa və Şorq ilo nəq- 
liyy iqtisadi əlaqələrinin inkişafında 
çox ühüm rol oynayacaqdır.

istəqil Azərbaycanın inkişaf 
stri< giyasında regionların sosial-iq- 
tisa inkişafının siirətləndirilməsi 
miil ın yer tutur. Çünki regionların 
ink ıfında neçə-neçə onillikləri əhatə 
cdə dövrdən “ ıniras” qalmış uyğun- 
suzl .qlar və işsizlik problemləri həb 
də mövcuddur. 20 osrin əvvəllərində 
Bakı dünya neft sənayesinin əsas mər- 
kozlorindən biri kimi tanınsa da, 
Azərbaycanın digər rayonlarının pa- 
yına ümumi məhsulun comi 9%-i dii- 
şürdü. Sovet dövründə bu rəqəm nis- 
botən artsa da, iqtisadi potensiahn 
əsas hissəsi yalnız Bakı və Sumqayıt 
şohorlərindo cəmləşmişdi. Bu cür qey- 
ri-borabər inkişaf respublikanın so- 
sial-iq tisadi tərəqqisini ləngitıniş, 
məşğulluq problemlərinin həllində

çox ciddi çətinliklər yaratmış, somorə- 
siz miqrasiya axınını gücbndirmişdi. 
20 osı in 70-ci illərində Heydor Əliyev 
probleıııin kəskinliyini, onun ağır so- 
sial-iqtisadi nəticəbrə gətirib çıxara 
bibcəyini nozorə alaraq, SSRİ höku- 
məti qarşısında respublika iqtisadiy- 
yatının strukturımun təkmilləşdiril- 
məsi, rayonlarda sənaye, tikinti, ııəq- 
liyyat miiəssisələrinin yaradılması, 
əmoktutuınlıı, yüksəkgəlirli üzümçü- 
liik, çayçılıq və meyvəçiliyiıı inkişafı 
ilə bağlı məsolələr qaldırdı və onların

həllinə nail oldıı. Respublikanın şəhər 
və rayonlarında çoxsaylı yeni sənaye, 
tikinti müəssisolərinin işə salınması, 
kənd yerlərindo böyük iqtisadi irəlilə- 
yişlər, yüzlərlə sosial-mədəni obyekt- 
lərin istifadəyə verilməsi nəticəsində 
respublikanın ÜDM-indo, iqtisadiy- 
yatın sahə, ərazi strukturunda region- 
ların xüsusi çəkisi xeyli artdı. Lakin 
dövlət müstoqilliyinin bərpasından 
sonrakı ilk illərdo istehsal həcminin 
kəskin şəkildə azalması, ölkənin idarə 
edilmosində buraxılmış kobud səhvlər 
regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
ciddi zərbolor vurdu. Nəinki Bakıda, 
eləcə də regionlarda yiiz minləıiə in- 
san işsiz qaldı, əhalinin ahəngdarlığı 
ilə seçilən tokrar istehsalında xeyli uy- 
ğunsuzluqlar yarandı, əhalinin təbii 
artım sürəti aşağı düşdü, kənddən 
miqrasiya axını gücləndi.

1994 ildə “ Əsı in müqaviləsi” imza-

landıqdaıı sonra ölkədə makrosabitli- 
yiıı təmin olunması, neft strategiyası- 
nın reallaşması, respııblika iqtisadiy- 
yatının sağlamlaşdırılması, ölkəyo xa- 
rici investisiyalar cəlb edilməsi, kiçik 
və orta bizııesin, xidmotlor sahosinin 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı görülən 
todbirlor nəticəsində mövcud gorgin- 
lik nisbotən yumşaldı.

Regionların tarazlı inkişafını özü- 
niin iqtisadi siyasotinin miihüm istiqa- 
ınəti hesab edən Azorbaycan dövləti

də regional siyasəto yeni yanaşmalar 
olmalıdır. Çünki inzibati-amirlik sis- 
temi maddi-texııiki resursların mər- 
kəzbşdirilıniş bölüşdürmə mənbəlori, 
yuxarıdan müəyyən cdilon planlaşdır- 
ma artıq yoxdur vo bazar qanunları 
ön plana keçmişdir. Yerli hakimiyyət 
orqanlarının büdcə vəsaitlərindən isti- 
fadə hüquqları genişlonir, azad işgii- 
zarlıq, sahibkaıiıq foaliyyətinin güc- 
lənməsi ilə yanaşı bələdiyyə miilkiyyə- 
ti də formalaşır.

11 fevral 2004 ildə Azərbaycan Res- 
publikasmın Prezidenti “ Azərbaycan 
Respublikası regionlarımn sosial- 
iqtisadi inkişafı Dövbt Proqraınımn 
(2004 2008-ci illor)” təsdiq edilməsi 
haqqında forman imzaladı. Dövlət Pro- 
qramı ölkəııin ohalisi üçün böyük əlıə- 
miyyot kəsb edən, bir neçə fundamental 
məsəlonin həllino yönəlmiş aşağıdakı 
məqsədləri nəzərdo tutıır:

bunu da osas götürür ki. müasir dövr-
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- ölkə iqtisadiyyatının tarazlı iııki- 
şafmm Vomin o\unmas\ və nei't ivmilin- 
dən asılılığın azaldılınası;

- regionlar arasında sosial-iqtisadi 
inkişafa göro yaranmış uyğunsıızluq- 
ların, sənWrosiz miqrasiya prosesləri- 
nin xeyli dorəcodə yumşaldılması;

- regionların malik olduğıı resurs- 
lardan soməroli istil'ado olunması;

- regionlarda sahibkarlığın geniş- 
ləndirilınosi, mövcud yerli istehsal 
müossisolərinin Ibaliyyətinin bərpası 
və giiclondirilmosi, yeni iş yerləri ya- 
radılması;

- regionların istehsal, sosial infra- 
strukturunun müasir tələblər səviyyə- 
sindo qurulması.

Bundan əlavə, dövlət başçısının sə- 
roncamları ilə respublikanın bir çox şə- 
bər və rayonkınnın sosial-lqtisadi inki- 
şafının siirotlondirilməsino dair bir sıra 
tədbirlər phını təsdiq edilmişdir.

Regionlarda istelısal və sosial in- 
f'rastrukturların yenidən qurulması is- 
tiqamətində irimiqyaslı layihəlorin hə- 
yata keçirilməsi nəticəsində respubli- 
kanjn rcgioniıınnda adambaşma dii- 
şən umumi məhsul 2006 i\də 2003 i\- 
dokinə nisbətən 1,5 dəfədən çox art- 
mışdır. Bakı ilə yanaşı, Naxçıvan MR 
vo digər iqtisadi rayonlarda diinya 
standartlarına cavab verən istehsal vo 
xidmət sahələri, ofislər, binalar istifa- 
dəyə verilir. Rabitə, informasiya tex- 
nologiyaları, nəqliyyat, energetika, 
qaz təchizatı sistemi təkmilləşir. müa- 
sir rabitə stunsiyalan, qovşaq/aıı açı- 
lır. Ucqar kəndlərdə əhaliyə xidmətin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı çoxsaylı 
tədbirlər həyata keçirilir. Özəl sekto- 
run strukturu təkmilloşir, həm ənoııə- 
vi istehsal vo xidmət, həm də intellek- 
tual mülkiyyət saholərinə sərmayə 
qoymaq marağı artır.

“ Regionların sosial-iqtisadi iııki- 
şafı Dövlət Proqrann (2004 20()8-ci 
illər)” çorçivosində həyata keçirilon 
tədbirlor nəticosində yeııi iş yerlərinin 
83%-i regionların. 94%-i qeyri-neft 
sektorunun payına düşiir (sxem 5).

2004-06 illərdo, Bakı və Sumqayıt 
şəhorləri istisna olmaqla, Naxçıvan 
MR-ə, digər şəhər və rayonlara ayrı- 
lan büdcə xorcləri 2001 03 illərdokinə 
nisbotən 2,2 dofə çox olmuşdur.

Regionların sosial-iqtisadi inkişa- 
fına maliyyə təminatınm artırılmasın- 
da beynolxalq maliyyə qurumları da 
fəal iştirak edir. Beynəlxalq maliyyə 
institutlarının yardımı ilo regionlarda

iimumi dəyəri 0,5 mlrd. ABŞ dolları 
o\v\n mühüm layihələrin həyata keçi- 
rilməsi davam etdirilir (2006).

Maliyyələşdirilmiş layihələrin 80%-i- 
ndon çoxu regionların payına düşür, 
onların 90%-i isə istehsal və eıııal yönü- 
mlüdür.

Bununla belə, regionlarda inkişaf 
elemeııtlərino malik olan, lakin onları 
kifayot dorocədo realhışdıra bilmoyən 
müəssisəlor hələ də vardır. Ölkə başçı- 
sınııı tapşırığı ilə hazırlanmış, sənaye- 
nin inkişafına aid Dövlət Pıoqramın- 
da regionlarda iqtisadiyyatın bu mü- 
lıiim sahəsinin yerli xamınal vo resurs- 
lar hesabına daha sürətlə inkişaf etdi-

sində özünü doğrultmuş iqtisadi me- 
xanizmhrdən istifado olunması, xüsu- 
si iqtisadi zonaların yaradılması ölkə 
iqtisadiyyatının tarazlı inkişafına öz 
müsbot tosirini göstərməkdədir.

Azərbaycan diinyanın ən nüfuzlu 
maliyyə təşkilatları; Dünya Bankı, 
Beynolxalq Valyuta Fondu (BVF) ,  
Avropa Yenitiənqurma və Inkişaf 
Bankı (AYİB) ,  Asiya İnkişaf Bankı, 
İslam İnkişaf Bankı, Almaniyanın 
K fW  İnkişaf Bankı, Ərəb Fondları 
(Kiiveyt Fondu, Abu-Dabi Fondu, 
Səudiyyə Fondu, O PEK  Fonc u), 
Yaponiya Beynəlxalq Əmokda lıq 
Bankı, Qara Dəniz Ticarət və İnk af

2004 06 illərdə yanıdılm ış ycııi i> ycrlariııiıı xüsusi çəkisi

'-|c> n-ncl ! sckloı ıımhı 
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rilməsi nəzordə tutulmuşdur. Region- 
ların inkişafı, yoxsulluğun azaldıl- 
ması vo işsizliyin ləğvini nəzərdə tutan 
strateji proqramların reallaşması nəti- 
cəsində ölkənin iqtisadi həyatı daha 
da canlaıımış, real sekıor və xidmət 
saholorinə aid yüzlərlə ıniiəssisə yara- 
dılması hesabına artıq 2006 ilin sonu- 
na 500 mindən çox yeni iş yeri açıl- 
mışdır.

Məlumdur ki, hor bir inkişaf etmiş 
dövlət özünün iqtisadi siyasətində re- 
gionlar arasında sosial-iqtisadi inki- 
şafa göro mövcud olan köklü fərqləri 
azaltınaq üçiin miixtolif güzəşt mexa- 
nizmlərindən istifadə edir. Keçid döv- 
rünü spcsifik şoraitdə yaşayan Azər- 
baycan kimi dövlət iiçün bu cohot xii- 
susilo ohomiyyətlidir. Regionların in- 
kişafındakı müsbət meyillorin möh- 
komlənməsi, morkəzdon uzaq olan 
kənd rayonlarında investisiya mühiti- 
nin yaxşılaşması üçün dünya təcrübə-

Bankı və digər beynəlxalq iqtisad - 
yat institutları ilo faydalı əməkdaş .| 
edir.

1996 ildə Azərbaycan ilə Avroı a 
İttifaqı arasında Torəfdaşlıq o 
Əməkdaşlıq Sazişi imzalandıqd ıı 
sonra iqtisadi ticarət olaqələri sürəı ə 
artnıaqdadır. Ölkənin dünya iqtis 
diyyatına inteqrasiyasını sürətlənd - 
mək məqsadilə Azərbaycan Respubli- 
kasının Ümumdünya Ticarot Təşkila- 
tına üzv olması ilə bağh intensiv danı- 
şıqlar apanlır (2006).

Azərbaycan Respublikasının MDB 
ölkoləri ilə iqtisadi əlaqəlori də mü- 
hüm əhomiyyətə malikdir vo hazırda 
bu ölkələrlə qarşılıqlı marağa əsasla- 
nan omokdaşlıq inkişaf etdirilir.

Müstoqilliyin ilk illorində respubli- 
kanın maliyyə imkanları yox dərəco- 
sində idi. Beynəlxalq maliyyo qurum- 
larından kredit almaq istəyəndə çoxlu 
çotinliklər, ağır şərtlorlə iizləşon Azər-
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baycan Respublikasının maliyyə im- 
kanları qat-qat yaxşılaşıb, artıq onun 
kreditor ölkə kimi çıxış etməsi üçiin 
möhkom real bazası vardır. Ölkənin 
ınalik olduğu valyutaların məbləği 4 
ınlrd. ABŞ dollarından çoxdur.

Azərbaycan dövlətinin xarici borcu 
ÜDM-in 12%-ini təşkil edir (2006), bu, 
əksər ölkələrə aid səviyyədən xeyli aşa- 
ğıdır.

Xaıici iqtisadi ticarət əlaqələrində 
köklü doyişikliklər nəticəsində Azərbay- 
can dünyanın 130-dan çox ölkəsi ilə iqti- 
sadi ə nəkdaşlıq əlaqələri qurınuşdur. 
Respır ıkanın xarici ticarət dövıiyyəsin- 
də mi ət saldo yaranmışdır. Bu meyil 
yaxın uzaq goləcəkdə də öziinıi gös-
tərəcə r. İxracda hələlik neft və neft
məhsı .ıı üstün yer tutur, lakin qeyri- 
neft torunun üstün inkişafı ixıacın 
strukf na da öz müsbot təsirini göstə- 
rir. Ö də xarici bazara çıxmaq üçiin 
rəqai davamlı məhsullar istehsal
ediliü problemino də diqqət artırılır.

İqtisadiyyata sistemli yanaşma, in- 
vestisiya və struktur siyasətinin daha da 
təkmilləşməsi, ölkənin iqtisadi təhlükə- 
sizliyinin təmin edilməsinə şərait yara- 
dan strateji proqramların həyata keçiril- 
məsi ön plana çokilir. Bütiin sahələrdo 
yeniləşınə prosesi siirotlənir. Keyfiyyətli 
inkişaf. real sektorun səmərəsinin artı- 
rılınası, əhalinin rifah halının yüksəldil- 
məsi məsələlərinə getdikcə daha çox 
önəm verilir.

İnkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyəvi 
olan yüksək innovasiyalı yeni iqtisa- 
diyyat yaradılmasına xidmət edən tod- 
birlərin həyata keçirildiyi Azərbaycanda 
ixrac potensialının artmasına, əmək 
məhsııldarlığımn, o ciimlədon intellek- 
tual əməyin məhsuldarlığımn daha da 
yüksəlməsinə nail olmaq üçün sosial-iq- 
tisadi motivasiya və idarəetmo mexa- 
nizmləri yaradılması ilə bağlı mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən işlər görüliir.

Taleyino bu qodər ağır sınaqlar düş- 
müş Azərbaycan xalqımn öz vətəninin

ərazi bütövlüyüııü bərpa edocəyi şiibhə- 
sizdir. Bu taleyüklü məsəlonin həlli 
Azorbaycanın inkişaf siirətinə və digər 
parametrlərinə, iimumiyyətlə, iqtisadi 
siyasotinə mahiyyətli pozitiv düzəlişlər 
edilınəsinə səbəb olacaqdır.

Dövlətin iqtisadi siyasətinin funda- 
mental əhəmiyyot kosb edon istiqamətlo- 
ri üzrə müoyyən edilmiş vəzifələrin tnü- 
voffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin davamlı inkişaf- 
da olacağına, onun qloballaşan dünya- 
da özünə layiqli yer tutacağına qəti inam 
yaradır.

Əri.: H c y t l ə r  Ə l i y e v  Azərbaycan X X I 
əsr vo iiçüncü m iııill iy in  ayrıcıııda. B., 2001; 
N a d i r o v  A.  M iisLxıil Aznrbaycan iqtısadiyya- 
Unııı iıık işa f m osəbbı i. H „ 2001; M j i  b x a m 
A  ji h c b KacnıtftcKafl n«(|)Tb A)cp6aii;«KaHa. M .. 
2003; S ə m 3 d za  d ə Z. Böyiik yolun morhələləri. 
Y a rım  əsrdə Azərbaycan iq tisa d iyya tı, onuıı 
reallıq və perspcklivləri. B., 2004.

Assf Nadirov, 7.ivaıl S.vn.xhıuh

Təbii resurs potensialı

A >rbaycan Respublikasında iqtisa- 
di iı işafın əsasını təşkil edən başlıca 
təbi sərvət neft və qaz ehtiyatıdır. 
Taı məlumatlara görə, Azərbaycan- 
da r ıdən hələ qodim dövrlərdən istifa- 
də Iməsinə başlanmış, ölkə 19 əsrin 
son da neftin istehsal həcminə görə 
dün ıda öncül yerlərdən birini tut- 
mu ur. İndiyə qədər Azərbaycanda 
yeri təkindən 2 mlrd. 350 mln. t neft və 
kon ensat hasil edilmişdir (2005).

zərbaycan Respublikastnın iqtisa- 
di inkişaf potensialında su-enerji ehti- 
yatları mühüm yer tutur. Azərbaycan 
Respublikasımn 31,7 km} illik su ehti- 
yatının 10 km3-\ (27%) onun ərazisindo 
formalaştr, qalan hissəsi tranzit çayla- 
rın ehtiyatıdır. Respublika çaylarının 
44 mlrd. kVt.suat həcmindo potensial 
enerji resursunun 16 mlrd. kVt.saatı 
müasir texnika tətbiqi şəraitində isti- 
fadəedilmə imkanına malikdir ki, bu- 
nun da 7 mlrd. kVt.saatmm istifadəsi 
iqtisadi baxımdan sərfəlidir. Son 50 ildə 
Respublikada Kür və Araz çayları iis-
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tündə istifadəyə verilmiş Mingəçevir, 
Şəmkir, Sərsəng, Yenikənd, Araz 
qovşağı SES-lərinin ümumi gücii 2 
mlrd. kVt.saat təşkil edir. Bu hesabla 
çayların enerjisindən səmərəli istifadə 
ehtiyatı 5 mlrd. kVt.saat təşkil edir. 
Respublika çaylarmın potensial enerji 
ehtiyatı texniki-iqtisadi cəhətdən istifa- 
dəsi sərfəli olan enerji ehtiyatından 8-9 
dəfə çoxdur (2005).

Təbii sərvətlər mənşə etibarilə üç 
qrupa bölünür: bərpa olunmayan; 
bərpa olunan; tükənməyən.
Bərpa olunmayan təbii sərvətlərə 
bütün yeraltı faydalı qazıntılar da- 
xildir.
Bərpa olunan təbii sərvətlərə məh- 
suldar torpaqlar, təbii bitki, heyva- 
nat aləmi, meşələr daxildir. 
Tükənməyən təbii sərvətlərə su, iq- 
lim, təbii bitki ehtiyatları daxildir.

Azərbaycan Respublikasında istifa- 
dəsi nəzərdo tutulan alternativ enerji 
ehtiyatlarınm mənimsənilməsi elektrik 
və istilik enerjisi alınması üçün etibarlı

mənbədir. Abşeron, Kəlbəcər-Laçın, 
Naxçıvan, Şirvan, Lənkəran-Astara, 
Aran regionlarımn geotermal, giinəş, 
külək enerjisi elektrik enerjisinin təbii 
mənbəyinə çevrilə bilər. Azərbaycan 
Respublikasında mövcud olan müxtəlif 
faydalı filizlərin, qara, əlvan metalların 
və s-ııin aşkar edilmiş ehtiyatlarmın 
istifadəsi müstəsna əhəmiyyətə malik- 
dir. Bunlara Daşkəsən dəmir fılizi, Zəy- 
lik alunit, tükənməkdə olan Parağaçay 
molibden, Gümüşlü qurğuşun, Alabaşlı 
maqnetik dəmir filizi, Filizçay, Ağdərə, 
Munundərə, Mehmana polimetal ya- 
taqları daxildir. Qeyri-fıliz ehtiyatlarına 
Xaçbıılaq, Naxçıvan, Nehrom duz, do- 
lomit, Daşsalahh bentonit mədəni aid- 
dir. Zəngilan, Daşkəsən, Kəlbəcər ra- 
yonlarındakı, Naxçıvan MR-dəki qızıl 
yataqları istifadə baxımından perspek- 
tivlidir. Azərbaycan Respublikasıınn 
perspektiv əhəmiyyətli faydalı qazmtı 
yataqlarının gələcəkdə mənimsənilmə- 
si və onların bazasmda istehsal proses- 
lərini başa çaldıran müasir metallurgi- 
ya miiəssisələrinin yaradılmast kimya- 
metallıırgiya, maşınqayırma, metal

395



İQTİSADİYYAT

emıılı, cihazqııyırma kimi sahələrin in- 
kişafını da təırıin etmək imkanı verir.

Tikinti-sənaye kompleksiniıı poten- 
sial ehtiyatını təşkil edən yeraltı və 
yerüstü tikinti materialları - əhəngdaşı, 
mərmor, travertin, tuf, həmçinin kirə- 
mit, kərpic, sement istehsalı üçün xam- 
malın Abşeron yanmadasında, Yuxarı 
Qarabağ, Gəncə-Qazax, Kəlbəcəı-La- 
çın, Naxçıvan və Aran regionlarında 
zəngin yataqları mövcııddur.

N M  NM ycv

İstehsal potensiah və 
əsas fondlar

Azərbaycan Respublikasının iqtisa- 
di potensialı istehsal olunmuş və olun- 
mamış maddi və qeyri-maddi ehti- 
yatların məcmusu olan milli sərvətdən 
ibarətdir. Bıı milli sərvətin mütləq əksə- 
riyyətiııi təbii ehtiyatlar, o cümlədən 
mineral xammal, xüsusən karbohidro-

giic maşınları, ötiirücii mexanizmlor, 
nəqliyyat vasitələri və bu kimi əmək 
vasitələri əsas fondlar adlanır və 
iqtisadiyyatın maddi-texniki bazası 
olmaqla təbii resurslardan müxtəlif 
məhsullar istehsalında həlledici rol 
oynayır. Bıı işdə əsas fondların aktiv 
hissəsi sayılan texnoloji avadanlıqlar, 
istehsal avadanlıqları müstəsna əhə- 
miyyət kəsb edir.

Ölkənin istehsal potensialının miq- 
yasını bilmək məqsədilə onun tərkibini 
təskil edən ünsürlərin, xüsusilə əsas 
fondların vaxtaşırı inventarlaşdırılması 
vasitəsilə yenidən qiymətləndirilməsi işi 
hər il həyata keçirilir.

Əsas fondların qiymətləndirilməsi 
həm onun quruluşundakı mütərəqqi 
meyilləri və istehsal potensialının miq- 
yasını öyrənir, həm də iqtisadiyyatın 
perspektiv inkişaf imkanlarını, strııktur 
dəyişmələrinin istiqamətlərini və əha- 
linin həyat səviyyəsinin reallıqlarını 
aşkarlamağa imkan verir. Bu zaman

mindən birbaşa asılı olduğuna görə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına daxili və 
xarici investisiya qoyuluşları ölkənin 
istehsal poıensialının artmasında ciddi 
rol oynayır. Bu artımın sənaye istehsalı 
sahəsində daha üstün olmasmın səbəbi 
xarici investisiyaların mütləq əksəriy- 
yətinin neft sektorunda neft və qaz 
hasilatınm genişləndirilməsinə yöııəl- 
dilməsidır.

İstehsal edilən məhsulun əsasını 
təşkil edən xammal, əsas və köməkçi 
materiallar, yanacaq, elektıik enerjisi 
və bu kiıni əmək cisimləri, başqa sö !ə, 
dövriyyə fondları ölkənin istehsal po- 
tensialında mühüm yer tutur.

Milli sərvətin mühüm tərkib üns ır- 
lərindən biri də əhalinin həyat səviy; >si 
və sosial rifahını səciyyələndirən ev . n- 
lakıdır. Əhalinin ev əmlakı öz tərkibuıə 
görə xeyli müxtəlif olsa da, buraya ə a- 
sən xidmət müddəti I ildən çox olan :v 
əşyaları, yəni uzun mtiddət istif; lə 
olunan əmtəələr (avtomobil, mus qi

Cadval 1
1995-2005 illərdə asas foııdların istifadoyo verilmosi dinamikası 

(müvafiq ilbrin qiynıalhri ifo, min manat)

İllor Cəmi

o cümlədən mülkiyyot formaları üzrə

dövlət qeyri-dövlət
ondan

xüsusi
xarici və 
müştorək 

müossisələr
bəlodiyyo

1995 75635,2 56308,6 19326,6 19326,6 -

1996 282862,1 185419,3 97442,8 63914,4 33528,4
1997 317098,9 165110,5 151988,4 64639,4 87349,0 -

1998 355814,1 256996,8 98817,3 51852,2 46965,1 -

1999 530216,4 286381,0 243835,4 60625,8 183209,6 -

2000 666856,7 422331,3 244525,4 108398,7 136126,7
2001 647612,9 313618,5 333994,4 168003,7 _ 165990,7
2002 1162550,8 183879,9 978670,9 251419,6 727157,5 93,8
2003 2183096,0 657021,1 1526074,9 234317,4 1290669,9 1087,6
2004 3415724,0 659292,9 2756431,1 412743,7 2342532,1 1155,3
2005 4780670,3 582599,6 4198070,7 650997,5 3540855,6 6217,6

gen ehtiyatları təşkil edir. Ölkənin milli 
sərvətinin həm bütövlükdə, həm də 
təsnif edilən iinsürlərinin ayrılıqda artı- 
mı sabit qalmır və onlardan biri olan 
əsas fondlar digərinə nisbətən xeyli çox 
olıır. Belə ki, milli sərvətin ümuıni 
dəyəıindo həmin ünsürün xüsusi çəkisi 
82-85% arasında tərəddüd etdiyi halda, 
9-10% əhalinin ev əmlakınm, təqr. 5% 
dövriyyə fondlarımn, qalan 0,2-0,3% 
isə qeyri-maddi aktivləriıı payına düşür 
(cədvəl 1).

Maşın və avadanlıqlar, qurğular,

əsas fondların hərəkətinin keyfiyyət 
tərəfı iki göstərici ■ təzələnmə və sıra- 
dançıxma əmsalları vasitəsilə tədqiq və 
təhlil edilir (cədvəl 2).

Bu göstəricilərin kömoyi ilə təzələnmə 
əmsalının sıradançıxma əmsahnı qa- 
baqlama göstəricisi də hesablanır. Res- 
publika iqtisadiyyatının əsas fondları üzrə 
həıniıı göstərici 2005 ildə əıı yüksək (14,7 : 
0,4 = 36,7), 1999 ildə isə ən aşağı həddə 
(2,5 : 1,1 = 2,3) olmuşdu.

Əsas fondların təkrar istehsalı 
investisiyaların (real, maddi) həc-

mərkəzi, televizor, videomaqnitofon, 
telefon, soyuducu, paltaryuyan maşın 
və s.) aiddir. Əhalinin ev əmlakı 2005 
ildə 1995 ilə nisbətən təqr. 3 dəfə art- 
mış, onun milli sərvətin dəyərindəki 
payı isə həmin ildəki 3,4%-dən 9,5%-ə 
qalxmışdı.

Milli sərvətin istehsal potensialının 
və eləcə də istehsal fondlarının tərkib 
hissələrindən biri olan qeyri-maddi 
akıivlər də uzun ınüddət istifadə olu- 
naraq öz dəyərlərini tədricən itirir. 
Qeyri-maddi aktivlərə paıentlər. əmtəə
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(mal) nişanları, ticarət markaları, 
lisenziyalar, bir çox hüquqi aktlardan 
(torpaq və təbii resurslar, ixtiraçılıq və 
müəlliflik və s.) istifadə, “ nou-hau” ,

Təbii və əmək resursları, əsas kapi- 
tal (əsas fondlar) və elmi-texniki tə- 
rəqqinin qarşılıqlı əlaqə və təsirləri 
iqtisadiyyatın istehsal potensialını 
formalaşdırır.

rəsmil; şdirilmiş məsləhət, rəqabətə 
girməı ?k öhdəlikləri və s. aiddir.

Fiziki əsası olan əsas fondlarla 
müqa isədə qeyri-maddi aktivlərin 
bərpa iəyəri üzrə qiymətləndirilməsi

vafiq olaraq təkmilləşdirildi. DSK-mn 
hazırladığı (2000) “ Məşğulluğun bey- 
nəlxalq təsnifatının Azərbaycan versi- 
yası” nda əhalinin məşğulluğa dair qu- 
ruluşu barəsində daha ətraflı məlumat- 
lar verilməsi təmin olundu. İqtisadiy- 
yatın əksər bölmələrində əməyə tələbi 
əsasən özəl şirkətlər təmin edir, təhsil, 
səhiyyə, elm, mədəniyyət və s. sahələrdə 
işəgötürən kimi dövlət çıxış edir.

İ n s t i t u s i o n a l  şərai t .  Azər- 
baycanda məşğulluq sferası və əmək 
bazarı 90-cı illərin əvvəllərindən baş- 
layaraq yeni istiqamətlərdə inkişal'edir. 
Əınək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsi

Cəıhal 2
Əsas fondların ta/ələnmə və sıradançıxma 

əmsallarının dinamikası (1995-2005)

iöstəricilor 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
To

axın 
əsas 
rad.ı 
görə ( 
veril

'oıımə əmsalı (ilin 
in mövcud olmuş 
ıdların (mal-qa- 
ışqa) dəyərinə 

ıların istifadəyə 
>si), %-h 7,3 2,3 2,5 4,9 2,9 2,0 3,7 3,0 14,7

Sıı 
(ilin > 
olınu 
(ma 
dəy: 
sırar

ançıxnıa əmsalı 
vəli üçün mövcud 
ssas fondların 
ııadan başqa) 
ıə görə onların 
ı çıxması), °/n-lə 0,7 0,7 1,1 0,8 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4

bir neçə məşğulluq proqramları həyata 
keçirmiş, ölkənin şəhər və rayonlarında 
əmək yarmarkaları təşkil etmişdir. Ba- 
kıda yaradılmış (1999) “Əmək birjası”

Əmək potensialı ölkənin malik ol- 
duğu canlı insan resurslarının məc- 
musudur.

müvoqqəti iş axtaran müxtəlif peşə sa- 
hiblərini əhalidən və işçi axtaranlardan 
aldıqları sifarişlər əsasında müvəqqəti 
işlə təmin edir.

Əmə k  Məcə l l əs i .  Azərbaycan 
Respublikasının Əmək Məcəlləsi (1999, 
iyul), qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada, Azorbaycan Respublikasının 
müvafiq hakimiyyət orqanlarının, fiziki 
və hüquqi şəxslərin təsis etdikləri, 
mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasın- 
dan asılı olmayaraq, respublika ərazi- 
sində yerləşən bütün müəssisə, idarə və 
təşkilatlarda tətbiq edilir. Burada hü- 
quq normaları ilə tənzimlənməli əınək 
münasibətləri göstərilmiş, vətəndaşların 
mocburi əməyə cəlb edilməsini və ayrı- 
seçkiliyə yol verilməsini qadağan edən 
prinsiplər təsbit olunmuşdur.

Ə m ə y ə  tələb. Bazar münasibət- 
lərino keçidin ilk illorində Azərbaycan- 
da onənovi sahələrdə istehsalın sürotlə 
aşağı düşməsi əməyo iimumi tələbin 
xeyli azalmasına səbəb oldu. Dövlət 
tərəfindən iş yerləriniıı təklifi sferasının

çətin ə əməkcutumludur, onlar həm 
ilki: həm də qalıq dəyərlərinə görə
qiyr ləndirilir və uçota alınır.

Tehncm lliiseynov

Əmək potensialı və 
əmək bazarı

( :ədə baş verən demoqrafık də- 
yişi klər onun başlıca məhsuldar qüv- 
vələ ıi təşkil edən əmək potensialımn 
forn laşması və inkişafına təsir gös- 
tərmiş, respublikanın əmək ehtiyat- 
larımn ortaillik artım sayı 1960-70 illər- 
də 43,7 min nəfər (2,3%), 1970-80 illər- 
də 107,6 min nəfər (4,6%), 1980 90 
illərdə 60,3 min nəfər (1,77%) təşkil 
etmiş, 1990 2005 illərdə isə bu göstərici 
artaraq 72,3 min nəfor (1,8%) olmuşdu.

Azərbaycan Respublikasınm Dövlət 
Stat'stika Komitəsi (DSK) sistemində 
islahatlar aparıldıqdan sonra əmək 
göstəriciləri beynəlxalq aləmdə qəbul 
edilmiş uçot və statistika sisteminə mü-

məşğullıığun idaro edilmosi sisteminin 
mühüm qurumlarından biridir. İşsiz- 
lərin sosial müdafiosinin təmin edilməsi 
və əmak bazarımn nizamlanması, işsiz- 
liyin azaldılması, məşğulluğun genişlən- 
dirilməsi və s. tədbirləı in həyata keçiril- 
məsi bu idarənin üzərinə düşiir. İdarə- 
nin ərazi məşğulluq mərkəzləri əhaliyə 
əsasən yüksək ixtisas tələb etməyən və 
adətən əməkhaqqı aşağı olan mohdud 
peşələr üzrə iş yerləri təklif edir. Buna 
görə işsizlərin əksəriyyəti işə sərbəst 
düzəlir və onların yalnız beşdəbiri - ilk 
dəfə iş axtaran, ixtisası aşağı, omək stajı 
az olaıı və s. şəxslər məşğulluq mərkəz- 
lərinə müraciət edirlər.

2005 ildə məşğulluq xidməti orqan- 
larında işsiz statusu verilən 56343 
nəfərdən 2087 nəfəri işsizliyo göro müa- 
vinət almış, 1542 nələri peşə hazırlığına, 
yenidən hazırlıq keçməyə və ixtisasını 
artırmağa, 2521 nəfəri isə ictimai işlərə 
cəlb edilmişdir. BMT-nin İnkişaf Proq- 
ramı çərçivəsində Beynəlxalq Əmok 
Təşkilatı TASİS Proqramı ilə birlikdə

Əmək bazarı dedikdə, ən ümumi 
halda işə götürənlərlə muzdlu fəhlə- 
lər, iş qüvvəsi alıcıları ilə onun satı- 
cıları arasında (birincilərin əməyə 
olan tələbləri ilə ikincilərin işə olan 
təkliflərinın ödənilməsi üzrə) forma- 
laşan iqtisadi münasibətlər sistemi 
başa düşülür.

kifayət qədər nizaınlana bilmodiyi və 
investisiya proqramlarının tətbiqi isti- 
qamətinin dəyişdiyi bir şəraitdo maddi 
istehsal sahələrində məşğul olanların 
sayı sürətlə azalmağa başladı. Elm və 
elmə xidmət sahələrinin büdcədən ki- 
fayət qədər maliyyələşdirilməməsi bu 
mühüm sahədə məşğulluğun azalma- 
sına səbəb oldu. İş yeıiərinin sayı 
1992-2001 illərdə 2,3 dəfo azalsa da,
2002 ildən artmağa başladı və bu artım
2005 ildə 2001 ilə nisboton 94,8% təşkil 
etdi. 2005 ilin sonuna iqtisadiyyatda 
mövcud olan boş iş yerlərinin 21,1%-i 
səhiyyə və sosial xidmət, 17,8%-i təhsil, 
13,9%-i emal sənayesi, 4,9%-i tikinti,
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19,5%-i digər kommuııal, sosial və s. 
xidmot sahələrində idi.

M ə ş ğ u 11 u q. Azərbaycan keçmiş 
SSRİ-də ıızun illər əmək ehtiyatlarının 
ən sürətlə çoxaldığı regionlardan biri idi 
və bıırada əmək ehtiyatlarının artımı iş 
yerləriııin artımını həmişə üstələyirdi. 
Buna görə Azərbaycan keçmiş SSRİ-də 
əmək ehtiyatlarmın ictimai istehsaldakı 
məşğulluq səviyyəsinin əıı aşağı olduğu 
ərazilərdən biri idi. Bu dövrdə Azər- 
baycanda ınəhsuldar qiivvələrin inkişaf 
etdirilib yerləşdirilməsindəki dəyişik- 
liklər əhalinin məşğulluğunun həm 
sahə, həm də ərazi quruluşunun dəyi- 
şilməsmə səbəb oldıı. Bıı dəyişiklikJərə 
baxmayaraq, respublika əhalisinin xeyli 
bir qismi işsiz idi. SSRİ-də məşğulluq 
siyasəti ictimai istehsalda əməyin hamı 
üçün məcburiliyinə, tam məşğulluq və 
ciddi standart iş rejiminə əsaslandığına 
görə işsizlik faktı gizli saxlanırdı.

Sürətlə artmaqda olan ış yerlərində 
işçi qüvvəsi, kadr çatışmazlığı aradan 
qaldırılır, əlavə işçi qiivvəsi mənbələri 
axtarılıb tapılır, boş iş yerləri işçi qüvvəsi 
ilə komplektləşdirilirdi. 1990 ildə 1922 
ildəkinə nisbətən Azərbaycanda xalq tə- 
sərrüfatında məşğul olan fəhlə və qul- 
luqçuların sayı 17,3 dəfə artmışdı. Azər- 
baycanın xalq təsərrüfatında məşğul 
olan fəhlə və qulluqçulann ortaillik 
artım siirəti ittifaqın göstəricisindəıı 
1960-90 illərdə 2 dəfə yiiksək idi. Lakin 
burada yeni yaradılan iş yerlərinin sayı 
həmişə əmək ehtiyatlarının saymdan 
geridə qahrdı.

1971-85 illərdə respublikada 249 iri 
sənaye müəssisəsi tikilib işə salındı, 
respublika iiçün yeni olan müasir elektro- 
və radiotexnika sənaye sahələri yaradıldı, 
sənaye istehsalının strukturu kimya, neft 
kimyası, elektronika, maşınqayırma və 
ciha/qayırma sahəlorinin, kond təsərriifa- 
tının strukturu isə pambıqçılıq və üzümçii- 
liik kimi yüksək əməktutuınlu sahələrin 
inkişafı hesabına xeyli dəyişdiıildi, yük- 
səkixtisaslı mütəxəssislər və fəhlə kadrları 
hazJlanmasına diqqət artırıldı. Nəticədə 
respublikanın xalq təsərrüfatında məşğul 
olaıı ləhlə, qulluqçu və kolxozçuların or- 
taillik sayı 1970 90 illərdə 139,4% (2156 
miıı nəfər) artaraq 1547 min nəfərdən 
3703 min nəfərə (keçmiş ittifaqda 16 4% 
(17,6 mln. nəfər) artaraq 107,2 mln. 
nəfərdən 124,8 mln. ııəfərə) çatdı. Res- 
publikanın xalq təsərrüfatında məşğul 
olan işçi sayının ortaillik artıını 1960 70 
illərdə 33,0 min nəfər, 1970 90 illərdə isə
107,8 min nəfər (36,8%) təşkil etdi. Buna

baxmayaraq, 1960-90 illərdə respublika- 
da əmək ehtiyatlarının sayı 2061 min nəfər 
artdığı halda, xalq təsərrüfatıııda məşğul 
olan fəhlə, qulluqçu və kolxozçııların sayı 
cəmi 1217 min nəfər çoxaldı, yaxud əmək 
ehtiyatları sayının artımından 844,0 min 
nəfər və ya 1,7 dəfə (69.4 % ) geridə qaldı.

1970-85 illərdə respublikanın xalq tə- 
sərrüfatında məşğul olan bütün əhalinin 
sayı SSRİ miqyasındakı göstəriciyə 
nisbətən 2,3 dəfə, o ciimlədən fəhlə və 
qulluqçuların sayı təqr. 2 dəfə (95,2%) 
artdı. Bu dövrdə Azərbaycanda əhalinin 
məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi, onun 
sahə və ərazi quruluşunun təkmilləşdiril- 
məsi əhalinin təlısil, peşə və ixtisas səviy- 
yəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artınası ilə 
müşayiət olundu, xalq təsərrüfatında 
çalışan ali və orta ixtisas təhsilli mütəxəs- 
sislərin sayı 2,2 dəfə artaraq 274 miıı 
nəfərdən 606,2 min nəfərə çatdı.

Azərbaycanda yüksəkixtisaslı kadr- 
lann hazırlanması sahəsində əldə edilən 
nailiyyətlərdə həmin illərdə yaradılmış 
yeni ali məktəblərin, açılan fakültə və 
kafedraların da böyük rolu oldu.
1969-79 illərdə Azərbaycanda ali mək- 
təblərin sayı 12-dən I7-yə, onlarda 
təhsil alanların sayı isə 70 min nəfərdəıı 
100 min nələrə çatdırıldı.

1969 82 illərdə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasında çalışan işçilərin sayı 
1,9 dəfə artaraq, 7892 nəfərdən 15072 
nəfərə, o cümlədən elmi işçilərin sayı 
45,6% artaraq, 3431 nəfərdən 4995 
nəfərə çatdı.

90-cı illərin əvvəllərində iqtisadiy- 
yatda baş verən köklü dəyişikliklər, 
işğal olunmuş ərazilərdə 300 mindən 
artıq iş yerinin itirilməsi, yüksəkixtisash 
kadrların ölkəni tərk etməsi, özəl- 
ləşdirmə nəticəsində böyük sayda işçi 
qüvvəsinin ixtisar olıınması, yeni iş 
yerləri açılmasımn çətinliyi əmək baza- 
rında xeyli gərginlik yaratdı.

1999 ildən başlayaraq statistikada 
məşğulluğun iqtisadiyyatın sahələri üzro 
deyil, əhalinin iqtisadi foaliyyət növlərinə 
görə göstərilməsi son illordə məşğullu- 
ğun sahə quruluşunu müoyyən etməyə və 
əvvəlki illərlo miiqayisədo baş verən də- 
yişikliklori qiymotləndirməyə imkan ver- 
di. Məşğulluğun ohalinin iqtisadi foaliy- 
yət növləri üzro quruluşunun təhlili gös- 
tərir ki, ınəşğul olanların xüsusi çəkisi 
1999 illə miiqayisədə 2005 ildə kənd to- 
sərrüfatı, ovçuluq vo meşə tosərrüfatla- 
rında 42,3%-dən 39,2%-ə qodər, emal sə- 
nayesində 4,9'yirdən 4,5%-ə qədər azal- 
dığı halda, tohsildə 8,1%-dən 8,7%-ə

qədər, ticarətdə 15,6%-dən 16,6%-ə 
qədər, tikiııtidə 4,2%-dən 5, l-%-o qədər 
artdı. Məşğulluğun mülkiyyət növiinə 
görə quruluşunda da ciddi dəyişikliklər 
baş verirdi. 1996 illə müqayisodə 2005 
ildə dövlət sektorunda məşğul olanların 
sayı 1,5 dəfo, xüsusi çəkisi 51,0'VIrdən 
31,9%-ə qədər azaldı, qeyri-dövlət sekto- 
runda isə müvafiq surətdə 1,5 dəfə və 
49,0%-dən 68,1%-ə qədər çoxaldı. Qeyri- 
dövlot sektoruııda məşğul olanların 
38,1%-i fərdi, 9,3%-i xüsusi, 0,5%-i bələ- 
diyyə mülkiyyətində, 1,6%-i xarici in es- 
tisiyalı və birgə miiossisələrdə, 0, o-i 
xidmət sahəsində, 17,8%-i isə sərhəst 
məşğul olmuşdu.

İ ş s i z 1 i k. Azərbaycan Respııb: ia- 
sının məşğulluq xidməti orqanlar da 
işsiz statusu verilmiş 56,3 min nəl in
27,2 min nəfəri kişi, 29.1 min n əri 
qadın, işsizlik səviyyəsi isə, müv iq 
olaraq, 1,44; 1,33 və 1,56%-dir (20 5). 
İşsizlərin sayı 1993-2005 illərdə 2,9 n >fə 
artaraq, 19,5 min nəfərdən 56,3 lin 
nəfərə, o cümlədən qadınlar arasıı da
2,5 dəfə artaraq 11,8 min nəfərdən 29,1 
min ııəforo, kişilər arasında isə 3,5 d ’fə 
artaraq 7,7 min nəfərdən 27,2 n.in 
nəfərə çatdı.

“Məşğulluq haqqında” Azerbaycan 
Respublikası Qanununda deyilir: 
“işi və qazancı olmayan, işə başla- 
mağa hazır olub müvafiq icra hak 
miyyəti orqanlarında iş axtaran kimi 
qeydiyyata alınan, əməkqabiliyyE !i 
yaşda olan əməkqabiliyyətli vətəı - 
daşlar işsiz statusu almaq hüquqL 
na malikdirlər”.

Əhalinin işsizlik səviyyəsinin az I- 
dılması, oııların tam və səmərəli m >- 
ğulluğunun təmin edilməsi Azərbayc n 
Respııblikası Prezidentinin “ Azərbfay- 
can Respııblikasında sosial-iqtisadi in- 
kişafın sürətləndirilınəsi haqqında” fər- 
manında (2003) mühüm vəzifə kimi iıə- 
li sürülmüşdür və “Azərbaycan Rcspub- 
likası regionlarının sosial-iqtisadi inki- 
şafı Dövlət Proqramı (2004 ’008 ilər)” 
əsasında həyata keçirilir.

Ə<i: M u r a d o v  Ş. İnsan potensialı: əsas 
m cylbr, rcallıq lar, prohlcm lor. U „ 2004; Əıııok ba- 
zarı 2003. IJ„ 2004; Aznrbaycanın demoqrafik 
inkişal’ göstoricibri - 2003. li. .  2004; Aznrbayca- 
ııın iqtisadi göstoricilsri 2004. U „ 2004; Azor- 
baycanııı əhulisi. 2004. B., 2004; Azorbaycamn re- 
gionları -  2004. B „ 2004; Azorbaycanın stalistik 
göstəriciləri 2006. B „ 2006.

Şahbcı: Muratlor, C 'jlil Quliyer
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XARICI IQTISADI ƏLAQƏLƏR

X a r i c i  i q t i s a d i  ə l aqə l ə r i n  
f o r m a 1 a ş m a s ı. Özünün coğrafi 
mövqeyinə görə Azərbaycan qodim za- 
manlardan Morkəzi Asiyadan Avropaya 
gedən ticarət yolunun keçdiyi çox mü- 
hiim və üstün əhəmiyyətə malik ölkolər- 
dən biri idi. Sovetlər Birliyinə qatılana- 
dək xarici iqtisadi əlaqələri, demək olar 
ki. yaln t ticarət əməliyyatları ilə (əsasən 
Rusiyı İran, Gürcüstan, Dağıstan vo 
Türkn nistanla) məhdudlaşan Azərbay- 
canın '.trici ticarəti yerli ınəhsullarm: 
xam ı ,-t, ağ neft, pambıq, yun, ipok, 
mis, 1 ın kökü, kustar sənaye mohsul- 
ları v; nin ixracından, parça, qalanteri- 
ya, te iki mallar kimi sənaye məhsulla- 
rının ə baqqaliyyə məmulatlarının 
idxaL an ibarət idi.

A baycan SSR-in xarici iqtisadi 
əlaqc i bütünlüklə ittifaq dövləti tərə- 
fındə ızibati-amirlik sistemi çərçivosin- 
də h; ta keçirilirdi. Tamamilə mərkəzi 
hakii yətin inhisarında saxlanan xarici 
iqtisa foaliyyot ciddi suıətdə hoyata ke- 
çirilə makroplanlaşdırma iqtisadiyyatı- 
nın t. ':ib hissəsi idi. Müstoqil Azərbay- 
canıı arici iqtisadi əlaqələri 1992 ildən 
form ışmağa başlamışdır. İlkin dövrdə 
tətbu .dilən xarici iqtisadi siyasətdə id- 
xah 'hdudlaşdırma və ona nəzarəti təş- 
kilei deyil, ixracı idarəetmə meyli üs- 
tün nuş, paralel işlədilən rublun və 
mill' alyutanın - manatın məzənnəsi 
süni rotdə aşağı salınmışdı ki, bu da ix- 
racı jcuzlaşması və idxalın bahalaşma- 
sı ik əticələnmişdi. Dövlət orqanları bu 
yoll qiymotlərin paritetinə nail olmağı 
nozr iə tuturdu. 1995 ilə qədor Vahid 
Val a Fondu fəaliyyət göstərirdi. Dov- 
lət a  ici ticarot əınoliyyatlarında hakim 
mö' elərini birbaşa, yaxud dolayısı ilə 
nəz; ət etdiyi iqtisadi subyektlər vasitəsi- 
lə q< uyub saxlayırdı. İqtisadi konyunk- 
turı ı pisləşmosi kapitalın ölkədən “qaç- 
masına” səbob olmuşdu və s.

Ölkədə xarici iqtisadi olaqələrin libe- 
rallaşdırılması və bazar prinsipləri əsa- 
sında yenidən qurulınasına 1995 ildə 
başlanmışdı. 2005 ildo Azərbaycan Res- 
publikası dünyanm 130-dan çox ölkosi 
ilə qarşılıqlı iqtisadi münasibətlər qur- 
muş vo onun xarici ticarət kvotası 
68,2% təşkil etmişdi.

T ə d i y o b a I a n s ı. Ölkənin xarici 
iqtisadi fəaliyyətinin nəticələrini əks etdi- 
rən və ticarət. qeyri-kommersiya xarak-

teıii əməliyyatlar, kapitalın hərəkəti his- 
sələrindən ibarət olan tədiyə balansı öl- 
kənin xarici ticarot olaqələı inin, kapitaiın 
və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiya- 
sının, hökumət və qeyri-hökumot təşkilat- 
ları, müəssisələr, fıziki şəxslər torəfındon 
həyata keçirilən müxtəlif maliyyə əmə- 
liyyatlarımn, o cümlədən barter sazişləri, 
humanitar yardım, qrantlar vo s-nin nəti- 
cələrini əks etdirir (cədvəl 1).

Tədiyə balansımn əksər tnaddələrinin 
dinamikası 1997 -2005 illərdə qeyri-sabit 
olmuş, 1999 ildən etibarən cari omoliy- 
yatlar üzrə kəsirin azalması, birbaşa xa- 
rici investisiyaların və rəsmi valyuta eh- 
tiyatlarmın artımı hesabına müsbət dəyi- 
şikliklər yaranmağa başlamışdır.

X a r i c i t i c a r ə t b a 1 a n s ı.
1995-2005 illərdə müsbot saldo ticarət 
balansında yalnız. 2000-05 illnrdə ol- 
muş, xidmət balansında isə, ümumiy- 
yətlə, baş verməmiş, bütün dövr ərzində 
xidmətlərin idxalı ixracmı üstələmişdi.

Xarici iqtisadi əlaqələr milli iqtisadi 
subyektlərin xarici ölkələrin müvafiq 
strukturları ilə formalaşdırdığı qarşı- 
lıqlı əlaqələr sistemidir.

İ x r ac  və idxal .  İdxalın iqtisa- 
diyyatda yeri və roluııu miiəyyənləşdi- 
rən idxal kvotası məcmu xərcləıdə idxa- 
lın xüsusi çəkisini göstərir. İxrac kvotası 
da analoji qaydada ınüəyyon edilir. İx- 
rac əsasən daxili qiymətlorlə hesablanır. 
Azərbaycanda, bir qayda olaraq, qiy- 
mot pariteti kimi valyuta məzənnəsi 
götürüliir və onıın əsasında alınan nəticə 
ixracm ınəcmu gəliıiordə xüsusi çəkisini 
əks etdirir (codvol 2).

1992- 95 illərdə ınilli valyutanın — ma- 
natın devalvasiyası böyiik sürətlə getmiş və
1994 ildə onun təqribən 35,5 dofə ucuzlaş- 
ması baş vermişdi. Homin dövrdo devalva- 
siyanın inflyasiyanı qabaqlaması, bir torəf- 
don valyuta dempinqi üçün şərait yarat- 
ınış, digor tərəfdənsə idxalın kəskin qiymot 
artıınına imkan verməklə xarici ticarot şə- 
raitinin ifrat dorocodə pisləşmosino gətirib 
çıxarmışdı. İxracın ucuzlaşması da regio- 
nal və dünya bazarlannda hər hansı bir 
üstünlük əldə edilməsina səbəb olmamış, 
əksino, güclii xarici rəqabotin tosiri nətico- 
snıdo milli istehsal saholəri tənəzziib uğra- 
mışdı. Yalnız 1997 ildon sonra qismən dir- 
çəliş baş veıdi və əvvəlki dövıiordo müşahi-

də edilon kəskin disproporsiyalar aradan 
qaldırıldı. Sistemli islahcitların hoyata keçi- 
rilməsi nəticəsində sosial-iqtisadi inkişafın 
sürətlonməsi, makroiqtisadi və makroma- 
liyyə sahıtloşməsi milli valyutanın revalva- 
siyasına rəvac verdi.

İ x r a c ı n s t r u k t u r u v ə c o ğ - 
ra f i yas ı .  İxracın əmtəə struktuıunun 
daha da pisləşməsi və monostrukıurlaş- 
ma prosesi intensiv xarakter almış, ölkə- 
nin iimumi ixracatında mineral xamma- 
lın xüsusi çəkisi 76,8%-ə çaımışdı (2 0 0 5 ). 
Mineral xammalın diinya qiymətlorinin 
kəskin şəkildə dəyişməyə meyilli olması 
və ölkəyə daxil olan valyuta gəlirlərinin 
məhz homin əmtəo qrupundan mütləq 
asılılığı, bütövlükdə sosial-iqtisadi inki- 
şafın sabitliyi baxımından, təhliikə mən- 
bəyi kirni qalmaqdadır. Eınal sənayesi 
məhsullarmın iimumi ixracda payı ol- 
duqca ciizi və 2 0 0 4  ilə qodor azalmağa 
meyilli idi. Bu göstərici 2003  illə müqayi- 
sodə 2 0 0 4  ildə 3 ,1 %  artaraq 4 ,5 % ,  2005  
ildə 2 , 3 %  artaraq 6 ,8 ‘Mı-o çatmış, müxto- 
lif sonaye malları üzrə isə 2 0 0 4  ildə 0 ,3 %  
artaraq 0 .8 % ,  2 0 0 5  ildə 0 , 4 %  azalaraq
0 ,4 %  olmuşdu (codvəl 3).

Azərbaycandan ixracda xiisıısi çəki- 
sinə görə üstün olan ilk beş ölkə İtaliya 
(30.3%), Fransa (9,4%), Rusiya (6,6%), 
Tiirkiyə (6,3%), Türkmənistan (6,3%) 
idi (2005).

İ d x a l ı n  s t r u k t u r u  və coğ- 
ra f i yas ı .  Ölkə idxalının əmiəə struk- 
turunda əsas yeri sənaye malları, maşın 
və avadanlıqlar, eləcə də mineral yana- 
caq tırtur. Hər üç qrupun ümumi idxal- 
da xüsusi çəkisi 73,0% idi (2005) (cəd- 
vəl 4). Ölkə iqtisadiyyatının kifayət qə- 
dər roqabətədavamlı olmaması idxalın 
istehlak sociyyəli qalmasım şərtləndiron 
başhca cohətdir.

1999-2005 illərdə yeyinti mallarının 
ümuıni idxalda xiisusi çokisi 10,4% aza- 
laraq 7,3%, həmin mal qrupunun idxalı 
mütləq hocmdo 67,6% artaraq 307,1 
mln. dollar təşkil etınişdi.

Ərzaq mallarının idxalının fiziki 
həcmi 8 adda ınal qrupu: kərə yağt 
6 ,0 % ,  yumurta 6 .7  dəfə, kartof 1 1 ,9 % ,  
düyü 22,6%, buğda unu 31 dofo, rnarqa- 
rin 3 9 ,7 % ,  ət kolbasası 2 2 ,8 % ,  makaroıı 
47,4'Mı azalmış; 6 adda mal qrupu: qıış 
əti 4 ,2 % ,  çay 2 ,4  dofə, buğda 7 3 ,8 % ,  bit- 
ki yağları 3,8 dofo. konservlər 5 4 ,0 % ,  şə- 
kər 2 ,4  dofo artmışdı (codvəl 5).
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Caclvə! I 
Tədiyo balansı (ıııiıı ABŞ dolları)

Toüiyo balansı 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cari omoliyyatlar hcsabı -915755,0 599703,0 •167773,0 -51755,0 -768373,0 2020591,0 2589213,0 167315,0
M allar vo xidmotlor -951065,0 636487,0 94589,0 238833,0 454039,0 -1712717,0 -2077108,0 1329081,0
Xarici licarət balaıısı 566907.0 408161.0 319330,0 613867.0 481552,0 -98191,0 161297,0 3299105,0
M'dllarm ixracı 808257,0 1025231,0 1858335,0 2078931,0 2304893,0 2624513,0 3742982,0 7648962,0
M allarııı idxalı -1375164,0 -1433392,0 1539005,0 1465064,0 1823341,0 -2722704,0 -3581685,0 4349857,0
Xidmotlor balansı -384158,0 228326,0 224741,0 -375034,0 935591,0 -1614526,0 -2238405,0 -197(1024.0
Sığorta da\il olmaqla 

noqliyyal -16778,0 45989,0 -24724,0 5057,0 38833,0 8280,0 -83694,0 -139695,0
sətbrlər -24545,0 -57720,0 -68560,0 -66327,0 -54411,0 -53742,0 -62769,0 -8; .96,0
ciki ııti -172005,0 -173145,0 -85711,0 179922,0 -559564,0 - 1019356.0 -1363856,0 -14!' ;98,0
rabitə 6686,0 8696,0 9334,0 7204,0 6336.0 9645,0 20000,0 09,0
ınaliyyo -4169,0 - - - - - - -
dövlol 2079.0 10974,0 16015,0 19360,0 26740,0 21004,0 10378,0 3C. 34,0

Digor 171268,0 -63120,0 -71095,0 160406,0 -393525,0 -580357,0 -758464,0 ~-4 oc o

Golirbr -9485,0 -44969,0 -335453,0 -367185,0 -384691,0 -442008,0 -700602,0 -16<? 37,0
Əmək ödonişləri -19038,0 - - - - -51704,0 -95296,0 2‘ >8,0
Oiymətli kağızlar portfelindən golir 10,0 - - - - 168,0 - 16.0
Birbaşa iııvestisiyadan golir ■ 7263,0 - - - 422313,0 581200,0 -149 -13,0
Digor golirlor 16826,0 - 25867,0 - -3151,0 31841,0 -24106,0 -8: 59.0
Cari transfertlor 44795,0 81753,0 73091,0 76597.0 70357,0 134134,0 188497,0 483 71.0
ıScvtvalxaluı ttyjkilatlara ü'/.vlük haqqı 3852,0 - - - - 6003,0 -5750,0 -4 -19,0
Hum anilar icxniki və digər yardımlar 57512,0 - - - - 62637,0 63209,0 m  ■ı3,o
Pul baratları -16171,0 - - - - - - -
Digor 7306,0 - - - - 77500,0 131038,0 368857,0
Kapitalın və maliyyonin horokoti hesabı 960153,0 828203,0 441937,0 317395,0 1051521,0 2238314,0 3023303,0 565 !0,0
Ncft bonusıı 74199,0 155000.0 99999,0 6397,0 1007072,0 58600,0 21600,0 1 0,0
Mühacirlorin traıısfertlori -11440.0 _ _ - - - - _

Qeyri-maliyyə aktivlorinin alınması (torpaq, 
1 onun sərvətləri və s.) 1224,0 _ _ _
jqtisadiyyata investisiya -4,0 - _ _ - -933251,0 -1204816,0 -1221 9,0
Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa 

investisiyalar 1050639.0 355317,0 29178,0 220116,0 1066821,0 3948730,0 4697507,0 447: 6,0
Sohmdar kapitalı 824686,0 194240,0 - - - - -
Digor kapital 225953,0 161077,0 - - - - -
Portfel investisiyaları 1063.0 - - - 370,0 -10,0 -18071,0 30. 3.0
Aktivlər 1063,0 - - - 370,0 --10,0 -18071,0 47 ,0
Passivlər
Digor investisiyalar 88672,0 317886,0 312760,0 90882,0 13052,0 9722,0

927664.0
694234.0

78 ı,0 
354 2,0

Aktivlor -102639.0 -81007,0 114164,0 173488,0 -102152,0 45844,0 233430.0 -8896 2,0
Ticarət krcditləri 97407,0 28000,0 - -93230,0 -83852,0 -42930,0 57890.0 -766430,0
Krcditlor və ssudalar 300,0 -220,0 -119877,0 -77700.0 300,0 200,0 - -12600,0
Nağd pullar və depozitlər 5000,0 44008,0 7064,0 - -18600,0 14900,0 20100,0 -74200,0
Digər aktivlor 10532,0 -8779,0 -1351,0 -2558,0 - 11786,0 5260,0 -36432,0
Passivlor 191311,0 398893,0 426924.0 264370,0 115204,0 55566,0 927664,0 925084,0
Ticaroi krcditlori 49724,0 66996,0 33506,0 74522,0 -57375,0 -169920,0 89900,0 97360,0
Krcditlər vo ssudalar 194288,0 302163,0 203393,0 104224,0 13877o, 0 210519,0 1038064,0 1179574,0
Nağd pııllar və depozitlər 18800,0 0,0 2 2 6 0 U .0 2200,0 18000,0 210519,0 14800,0
Digər passivlər 65547,0 163726,0 212625.0 87824,0 15803,0 14967,0 20500,0 -171930,0
Ehtiyat aktivləri 244200,0 -228500,0 - 2 7 4 1 6 4 . 0 265640,0 -196500.0 -205400,0 384000,0 -607707,0
liuraxılan səhvlər və hesaba alınmayanlar 44398,0 0,0 - - 86648,0 112323,0 -50090,0 -125588,0
Ümumi balans 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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C,ulvol 3
Beynəlxalq Staııdart Ticarət Təsnifatı (B ST T ) iizrə ixracın quruluşu 

(cari qiynmtlmfo, %-fo)

Məhsul bölmələri 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Comi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yeyinti m əhsulları və 

diri heyvanlar 3,0 1,9 1,0 1,8 3,0 2,7 5,4
İçkilor vo tiitün 2,9 1,0 1,2 1,0 0,5 0,5 0,8

Qeyri-orzaq xammalı 
(yanacaqdan başqa) 4,9 4,8 1,7 2,1 2,8 2,6 3,4

Mincral yanacaq, sürtkü 
yağları, analoji m atcriallar 78,6 85,1 91,3 88,9 86,0 82,2 76,8

Hcyvan və bitki moıışoli 
yağlar, piylər 0,4 0,2 0,1 0,2 1,3 1,1 1,2

Kiıııyəvi m allar və digər 
kateqoriyalara daxil 
edilməyən analoji məhsullar 2,5 2,0 1,1 1,9 2,0 2,5 2,3

Əsasəıı m aterialın növünə 
göro tosnifləsdirilən sənaye 
ınalları 2,4 1,0 0,7 1,2 2,5 3,1 2,9

M aşınlar vo noqliyyat 
avadanlıqları 3,8 3,6 1,8 1,6 1.4 4,5 6,8

Müxtolif sonaye momulatları 1,5 0,4 1,1 1,3 0,5 0,8 0,4
BSTT-ııin digor 

kateqoriyalarına daxil 
cdilməyon mallar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Azərbaycana idxalda xüsıısi çəkisinə 
görə iistün olan ilk beş ölkə Rusiya 
(17,0%), Böyük Britaııiya (9,1%), Sinqa- 
pur (9,1%), Türkiyə (7.4%), Almaniya 
(6,1%) idi (2005).

Ölkənin idxal-ixrac siyasətinin tək 
milləşdirilməsi istiqamətində ən mühüm 
problem xarici ticarət siyasəti ilə mənti- 
qi bağlılığı olan xarici ticarot ııdıışunun 
maksimuma çatdırılmasıdır (sxem).

K a p i t a l ı n  h ə r əkə t i  ba l an- 
sı. 1994 2005 illərdə Azərbaycan iqti- 
sadiyyai na qoyulan 22,1 ınlrd. ABŞ 
dolları miqdarında investisiyahırın 
84,2°/’ "ii birbaşa investisiyalar, 
13,6'/ i isə maliyyə kreditləri təşkil 
etmişc Birbaşa investisiyaların 
Si9,9(Mı ıeft sənayesinin inkişafına yö- 
nəlm' ı Portfel investisiyalarının

Cədv.ıl 2
ÜDM- ılxal vn ixracın xüsusi çəkisi (%-fo)

İll İxracın 
xüsıısi çokısi

İdxahn
xüsusi
çəkisi

19 113,0 72,0
19' H 54,6 47,3
19 40,1 47,7
1995 26,3 27,6
19% 19,8 30,2
19‘!7 19,7 20,5
19 '8 13,6 24,2
l ‘.w9 20,3 22,6
2< (0 33,1 22,2
2(M 40,5 25,1
2 ı '2 34,7 26,7
2 . .3 35,6 36.1

4 42,4 41,2
? ı5 34,6 33,6

x ü s l  çəkisi çox cüzi olmuşdu. Bu, öl- 
kəd. qiymətli kağızlar bazarının zəif 
inki iı ilo birbaşa bağlı idi. Xarici in- 
vest iyaların yönəldildiyi əsas sahə 
ııeft ektorudur (cədvəl 6).

>. arici investisiyaların iqtisadiyyatın 
saha və sferaları üzrə qeyri-mütənasib 
bölgusü, karbohidrogen ehtiyatları istis- 
ııa olmaqla, real sektoıdan yan keçməsi 
sistemsiz inkişafın başlıca şərtidir. Xarici 
investisiyalardan istifadə real sektor, in- 
frastrııktıırun inkişafı, regional tarazlığın 
(coğıali diversifikasiya) qorunması isti- 
qamətbı indo paralel surətdo nəzəro alın- 
dıqda səmərə verə bilər.

B e y n ə l x a l q  t o ş k i l a ı l a r l a  
q a r ş 1 11 q 11 ə 1 a q ə 1 ə r, Dövlət müs- 
təqilliyi bərpa edildikdən sonra Azər- 
baycanın regional və beynəlxalq təşki-

latlarla əlaqələri sürətlə inkişaf edir. 
Onların sırasında əsas yeri BMT-nin 
ixtisaslaşdırılmış təsisatları tutur. 
Xüsusən Beynolxalq Valyula Fondu 
(BVF)  və Diinya Bankı (DB)  ilə qarşı- 
lıqlı əlaqələr yüksək səviyyodədir. Öl- 
kədə struktur islahatlarının aparılma- 
sında, ınakroiqtisadi sabitliyin forma-

laşdırılması və qorunub saxlanmasın- 
da, eləcə do sosial-iqtisadi sferada bir 
sıra problemlərin həll edilməsində 
beynəlxalq qurumların böyük rolu ol- 
muşdur. DB-nin giizəştli şortlərlə ver- 
diyi kreditlor aqrar sahənin inkişafına 
əhəmiyyətli kömək göstorir. Azər- 
baycan 30-a yaxın beynəlxalq təşki-

Cədvsl 4
Beynəlxalq Standart l icarət Təsnifatı (BSTr) üzrə idxalın quruluşu

(cai'i qiyımtforfo, %- fo)

Mohsııl bölmoləri 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Yeyinti məhsulları və 
diri heyvanlar 17,7 16,2 13,6 11.9 9,9 9,9 7,3

İçkilor vo tuıiin 1,0 1,6 1,7 1,4 0,9 0,9 2,3
Qcyri-ərzaq xammalı 

(yanacaqdan başqa) 2,5 5,0 2,8 2,5 2,6 2,9 3,1
Mineral yanacaq, sürtkü 

yağları, aııaloji materiallar 6,3 4,9 15,1 17,6 1 1,3 1 1,4 1 1,9
Heyvan və bitki 

monşəli yağlar, piylər 1,1 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8
Kimyovi mallar vo 

digor kateqoriyalara daxil 
edilməyon analoji 
mohsııllar 6,2 7,9 5,5 5.9 5,6 4,9 5,4

Əsasən materialın 
növünə görə təsnifləş- 
dirilən sənaye malları 17,2 17,5 15,0 22,2 23,7 22,5 17,6

Maşınlar və nəqliyyat 
avadanlıqları 41,6 40,0 38,6 31,1 38,7 37,8 43,5

Müxtolif sonaye 
momulatları 6,4 6,1 6,8 6,6 6,3 8,8 8,1

BSTT-niıı digor 
kateqoriyalarına daxil 
cdilməyon mallar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Cədval 5
Əsas arzaq malları idxalınııı dinamikası (min ılollaı)

İllər

Malların 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

adı
Mıqdarı Məbləği Miqdarı Mobləği Miqdarı Məbləği Miqdan Məbləği Miqdarı Məbləği Miqdarı Məbləği Miqdarı Mobləği

Quş əti, t 25580,8 10869,1 23260.9 14628,6 17607,4 15140,3 20096,1 11569,1 22800,2 11968,9 26182,1 13369,5 26663,5 15004,7
Kərə yağı, t 8533,0 6707,7 5925,6 6366,4 7914,7 9974,8 12576,5 12405,8 10201,5 11587,9 6634,8 6554,4 8021,7 7685,9
Quş yumurta- 

kırı, min ad. 120667,7 3966,5 81417,4 3690,7 51978,4 2255 29469,6 1826,2 6775,3 1673,9 10656,5 2568,4 17944 5009,5
Kartof, t 35868,5 3662,8 42785,2 4960,9 54986,2 6653,1 82642,3 7193,5 73107,9 7882,9 32739,6 4999,6 31613,4 3900,4
Çay, l 3168.1 5681,5 2703,0 6513,0 6540,6 22090,7 5146,8 14274,0 4315,8 9912,1 9474,5 18285,7 7713,3 >03,3
Buğda, min t 523,1 68184,9 706,6 87908,3 615,1 69410,9 657,2 68612,3 807,6 108940,2 1130,3 185503,8 909,3 1' ’442,8
Düyü, t 21116,5 4757,7 17817.8 4045,9 14693,3 3489,6 19513,9 3322,1 20396,5 3724,6 18414,8 3941,7 16343,5 ■523,3
Buğda unu, 

min t 117,7 22008,2 22,9 5168,7 17,7 4097,4 9,8 2071,6 6,7 1599,7 6,2 1840,7 3,8 270,6
Bitki yağları, t 18033,5 8547,7 14661,6 7101,2 28918,2 10177,9 27365,6 12145,9 52434,8 24057,8 62006,8 28996,2 68496,5 >65,4
Marqarin, t 5386,0 3265,4 4765,4 3726,4 2205,4 2516,7 1108,1 947,1 796,7 663,8 1360,7 986,7 3249,5 -64,6
Ət kolbasası, t 3138,1 3047,5 2348,3 2932,6 2197,3 2644,9 2029,9 1926,9 2120,1 1940,7 2468,1 2417,9 2421,3 325,5
Ət və balıq 

konscrvbri, ı 2203,7 2049,2 1066,8 853,3 826,6 991,8 2866,6 2189,0 4606,9 5160,9 1463,5 1524,7 3394,4 233,1
Şəkər, min t 64,4 15909,6 75,8 17514,0 94,5 19596,9 129,2 21473,3 140,7 22557,0 146,9 24358,8 152,1 2ı--747,5
Makaron mə- 

mulatları, t 14042,9 3329,1 14851,6 3843,7 11367,8 3126,8 9482,2 3215,5 11851,5 4433,0 24808,2 6649,7 7390,5 .48,2

Xarici ticarət siyasəti

^  " V
Qısıınıüddalli Uzunmüddatli

Taktiki maqsadlər

r  t  a
Sahənin
səmoroli

miihafıznsi

Büdcə
sabitliy i

Makroiqtisadi
sabitİik

C
l 1 _________l

Stratcji mDqssdbr

1
Ixracı Səmərəli Səmərəli

stimullaşdırma idxal valyııta
tədbirbri

V

sıyasətı

1

siyasəti

1
Xarici ticarət uduşunun maksimuma çatdırılması

S.xenı. Kcçid iqtisadiyyalı şəraitində xarici (icarot uduşunun maksimuma çatdıglması hloku

Cndvsl 6
Xarici investisiya axınlarının dinamikası (%-lə)

1995 = 100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Cəmi xarici ınvestisiya 
Maliyyə kreditbri 
Neft sənavcsinə
Birgə müəssisobr vo xarici firınalar

+2,9 dofə 
+52,5% 

+3,9 dəfə 
+ 14,1 dofo

+2,5 dofə 
+ 19,3% 
+3,9 dəfə 
+7,9 dofo

+2,9 dofo 
-12,9% 
+5,9 dəfo 
+5,3 dofo

+5,9 dəfo 
+ 1,1%

+ 12,1 dofo 
+21,4 dofo

+8.9 dəfo 
+8,1% 
+21,3dofə 
+3,0 dofo

+ 12,2 dofo 
+32,9% 
+29,2 dofo 
+6,9 dofo

+ 11,8 dofo 
+27,9% 
+29,1 dofo 
+5,8 dəfə

* D ö v b t (ominatı olmayan kredillsr, lıcarot k re d ilb r i vs on lar k im i olan digor invcslisiyalar nozoro alınmadan.
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latlarla (Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı (FAO ), Ümumdünya Əızaq 
Proqramı, BMT-nin İnkişaf Proqra- 
mı, BMT-nin Ətraf Mühitin Qorun- 
ması üzrə Proqramı və s.) səmərəli 
qarşılıqlı miinasibətlər qurmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası regional 
qurumlarda da (Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi (M DB), Gürcüstan, U k ra y n a , 
Azərbaycan və Moldova ölkələrinin 
birliyi (G U A M ), İqtisadi öməkdaşhq 
Təşkilat (İƏT), Qara Dəniz İqtisadi

Əməkdaşlıq Təşkilalı (QD İƏT) və s.) 
yaxından iştirak edir.

Avropa İttifaqı dövlətləri və Azər- 
baycan arasında Liiksemburqda imza- 
lanmış (1996) vo 1999 ildə qüvvəyə 
minmiş Tərəfdaşhq vəƏməkdaşlıq Sa- 
zişi (TƏS) tərəflər arasında mümkün 
əməkdaşhğın bütün, o cümlədən siyasi 
və iqtisadi sahələrini əhatə edir. 2004 
il iyunun 17-18-ində Azərbaycan Cə- 
nubi Qafqazın başqa ölkələri ilə eyni 
zamanda Avropa İttifaqının Yeııi

Qonşuluc] Siyasətinə (Y Q S ) qoşulm ıış- 
dur. Y Q S  Azorbaycanın iq tisadi inki- 
şafı üçün geniş im ka ııla r açm ışdır.

Azərbaycanın straleji mövqeyi Av- 
ropa İttifaqına üzv dövlətlərin onunla 
siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf 
etdirmək marağını artırır. Bu, Azər- 
baycamn Avropa İttifaqı inteqrasiya 
blokuna daxil olmasına perspektiv 
imkan yaradır.

Ş<mvsaddm Hacıyev

SƏNAYE

umi xarakteristika

Sə e üç böyük bölmədən: mədən-
çıxarıı və emal sənayelərindən, elek-
trik e isi, qaz və suyun istehsalı və
bölüşı ülməsi sahələrindən ibarətdir. 
Məd? xarma sənayesinə təbiətdə bərk 
(kömi və filiz), maye (neft) və ya qaz 
halınd (təbii qaz) olan faydalı qazın- 
tıları asil edən, habelə bu sahədə 
xidmə: >r göstərən sahibkarlıq subyekt- 
ləriniı emal sənayesinə qida, toxuculuq 
və tik dəri və ayaqqabı, sellüloz-kağız, 
neft ■ Tialı, kimya, metallurgiya sə- 
naye; qeyri-metal mineral maddələr və 
s. iste al edən və (və ya) xidmətlər gös- 
tərən üquqi şəxslər və fərdi sahibkar- 
larııı. lektrik enerjisi, qaz və suyun 
isteh iı və bölüşdürülməsi sahəsinə 
eleki enerjisi, qaz və isti suyun isteh- 
salı bölüşdürülməsi, suyun y.ğılması, 
təmi mnıəsi və paylanmasmı həyata 
keçi müəssisələrin fəaliyyəti aiddir.

S nayen i n  i n k i ş a f  t a r i x i .  
Sən; natural ev təsərrüfatı çərçivəsində 
yara ıışdır və burada xammal həm ha- 
sil, h m uə emal edilirdi. Sənayenin icti- 
mai ütehsalın müstəqil sahəsi kimi tə- 
şəkk ı tapması sənətkarlığın əkinçilikdən 
ayrılması (ikinci ictimai əmək bölgüsü) 
prosesi ilə bağlı idi. Sənətkarlıq qədim 
dövlətləıdə, xüsusən feodalizm dövründə 
mühüm iqtisadi rol oynamışdır. Əksər öl- 
kələrdə sənayenin ictimai əməyin xüsusi 
sferasına çevrilməsi böyük ərazilərdə sə- 
naye-ticarət mərkəzləri olan feodal şə- 
hərlərinin formalaşması ilə bağlı idi. Hə- 
lə 12 əsrdə Azərbaycanın Ərdəbil, Bakı, 
Bərdə, Gəncə, Marağa, Naxçıvan, Təb- 
riz, Şamaxı və b. şəhərləri sənətkarlığın 
əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdiyi mər-

kəzlər idi. Qərb və Şərq ölkələri arasın- 
da tranzit ticarətində Azərbaycan fəal 
rol oynadığına görə onların daimi maraq 
dairəsində olmuş, həm strateji, həın də 
əsas xammal bazası olan mokanlardan 
biri kimi tanınmışdı.

1883 ildə Cənubi Qafqaz dəmir yolu- 
nun açılması Azərbaycanm ticarət əla- 
qələrinin daha da genişlənməsinə, onun 
dünya əmtəə dövriyyəsi sferasına daxil 
olmasına kömək etdi. Bakının neft və 
neft məhsulları Qərbi Avropanın İngil- 
tərə, Almaniya, Belçika, Fransa və digər 
ölkələrinə, 1888 ildə Türkiyə, Hindistan 
və Çinə, sonralar isə Yaponiya və Avs- 
traliyaya ixrac edildi.

19 əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanda 
kapitalist münasibətlərinin intcnsiv in- 
kişafı sənayenin siirətli yüksəlişinə və sə- 
naye istehsalmın xüsusiyyətində dərin 
dəyişikliklərə səbəb oldu. Əməyin yeni 
bölgüsü onun məhsuldarlığını və isteh- 
salın artım templəıini sürətləndirdi. Ma- 
nufakturadan iri maşınlı sənayeyə keçid 
tamamlandı və bütün neft sahələrinin 
texniki cəhətdən yenidən qurulmasına 
başlandı, əl əməyinin maşın əməyi ilə 
əvəz olunması sənaye çevrilişinə gətirib 
çıxardı. Fəhlələrin, maliyyoçilərin və sə- 
nayeçilərin axıb gəldiyi Bakı dünyamn 
neft mərkəzinə çevrildi. Azərbaycan 
dünya təsərrüfat sisteminə cəlb edildi. 
Neft sənayesi ilə bağlı olan yeni sahələr 
meydana gəldi. Azərbaycan sənayesi is- 
tehsalın strukturuna və region üzrə təş- 
kilinə göstərdiyi təsirinə görə bir neçə in- 
kişaf mərhələsi keçdi.

1844 47 illərdə Bibiheybətdə mexa- 
niki üsulla ilk neft quyusunun qazılması 
ilə əsası qoyulmuş Azərbaycanın neft sə- 
nayesi sürətlə inkişaf etdi, 1897 ildə 6949

min t, 1898 ildə 8014 min t, 1899 ildə 
8534 min t, 1900 ildə 9856 min t, 1901 il- 
də 10979 min t neft hasil edildi və 1898 
ildə dünyada birinci yeri tutdu. Onun 
dünya neft hasilatında xüsusi çəkisi 
1881 ildə 15,6%, 1890 ildə 38,5%, 1898 
ildə 48,2%, 1900 ildə 48,9%, 1901 ildə 
48,6% idi. Bu, Azərbaycana xarici kapi- 
tal axınımn nəticəsi idi və onun daha da 
güclənməsinə səbəb oldu.

Bakı 20 əsrin əvvəlində emal etdiyi sə- 
naye məhsullarının dəyərinə və mal döv- 
riyyəsinə görə Cənubi Qafqazda aparıcı 
yerlərdon birini tuturdu. 1908 ildə Cənu- 
bi Qafqazdakı müəssisələrin 59%-i, so- 
naye məhsulunun 92%-i və işçilərinin 
80%-i Azərbaycanın payına düşürdü. 
1913 ildo bu roqəmlər, müvafıq olaraq, 
77,7%, 94,5% və 80,7% idi. Ümumrusiya 
neft hasilatında Bakı rayonunun xüsusi 
çəkisi 1914 ildə 79,4%, 1917 ildə 87,3% 
təşkil edirdi. Sonayenin strukturunda 
neft sənayesinin xüsusi çəkisi yüksoldi və 
digər sahələrin (maşınqayırma, tökmə işi, 
qazaıı istehsalı, gəmilərin tomiri, tikinti 
materialları istehsah, yüngül və qida 
məhsulları sənayesi, çap işi) meydana 
gəlməsinə təkan verdi. Maşınqayırma 
sahosində dəzgahlar, qazıma işləri üçiin 
ləvazimatlar, qazanlar, neft-yağ zavodla- 
rı üçün avadanlıqlar, marıen polad külçə- 
ləri və s. istehsal edilirdi. Maşınqayırma 
zavodları toxuculuq, pambıqtəmizləmə, 
çəltiktəmizləmə, tütün və s. sahələrin tələ- 
batını ödəyirdi. 20 əsrin əvvəlindən 1917 
ilə qodor strateji məqsəd yeni iqtisadi 
qaydaların qoyulması, bazar münasibət- 
lərinin və infrastrukturun yaradılmasin- 
dan ibarət idi. Amma, yaxşı təchiz və 
təşkil edilmiş ayrı-ayrı istehsallann ırıöv- 
cudluğuna baxmayaraq, sənayenin tex-
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ı\iki səviyyəsi asağı, struktuıu qeyri- 
təkmil idi, mövcud disproporsiyalar və 
ziddiyyətlər A/arbaycan iqtisadiyyatını 
xarici kapitaldan asılı vəziyyoto salırdı.

1900 03 illərdo müəssisələrin 76,1%-i 
rus və xarici kapitalın, yerdə qalanı isə 
(23,9%) daxili kapitalın payına düşürdü. 
Həmin müəssisəlordə işləyənlərin cənıi 
12,5%-i yerli əhalidən ibarot idi. 1914-17 
illərdə, müvafıq olaraq, ı us və xarici kapi- 
talın xiistısi çəkisi 66,8% və 88,5%, milli 
kapital isə 33,2% və 11,5% olmuşdu. 
Bütün işçi qüvvəsinin B,5%-i, əsas kapi- 
talm 70 80%-i neft hasilatında iri şirkət 
və müəssisəlorin payına düşürdü. Maşın- 
qayırmada müəssisələrin 92,3%-i və isteh- 
sal hacminin 97,7%-i, podrat qazımada, 
müvafiq olaraq, 92,8%-i vo 83,1%-i, gə- 
mi ləmirində 72,7%-i və 82,3%-i xarici 
kapitala məxsus idi.

1920 ilin aprelinə qədər Azərbaycan 
sənayesi neft çıxarılması və emalı, toxu- 
culuq xammalı (pambıq, yun, ipək və 
s.), bir sıra qida mohsulları (balıq, şərab 
və s.) istchsalı ilə səciyyə/ənirdi; ınetal 
cmalı zavodları və eneıgetika sənayesi 
əsasən ııeft sənayesinə xidmət edirdi. Bu 
dövrılə bütiın sənaye məhsuUarmm 
79,0%-i neft sənayesinin, 3,3%-i maşın- 
qayırmıının, 0 ,15%-i kimya, 2,4%-i 
yüngül, 6,8%-i qida məhsulları sənayesi- 
nin payına düşürdü. Sənaye zəif inkişaf 
etmiş və qeyri-bərabər yerləşmişdi. Neft 
sənayesi tamamilə, başqa mühüm sə- 
naye sahələri isə əsasən Bakıda cəmləş- 
ırıişdi və Azərbaycamn bütiin sənaye 
məhsulunun 91%-i ontın payına düşür- 
dii. Qalakənd və Gədəbəydə olan mis- 
əritmə zavodlarımn məhsulları əsasən 
xaricə daşımrdı. Bakıda inkişaf etnıiş 
yanacaq sənayesi ilə yanaşı, ucqarlarda 
geri qalmış kənd təsərrüfatı istehsalı 
mövcud idi. Energetika. mədən sənayesi, 
maşınqayırma zəif inkişaf etmişdi, Bakı 
pambıq parça fabriki istisna olmaqla, 
fabrik-zavod toxuculuğu yox idi. Möv- 
cud toxuculuq müəssisələri xammalın 
emalı pambıqtəmizləınə, baramaaçma, 
yuntəmizləmo və s. ilə nıəşğul idi.

Rusiyada vətəndaş müharibəsi və 
xarici lıərbi müdaxilə Azərbaycan iqti- 
sadiyyatına ağır zərbə vıırdtı. Neft hasi- 
latı aşağı düşdü, sənaye məhstılu isteh- 
salı azaldı. 1914-21 illərdə sənaye məh- 
sultı istehsalınm oıtaillik azalma tempi 
10%) olmuş, 1920 ildə neft hasilatı 1913 
ildəkino nisbətən 2,6 dəfə azalmışdı. 
1920 21 illərdə qazıma işlərinin həcmi 
1913 il səviyyəsinin 3,6%-ini təşkil edir- 
di. Neft hasilatımn azalınası ilə neftayır-

ma müossisələrinin faktiki gücü 57,4%>-ə 
enmişdi. Gədəbəy misəritmə zavodıı da- 
ğılma dərəcosınə çatmış, Zəylik zəy 
zavodu sənaye ohəmiyyətini itirmişdi. 
1920 ildə paıııbıq lifi istehsalı 1913 ildəki- 
nə nisbətən 56 dəfə, pambıq parça isteh- 
salı 3,4 dəfə, balıq ovu 8,1 dəfə, balıq 
məhsulları emalı 17 dəfə azalmışdı. 1921 
ildəsənaye məhsulunun həcmi 1913 ildə- 
ki səviyyəsinin cəmi 43%-ini təşkil cdirdi.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qu- 
rulduqdan sonra qısa vaxtda iri sənaye 
milliloşdi rildi. Milliləşdirilmiş sənaye 
müossisələrini idarə etmək üçün Azər- 
baycan Xalq Təsərriifatı Ştırası yaradıl- 
dı. Sənayenin bir çox sahəsini əslində 
yenidən yaratmaq lazım gəldi. Xalq 
tosərfüfatınm, xüsusilə imperiyanın kəs- 
kin ehtiyaclarını ödəmək üçün neft sə- 
nayesinin bərpası sürotlə aparıldı, neft 
hasilatı 1913 il səviyyəsinin 73%-inəçat- 
dırıldı. Digər sahələrdo də canlanma var 
idi. 1925-26 illərdə sulfat turşusu isteh- 
salının ümumi həcmi 1913 ildəkinə nis- 
bətən 64%, elektrik enerjisi 184%), pam- 
bıq parça istehsalı 126,7%, tütün təda- 
rükü 100,8%o, duz hasilatı 3,5 dəfo artdı. 
Əsaslı vəsait qoyuluşunun müntəzəm 
artırılması nəticəsində Azorbaycan sə- 
ımyesinin əsas fondları da çoxalır və ye- 
niləşirdi. 1925-28 illərdə sənayenin əsas 
fondları 75% artmışdı. Yeni obyektlərin 
tikilib istifadəyə verilməsi, mövcııd fab- 
rik və zavodların yenidon qurulması, is- 
tehsahn somərələşdirilməsi, əmək məh- 
suldarlığımn yüksəldilməsi nəticəsində 
Azərbaycan SSR-in ümumi sənaye məh- 
sulu 1928 ildə 1913 ildəkinə nisbətən 
30%), iri sənaye məhsulu isə 39%> artdı.

Sənaye beşillik planlar əsasında 
inkişaf etdirilirdi. 1928-32 illəri əhatə 
edən birinci beşillik planın əsas məqsədi 
ölkəni sənayeləşdirməkdən ibarət idi. 
Azərbaycan xalqının ciddi səylori 
nəticəsində bu plan comi 4 ilə, neft 
sənayesi üzrə iki il altı aya yerinə 
yetirilmişdi. Həmin müddət ərzində 
sənaye sahəsi əsaslı surətdə yerndən 
quruldu. Neft sənayesinin əsasında so- 
nayenin digər sahəlori ■ neft eınalı, neft 
kimyası, neftmaşıııqayırma siirətlə inki- 
şaf etdirilmoyə başladı.

1926-32 illərdə 25 iri sənaye müəssi- 
səsi işə Scdındı, ümumi sənaye məhsulu 
86%), o cümlədən neft hasilatı 1,6; ma- 
şınqayırma və metal eınalı məlasulu 1,2; 
seınent istehsalı 2,2; yun parça istehsalı 
2,8; qonnadı ınəmulatı istehsalı 3,4 dəfə 
artdı. Respublikada kimya, ipəktoxuma 
fipok parça), trikotaj, ayaqqabı, maka-

ron, qənnadı və s. yeni sahələrin əmələ 
gəlməsi ilə sənayenin sahə strukturunda 
köklü dəyişikliklər baş verdi. 1933 40 il- 
lərdə sənaye daha yüksək sürətlə artdı. 
1940 ildə sənayenin ümumi məhsulunun 
həcmi 1928 ildəkinə nisbətən 4,6 dəfə, 
1913 ildokinə nisbotən isə 5,9 dəfəçoxal- 
dı. 1940 ildə neft hasilatı 1913 ildəkino 
nisbətən 2,9; maşınqayırma və ınetal 
emalı məhsulıı 21; sement 2,4; pambıq 
parça 4; konserv istehsalı 20 dəfədən 
çox artdı.

Ölkodə hoyata keçirilən sənay. ləşdir- 
mə xəttinə uyğun olaraq, ictima isteh- 
salın strukturu və onun iki iri bolmosi - 
“ istehsal vasitoləri istehsalı” və “ i ehlak 
predmetləri istehsalı” arasındaki :>isbət 
də dəyişdi. “ İstehsal vasitələri i; 'isalı” 
qrupunun miitləq artımı şəı ində 
“ istehlak pıedmetləri istehsalı' uptı- 
nun iistün inkişafınm təmin Iməsi 
sayəsindo onun xüsusi çəkisi ı xeyli 
artdı. Respublikanın regionların yeni 
sənaye müossisələrinin yaradılma vo is- 
tehsalın inkişafı nəticəsində məı ildar 
qüvvələrin yerləşdirilməsində də əlilə- 
yişlər oldu. Sənaye məhsullarını toqr. 
30'/»-ini sovet hakimiyyəti illərind ikil- 
miş, yaxucl venidon qtırulmtış müə' isolər 
verirdi. Sənayefəşdirın; ilfərində sə. .vedə 
çalışanlann sayı 1940 ildo 1929 ildək 62,1 
min nəfərdən 139,0 min nəfərədək rtdı, 
peşə tərkibi xeyli dəyişdi. Mfesisələrin 
texnika ilə təchizi, fəhlələrin mədəni ;xni- 
ki bilik səviyyəsinin artması bütün laye 
sahələrində əmək mohsuldarlığının ŝəl- 
məsinə səbəb oldu. 1940 ildo sə. /edə 
omək məhsuldarlığı 1913 ildəkinə n ətən 
5 dəfədon çox artdı. Sənayedə çalı; ııın 
əməkhaqqı 1939 ildə 1928 ildəkiııə bə- 
tən 4,1 dəfə çoxaldı.

İkinci dünya müharibəsi illərin res- 
publika sənayesi cəbhənin tələbləri uy- 
ğun yenidən quruldu. Ncft sənayes əb- 
hənin və xalq təsərrüfatının duru ya ca- 
ğa, sürtkü yağları və başqa neft məh lla- 
nna tələbatım ödəyirdi. Maşınqayınna 
ınüəssisələri ordunun texniki təchiı ıdə 
zəruri olan məhsulların kütlovi istehsalını 
mənimsodi, toxuculuq müəssisələri tonzif 
və texniki parça istehsalını xeyli artırdı. 
Müharibə illəıində bir sıra iri müəssisələr 
tikildi və yeni sahələrin inkişafı üçün əsas 
yaradıldı. Bu illərdə sənaye məhsulunun 
ümuınən azalmasına baxmayaraq, bir sı- 
ra sahələrin məhsulu xeyli artdı.

1946-50 illərdo respublika sonayesi 
dinc qui'Liculuq məhsulları buraxmaq 
üçün yenidən quruldu. 1940-cı illərdə 
Azərbaycan eiektrik enerjisi üzro Rusiya
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və Ukraynadan sonra üçüncü (1827 mln. 
kVt.saat), polad əridilməsinə görə dör- 
düncü (23,7 min /), neft hasilatına göro 
birinci (22,2 mln. /), qaz hasilatına (2498 
nıln. m3) və pambıq paıça istehsahna 
görəüçüncü (49,1 mln. p.m.) yeri tuturdu.

Səııaye məhstılunıın üımımi həcmi 
1950 ildə 1940 ildəkinə nisbətən 39%, 
elektrik enerjisi 64%), maşınqayırma və 
ınetal emalı sənayesi məhsulu 2,8 dəfə, 
tikinti materialları təqr. 2,5 dəfə artdı, 
Yeni sənaye sahələri: elektrotexnika, ra- 
diotexı ıka, asbest-sement sənayesi, qara 
və əlva metallurgiya sahəlori yaradıla- 
raq gı şləndirıldi. 1951 55 illərdə bütün
sənay o cümlodən kimya sənayesi xeyli 
inkişa tdirildi, geoloji-kəşfıyyat və qazı-
ma iş i, dənizdə estakadalar quraşdırıl-
ması cminin genişləndirilməsi, neft tə- 
sorriii ının tcxniki cəhətdən yenidən qu- 
rulnı ı sahəsində böyük proqram həya-
ta kt ıldi. Çağdaş metodların köməyi
ilə qı da və dənizdə xeyli yeni neft ya-
taqla aşkar cdilib istismara verildi.
Nefl ənayesinin inkişafını sürətləndir- 
mək, ııeft və qaz hasilatını artırmaq 
moqs lilə kəşfıyyat, qazıma və hasilat 
işləri izrə ağırlıq mərkəzi qurudan dəniz 
yataı arına keçirildi.

Sənayenin strukturunda ınüharibə- 
don sonrakı illərdə ciddi dəyişikliklər 
baş verdi. Bunun nəticəsində maşınqa- 
yırmanın və ınetal emalınm xüsusi çəki- 
si toqr. 25,3%) artdı, yanacaq sənayesi- 
ııin payı isə təqr. 42,5%) aşağı düşdü. Di- 
gər müttəflq respublikaların sənaye sa- 
hələrindon asılı olan çoxsahəli sənaye 
yaradıldı.

1960-80 illər sənayenin genişləndiril-

məsi və onun strukturunun tokmilloşdi- 
rilmosi dövrü idi. Yalnız 1969 ildə 1913 
illə miiqayisədə sənaye məhsulunun ar- 
tım sürəti 30 dəfədon çox oldu. 80-ci il- 
lordo yeni sənaye müəssisələrinin açıl- 
ması, yeni maşın və avadanlıqların alın- 
ması SSRİ-nin digər respublikalarına 
nisbətən Azərbaycanda əsas kapitahn 
daha sürətlə artması ilə nəticoləndi. Belə 
ki, bir işçinin əsas fondlarla təchiz 
olunması 1980 ildə SSRİ üzrə 13,3 min 
rubl, 1985 ildə 17,8 min rubl, 1990 ildə
24,2 min rubl, Azərbaycanda isə, mü- 
vafıq olaraq, 19,3; 24,5 və 33,6 min rubl 
təşkil etdi.

Sənayenin ərazi yeıiəşdirilməsində 
böyük irəliləyişlər oldu. Bakı ilə yanaşı, 
iri sonaye mərkəzlori (Gəncə, Naxçıvan, 
Quba, Şəki, Lənkəran) yarandı, yeni sə- 
naye şəhorləri (Sumqayıt, Mingəçevir, 
Daşkəsən, Əli Bayramlı) salındı. Sovet 
hakimiyyoti illərində tikilmiş 530 iri sə- 
naye müəssisəsinin 70%-indən çoxu Ba- 
kıdan kənarda yerləşdirildi.

Azərbaycan sənayesiniıı strukturun- 
da neft sənayesi və onunla bağlı olan sa- 
həlorin xüsusi çokisi üstünlük təşkil et- 
məsinə baxmayaraq, digər sahələr də in- 
kişaf edirdi (cədvəl I ).

Sonayedə istifadə oltınan kapital 
qoyuluşunun 70-80%-inin neft hasilatı 
və neft emalı sahələrinin inkişafına yö- 
noldilməsi digər sahələrin do irəliləməsi- 
nə tokan verdi.

Lakin buna baxmayaraq, respubli- 
kanın nəhəng sənaye potensialı azsəmə- 
rəliliyi ilə xarakterizə olunurdu. İqtisa- 
diyyatın deformasiyası öz ifadəsini biri- 
nci növbədə onun istehlak tələbatına zə-

if istiqamətlənmosində və rəqabətəda- 
vamlılığın və somərəliliyin artırılması 
üçün təsiıii stimulların olmamasında ta- 
pırdı. Qapalı iqtisadiyyat şəraitində ağ- 
ırlaşmış strukturu və geri qalmış texniki 
bazası olan, yeniliklərin sahodaxili və 
sahələrarası ınübadiləsi və tofbiqini çox 
ləng həyata keçirən, inhisarlaşmış sə- 
naye kompleksi yaradılmışdı. Böyük 
ölçüdə xammal və yanacaq hasilatı, 
həmçinin ilkin materialların istehsalı 
bunların sonrakı istifadəsindəki israfçı- 
lığı ancaq ödəyirdi. Daxili bazarda tək- 
lif olunan hazır malların əksəriyyəti 
aşağı keyfıyyətli idi və ancaq mal qıtlığı 
və seçimin yox dərəcəsində olınası şəra- 
itində satılırdı. Aşağı keyfıyyətli olması- 
na baxmayaraq, butün nomenklatur 
üzrə sənaye məhsulu istehsal edilirdi. 
Respublika sənayesi tokco texnika və 
texnologiyanın daha mütərəqqi növləri- 
nin əldə olunması üzrə deyil, həmçiniıı 
ərzaq məhsulları, material, avadanlıqla- 
rın bir çox növləri üzrə də asılı voziyyət- 
do idi. İstehsalın lazımi səviyyədə sax- 
lanması əlavə ehtiyatların cəlb edilmosi- 
ni, məhsul vahidinə investisiya həcminin 
artırılmasım tələb edirdi. Lakin artımın 
bütün ekstensiv mənbələri lükəndi, digər

tərəfdən isə iqtisadiyyatın yenidənqu- 
rulması vo aparılan uğursuz eksperi- 
ınentlər voziyyəti daha da pisləşdirdi. 
Bütün bunlar sovet sosialist sisteminin 
qüsurları idi və sovet imperiyasımn çök- 
məsinə səbob oldu.

A z ə r b a y c a n s ə n a y e s i m ü s - 
t ə q i 11 i k d ö v r ii ıı d ə . Azərbaycan- 
da sovet dövründə fəaliyyət göstoron 
sənaye kompleksi SSRİ-nin süqutundan

Cədvəl I
Sanaye istehsalının saho strukturu, yekuna nisbotən %-b (mümfıq ilbrin cari qiyməthri ilə)

1940 1950 1960 1970 1980 1990 1993 1995

Bü iiı sənaye 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
lektroenergetika 4,09 4,2 4,4 4,4 3,4 4,0 11,0 19,2
anacaq sənayesi 48,1 37,1 22,1 20,5 14,6 10,1 18,7 46,2
Iclallurgiya 0,2 0,3 4,7 3,9 4,0 3,6 5,3 1,3
unya və neftkimya 1,04 1,4 5,3 7,2 7,5 6,4 7,7 5,4
laşınqayırma və 
metal emalı 14,9 11,5 11,0 11,0 13,5 20,3 16,0 3,6

vleşə, ağac emalı və 
sellüloz-kağız 1,4 2,1 2,1 1,7 1,6 1,9 1,3 0,2
ikinti materiallan sənayesi 1,07 2,1 3,9 3,6 3,0 3,0 5,0 1,5

ır üngül sənayc 12,6 18,1 24,0 22,2 23,4 19,9 14,8 9,5
Yeyinti sənayesi 14,2 21,8 20,7 21,8 25,4 26,6 13,3 6,6
jəııayeniıı digər sahəbri 2,02 1.4 1,8 3,7 3,6 3,8 6,5 6,3
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sonra böhran vəziyyətinə düşdü, sənaye- 
nin strukturu kəskiıı şəkildə dnyişdi vo hir 
sıra istehsal sahələri öz fəaliyyətini dayan- 
dırdı. Sənaye məhsulunun istehsalı bu 
dövrün ilk illərində sürətlə aşağı düş- 
məyə başladı. Sənayedəki tənəzzül plan- 
lı sovet təsərrüfatçılıq sistemindən yeni 
bazar münasibotləri sisteminə keçidlə 
əlaqədar çətinliklərlə bağlı idi. Müəssi- 
sələr arasında istehsal-təsərrüfat əlaqə- 
lərinin qırılması, əsas satış bazarlanmn 
itirilməsi, istehsal fondlarının və ma- 
liyyə ehtiyatlarının mərkəzləşdirilmiş 
qaydada formalaşdırılması və bölüşdü- 
rülməsi mexanizmindən iıııtina edilıııəsi, 
qiymətlərin liberallaşdırılması, bir sözlə, 
sənaye müəssisələrində istehsalın bazar 
münasibətləri əsasında qurulmasına və 
idarə edilməsinə keçilməsi zərurəti səna- 
yeni ağır tənəzzülə gəlirib çıxardı.

Sənaye istehsalınm aşağı düşməsini 
ləngitmək və tədricən aradan qaldırmaq 
üçün makroiqtisadi proseslərə təsir edə 
bilən todbirlərin həyata keçirilməsinə 
başlandı. Əsas diqqət bazar münasibət- 
lərinə söykənən təsərrüfatçılıq sistemi- 
nin yaradılmasına, sənaye ınüəssisələri- 
nin özəlləşdirilməsinə yönəldildi və nəti- 
cədə sənayenin bir çox sahələrində irəli- 
ləyişlər müşahidə olundu.

Sənayedə dövlət miiəssisələrinin 
özəlləşdirilməsi prosesi 19% ildə kiçik 
özəlləşdirmədən başladı. Sonrakı illərdə 
özəlləşdirmə sürətləndi və 2006 il yanva- 
rın l-inədək 842 kiçik sənaye müəssisəsi 
satılaraq 9 mln. manat vəsait əldə edildi, 
eyni zamanda nizamnamə kapitalınm 
üınumi həcmi 405,4 mln. manat olan 
359 sayda orta və iri sənaye müəssisəsi 
səhmdar comiyyəl.inə çevrildi.

Lakin özəlləşdirilən dövlət miiəssi- 
sələrinin fəaliyyətinin borpa edilməsi 
və dirçəldilmosi prosesində qarşıya bir 
çox təşkilati vo iqtisadi xarakterli 
problemlər çıxdı. Bunlardan ən baş- 
lıcası sənaye müəssisələrinin istehsal 
bazasının bazar konyunkturuna uy- 
ğun olaraq yenidən qurulması və mo- 
dernizə edilməsi üçüıı lazım olan ına- 
liyyo resurslarının çatışmazlığı idi. 
Buna görə ölkədo sənaye müəssisələı i- 
nin investisiya resurslarına olan tələ- 
batını ödəmək üçün müvafiq investi- 
siya mühitinin yaradılması istiqamə- 
tində tədbirlər həyala keçirildi.

1990 ildən 1996 ilodək sonaye istehsa- 
lının səviyyəsi 3,8 dəfə aşağı düşmüş, mii- 
hüm məhsııl növlərinin buraxılışı koskin 
azalmış (neft 30,8%, qaz 43,3%, dəmir 
filizi 178 dəfə, alüminium-oksid 380 dəfə,

dizel yanacağı 50,2%, avtomobil benzini 
52,7%, sürtkii yağları 86,3%, yanacaq ma- 
zutu 47,6%, elektrik enerjisi 26,7%, se- 
ment 78,9%, pambıq mahlıcı 64,4% və s.), 
bir sıra müossisələrin işi dayanmış, fəlılə 
və mütəxəssislərin hər üç ııəfərindən biri 
işdən çıxdığı üçün sənaye müəssisələrində 
işləyənlərin sayı 426,8 min nəfərdon 
289,4 min nəfərədək əskilmişdi.

Azərbaycan Respublikası hökuınəti 
iqtisadi böhrandan çıxmağı, yeni iqtisa- 
di mexanizmlər əsasında bazar münasi- 
bətlorinin dərinləşmosini, bazar infra- 
strukturunun yaradılmasının sürətləndi- 
rilməsini strateji moqsəd kimi qarşıya 
qoydu. Lakin sənayeni dirçəltmək onun 
əsasını təşkil edən neft sənayesində dün- 
ya texnologiyalarına əsaslanan irimiq- 
yaslı layihələri həyata keçirmədən müm- 
kün deyildi. Xəzər donizinin Azərbay- 
can sektorunda “Azəri” , “ Çıraq” , “Gıi- 
nəşli” yataqlarının işlənməsi üçün “Əs- 
rin müqavilosi” imzalandı (1994), Azər- 
baycan Respublikası Dövlət Neft Fon- 
du (ARDNF) yaradıldı (1999).

Hökumət sort pul və fiskal siyasəti 
həyata keçirmoyə başladı, qiymətlər və 
xarici ticarot liberallaşdırıldı, küıləvi 
özəlləşdirməyə başlamaq üçün ciddi ha- 
zırlıq işləri aparıldı, kiçik sahibkarlığa 
dövlət dəstəyi haqqında qanun qəbul 
olundu, kiçik biznes üçiin vergi sistemi 
sadələşdirildi, özəl sektorun inkişafına 
mane olan bir sıra məhdudiyyətlər 
götürüldü, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət 
növlərinin çox hissəsi ixtisara salındı.

Aparılan tədbirlər sənayenin inkişa- 
fında irnliloyişlərlə nəticələndi, bazar iq- 
tisadiyyatının ən zəruri əsasları forma- 
laşdı, bazar institutlarının təşəkkülü sür- 
otləndi. əsas bazar mexanizmləri işləmə- 
yə başladı. Sənaye isıehsalının ilbəil 
aşağı düşməsi 1997 ildə dayandırıldı və 
sonrakı illərdə sənaye yüksəlon xətt üzrə 
rnkişaf etdi. 1995 illə müqayisədə sənaye 
məhsulu istehsalı 2005 ildə 72,6%, o 
cümlədən modənçıxarma sənayesində
2.3 düfo. dəri, dəri mamulatları və ayaq- 
qabı istehsalında 26,9%, kimya səna- 
yesində 2,3 dəfə, digər qeyri-metal mine- 
ral maddolərin istehsalında 10 dəfə, 
metallurgiya sənayesi və hazır metal 
məmulatlarının istehsalında 5,5 dəfə, 
nəqliyyat avadanlıqlarımn istehsalında
9.4 dəfə, mebel istehsalında 2,4 dəfə və 
s. sahələrdə ohəmiyyətli dərəcədə ço- 
xaldı, neft hasilatı 2,4 dəfə, domir t'ılizi 
istehsalı 4,9 dofə, alüminium-oksid 12,1 
dofo, ağ neft 25,7%, avtomobil bcnzini 
14,5%, elektrik enerjisi 34,7%, sement

7,8 dəfə, əsas sənaye-istehsal fondları
3,3 dofə artdı, ortaaylıq əməkhaqqı
10,7 dofə yüksələrək 213,2 manaıa 
çatdı. 2005 ilin fevralında morkozi 
“ Azəri” yatağından ilk neftin alınma- 
sından sonra sonayenin ölko iqtisa- 
diyyatı iiçün əhomiyyotı daha da 
gücləndi. ÜDM-in 47,5%-i, əsas fond- 
ların 50,8%-i, əsas kapitala yönəldilmiş 
investisiyaların 72,3%-i sənayenin pa- 
yına düşdii (2005).

Sabitliyin bərqərar olunması, ardı- 
cıl həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, 
ölkonin zongin karbohidrogen elı iyat- 
ları, zəruri normativ-hüquqi ba anın 
yaradılması Azorbaycana xarici k . pital 
axınını şərtləndirdi. Miistəqillik a vrü- 
nün ilk illərində Azərbaycanda ı yri- 
sabitliyin hökm siirməsi xarici iş a am- 
larını ölkə iqtisadiyyatına kapital oy- 
maqdan çəkindirirdisə, sonrakı i ırdə 
sahibkaıiığm dinamik inkişafını ıniıı 
etmək məqsədilə əlverişli mühit ıra- 
dılması istiqamətində zəruri tədbi əriıı 
həyata keçirilməsi nəticəsindo iq isa- 
diyyatın müxtolif sahələrinə inves .iya 
yönəldən sahibkarların sayı siı ətlə 
artdı.

Son illərdn sənayenin sahə strııktu- 
rundakı dəyişiklikləri əyani şəkild nə- 
zordən keçirmək üçün 2-ci cədvəlin ınə- 
lumatları müqayisə ili kimi götür ıüş
1996 ilin qiymətləri ilə, 3-cü cəd.əlin 
məlumatları isə müvafiq illərin fal. iki 
qiymətləri ilə göstərilmişdir. Bu. həm- 
çinin qiymət amilinin sənayenin st uk- 
turuna təsir dorəcəsini müəyyəııl. !ir- 
məyə də imkan verir.

4-cü cədvəldə əsas sənaye məh la- 
rının, istehsalı natura ifadəsində ril- 
mişdir.

5-ci cədvəldə isə sonayenin ayrı yıı 
sahələıi üzrə mohsul isiehsalının a ıın 
tempi təhlil olunmuşdur.

2005 ildə ölkə iqtisadiyyatına |0 - 
yulan xarici investisiyaların 91 4 'o-i 
və ya 3,3 mlrd. manatı sonayenin is- 
tehsal potensialının inkişafına yö' əl- 
dildi. Sonayedə əsas kapitala yönəldil- 
miş investisiyaların ümumi həcmində 
ııeft və qaz sənayesinin payı 95,8% 
təşkil etdi (2005). Mədənçıxarma 
sənayesində 649, emal sənayesində 
8585, elektrik enerjisi, qaz vo suyun 
istehsalı və bölüşdürülmosi bölmə- 
sində 731 nəfərlik yeni iş yeıiəri açıldı.

2006 ilin I yanvarına olkədə 796, o 
cümlədon sənaye sahəsindo 208 xarici 
və müştorək müəssisə foaliyyət göstə- 
rir, onlarda 58 min nəfər, o cümlədən
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Cədvəl 2
Sənaye məhsulu istehsalının sahə strukturu, yekuna nishətan %-lə (1996 ilin qiynunbri ib)

Sonayenin fbaliyyot növbri 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bütün sanayc 100,0 100,0 /00,0 100,0 100,0 /00,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Modənçıxarma sonaycsi. o cümbdon: 
istilik energetikası üçün faydalı qazıntılarııı 

hasılatı 26,0 27,4 34,4 40,0 37,4 39,1 38,8 36,8 35,0 39,2
istilik energetikasından başqa, faydalı qazın- 

tıların hasilatı 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4
Fmal sonayesi, o cümlodən: 

içki vo tütiin do daxil olmaqla qida mohsulları 
islehsalı 12,3 13,2 9,6 9,7 10,0 11,2 10,7 10,6 9,8 8,5

toxuculuq vo tikıs sonayesi 8,1 3,7 2,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 1.8
dori, dori mamulatları vo ayaqqabı istehsalı 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3

duncaq emalı və ağac məmulatları istehsalı 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
elliiloz-kağız istehsalı və nəşriyyat işi 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

•ıeft məhsulları istehsalı 26,8 29,1 26,8 23,5 24,3 18,0 17,6 17,2 17,4 16,1
kimya sənaycsi 4,1 3,5 3,2 3,8 5,0 4,3 5,8 5,8 6,8 5,6
ezin və plastmas məmulatlar istehsalı 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
igor qeyri-metal mineral maddolər istehsalı 1,2 1,4 1,3 1,3 1,5 2,8 3,8 4,2 6,0 6,1
ıetallurgiya sonayesi və hazır metal məmu- 
latlar istehsalı 0,7 0,9 0,9 0,5 0,4 0,6 0,9 2,1 3,5 3,8

maşın və avadanhqlar istehsalı 2,1 2,2 1,7 1,1 1,4 1,5 1,1 1,1 0,7 0,5
elektrik avadanlığı, optik və elektron avadan- 

lıqlar istehsalı 0,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5
noqliyyat vasitəlori vo avadanlıqları istehsalı 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 1,0 1,1 1,0 1,7
emal sənayesinin digər sahələri 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 3,7 1,7 1,3 1,2 1,4
!ektrik enerjisi, qaz və suyun istchsalı vo 
bölüşdürülməsi 16,2 15,9 16,9 16,6 15,8 15.7 15,9 17,3 16,4 14,0

>eyd. 1-ci cədvəl keçmiş SSRİ rcspublikaları ərazisinıla qüvvədə olan, planlı iq tisad iyyat üçün nəzərdə tııtu lan  və bıı səbəbdən beynəlxalq səviyyədə 
ö 'ərarası müqayisolorin aparılmasına im kan vcrməyən X alq Təsərrüfatı Sahələrinin Üm um ittiraq Təsnifatı əsasında hazırlanmışdır. Lak in  A /orbay-
c: n öz dövlət m üstəq illiy in i bərqərar etməsi, bazar iqtisadiyyatı yo lu  ilə gctməsi müasir beynəlxıılq standartlara əsasianan m illi təsn ifatların işlənib
h rlanmasmı şə rtbnd ird i və 1996 ilda ölkamizdə yeni m iü i İF K T  (\qvisadi FəaHyysV N ö v b r i TəsnifaV\> qəbul ad"\d\. Y cm  \ıə köl\v\t> w&vufavVA™
s :lu ru  və metodologiyasında kəskin fərqlərin olması uzuıı dövrə aid m əlum alların b ir cədvəldə verilməsini qeyri-m üm kün ctd iyindən, 1995 ildən
s rakı m olum atlar m illi İF N T  üzro vcrilm işd ir.

sən: e müəssisələrində 23,6 min nəfər 
işloj di. 2000-05 illərdə işə salınmış 
yen arici və müştərək sənaye müəssi- 
sosi n əksəriyyəti Türkiyə, İran, Ru- 
siya ingiltərə, ABŞ, Almaniya, Fraıı- 
sa, veçrə, Çin, Birləşmiş Ərəb Əınir- 
likl. i və b. ölkələrin şirkətləri tərəfin- 
dən aradılmışdır.

Azərbaycanda yaradılan iqtisadi 
sabı;lik və əlverişli iqtisadi şəraitdən 
məqsədyönlü istifadə edən yerli və 
xarici sərmayəçilər 1995 -2005 illərdə 
sonaye sektoruna 16,8 mlrd. ınanat 
(18 mlrd. ABŞ dolları) və ya iqtisadiy- 
yatın bütün sahələrinə qoyulan inves- 
tisiyalaıın 74,6%-ini yönəltdilər. Sər- 
mayələr mövcud güclərin işlək vəziy- 
yətdə saxlanmasına, yeni texnologiya- 
ların, maşın və avadanhqların alınma- 
sına, obyektlorin inşası və genişlondi- 
rilməsinə sərf edildi. Nəticədə sənaye-

nin əsas fondlarının dəyəri 19,4 mlrd. 
manata çatdı və istehsal potensiah 3 
dofo artdı. 2004 ildə Xaçmazda illik 
gücii 50 mln. şərti banka olan “ Qaf- 
qaz” konserv zavodu, Siyozəndə 
istehsal giicü sutkada 15 min şərti kər- 
pic olan kərpic zavodu, Abşeronda 
istehsal gücii sutkada 60 ı bentonit 
olan “ Azbentonit”  zavodu, Şamaxıda 
elektrik-məişət texnikası istehsal edən 
“ Star Ltd” zavodıı, Lonkoranda ildə 
1,2 min ı tomat istehsalı gücünə malik 
"Vita” MMC və illik gücü 12,5 min 
clkl pivo olan “ S . M A R İ ” MMC, 
Masallıda növbədə 7 t şəkər istehsal 
edən “ Şəkər-şirniyyat” müəssisosi, Sə- 
dərok, Şərur və Tərtordə transforma- 
tor yarımstansiyaları, Şəkido ildə 7,3 
mln. şərti banka istehsalı güciino ma- 
lik meyvə şirəsi zavodu və s. sənaye 
obyektləri fəaliyyətə başladı.

Son illər sənayenin əksər sahə/o- 
rində yeni məhsul və xidmət növləri- 
nin, habelə onların istehsalı metodla- 
rının tədqiqi və işlənib hazırlanması 
(innovasiya cəhotdon foal sonaye 
miiəssisələrinin 31%-i bununla məşğul 
olmuşdur), habelə yeni texnologiyala- 
rın alınması (müvafiq olaraq 29%-i) 
innovasiya fəaliyyətinin prioritet isti- 
qamətlori olmuşdur. 2004 ildən başla- 
yaraq innovasiya xərclərinin maliyyo 
mənbolərinin strukturunda dəyişiklik- 
lər baş verdi. Belə ki, 2002 ildə bütün 
innovasiya xərclərinin 76,5%-i xarici 
investisiyalar və yalnız 23,5%-i yerli 
müəssisələrin öz vəsaitləri olmuş, 2005 
ildo bıı moqsədlər üçün xarici investi- 
siyalardan tamamilə istifadə edilmo- 
miş, qoyulaıı investisiyaların əksər 
hissəsi (80,8%) dövlət büdcəsindən 
ayrılmışdı. Qabaqcıl istehsal texnolo-
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Cadvət 3
Ssnaye islchsalının saha strııkturıı (ümıwıiyekuna göra, müvaftq ilhriıı faktiki qiymətləri asastnda, %-h)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Biitün sənaye 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Modonçıxarma sonayesi 19,6 53,5 58,7 59,5 56,9 57,5 67,6
Emal sonayesi, 

o cümUdon:
59,4 31,3 29,2 30,0 33,1 33,6 26,0

içki vo tütün do daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı 10,8 3,2 4,8 4,4 4,1 4,9 3,6
VoxucuUıq və tikiş sənayesi 9,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,5 0.6
dori, dəridon məmulatlar vo ayaqqabı istchsalı 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
oduncaq emalı və ağac məmulatları istehsalı 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1
scllüloz-kağız istehsalı vo nəşriyyat işi 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
neft məhsullarının istehsalı 26,8 18,4 14,9 14,0 15,4 13,8 10.0
kimya sənaycsi 3,0 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5 2 4
rezin və plastik kütlə məmulatlarımıı istehsalı 2,6 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3
digər qeyri-metal maddələrin istehsah 
metallurgiya sənayesi və hazır ınetal məmulatlarımn

1,6 0,8 1,0 1,4 1,6 1,9 1.6 ,

istehsah 1,5 0,4 0,8 1,4 3,6 4,8 3/>
maşın və avadanlıqların istclısalı
clektrik avadanlığı, opıik və clektron avadanlıqların

2,2 1,1 1,0 1,3 1,0 0,9 0.4

istehsah 0,5 0,3 0,3 0,2 0,25 0,3 0,.,
nəqliyyat vasitəlori və avadanlıqlarımn istehsalı 0,3 1,9 1,2 2,0 1,9 1,6 2,0
emal sənayesinin digor saholəri 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,
Elektrik cneriisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi 21,0 15,2 12,1 10,5 10,0 8,9 6,4

Qeyd. Sonaye istehsalının sahə strukluru ev təsərrüfatlarımn fəaliyyəti nəzorə alınm adan verilmişdir.

Cədvəl4
Sənaye məhsulu istelısalı (natura ifadəsində)

Məhsulun adı 1913 1928 1940 1960 1970 1980 1990 1995 2003 2004 2005
Neft hasilatı, mln. t 7,7 7,7 22,2 17,8 20,2 14,7 12,5 9,2 15,4 15,5 22,
Təbii qaz hasilatı, mln. m3 - 176,0 2498,0 5841,0 5521,0 14004,0 9926,0 6644,0 5128,0 4995,0 5732.
Elcktrik cnerjisi, mlrd. kVt.saat 0,1 0,4 1,8 6,6 12,0 15,0 23,2 17,0 21,3 21,7 22,
Dəmir filizi (ənıtoəlik), min t - - - 1334,0 1413,0 1100,0 501,0 1,5 3,1 19,1 7,-
Duz hasilatı, min t 10,3 39,6 78,1 55,0 62,1 81,8 99,3 6,8 7,6 9,2* 11. *
Avtomobil benzini, min t - - 927,0 891,0 1590,0 2204,0 1472,0 791,0 720,0 852,0 906,'.
Susuz sulfat turşusu, min t 6,1 12,1 26,3 32,0 125,9 652,2 603,1' 24,0 22,5 26,7 18,fr
Sement, min t 46.0 34,0 112,0 939,0 1409,0 1196 990,0 196,0 1012,0 1428,0 1538,1
Tikinti kərpici, mln ədəd - 40,0 99,1 65,8 90,0 132,0 26,0 - -
Tik iııli korpici, mln. m3 - - - - - - - - 50,7 106,6* 161.4*
Soyuducular, min ədəd - - - 5,2 75,2 267,0 330,0 25,0 5,4 10,1 13,4
Pambıq mahlıcı, min t 22,4 19,5 58,2 104,4 131,4 248,1 167,0 98,5 38,8 40,6 56,0
Bitki yağları, tnin t - - 10,8 20,1 28,1 49,3 40,7 11,7 54,4 46,0 64,1
Qablaşdırılmış çay, t - - - 1002,0 2141,0 10969,0 7525,0 2056,0 4975,0 8624.0 7477,0
Üzüm şərabı. min dkl - 906,0 1719,0 4222,0 10346,0 64950,0 1839,0 379,0 309,0 401,0
Pivə, min dkl - 1367,0 3036,0 3514,0 4913,0 5876,0 223,0 1330,0 1838,0 2490,0
Papiros və siqaretlor, mln. ədəd - 2375,0 5166,0 6632,0 7673,0 6520,0 1970,0 6611,0 3671,0 5008,0

* F izikişəxshrin  fərdi sahibkaı larm fəaliyyoti daxil olınaqla.

giyalarından istifadə səviyyəsi də yük- Texnologiyaların tətbiqi müddəti iiçün isə 10 ildən artıq olmuşdu.
səlnıiş, onların sayı 2001 ildə 111 ol- azalmış, onların təxminən yarısı üçiin İqtisadi islahatlar və özəlloşdirmə
muş, 2005 ildo 131-ədək artmışdı. 5 il, beşdobiri üçün 8 il, qalan hissəsi müəssisələrə müoyyən sərbəstlik verə-
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Cədvəl 5
Səııaye mohsıılunuıı artım templəri

Sahələr
1940-= 100% 1985=100% 1995=100%

1960* 1970* 1980* 1985* 1990 1993 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Biilün sənaye 2,8 5,5 12.1 15,8 99,1 50,4 29,9 99,1 105,9 111,3 115,3 122,3 129,3 172,6
Elektrocncrgetika 3,8 7,3 10,1 12,8 111,8 91,6 78,1 96,7 99,8 101,7 100,2 114,3 116,1 122,3
Yanacaq sonayesi 1,4 1,8 1,9 1,9 84,2 61,9 51,9 113,4 119,3 121,1 123,9 124.8 127,9 177,9
M etallurgiya 956,0 1321,0 2658,0 3526,0 87,8 42,6 5,8 82,2 205,5 85,5 168,1 301.6 456,6 696,8
Kinıya və ncft kimyası 
M aşmqayırma və

33,5 120,0 303,0 367,0 85,4 35,4 19,7 86,6 106,7 61,6 80,1 87,7 109,7 108,5

metal cmalı 
M şə, ağac emalı və

6,9 19,7 65,3 103,0 116,1 94,9 44,6 25,1 49,1 58,7 47,9 100,8 160,8 156,1

elliiloz-kağız 
Ti nti m aterialları

2,6 6,0 12,1 17,1 104,8 93,4 20,5 29,7 29,6 30,1 30,9 30,7 30,1 19,7

ınayesı 9,7 19,6 38,0 51,6 89,3 95,6 39,0 55,7 66,7 123,1 174,8 210,1 321,5 381,9
Y gül sənaye 2,2 3,8 8,9 10,2 90,5 78,2 51,1 17,1 21,1 16,1 17,5 17,7 18,5 29.8
Y inti sənayesi 1,7 3,7 10,2 14,9 103,4 60,2 28,9 61,6 63,0 67,8 70,9 74,6 74,7 77.8

* I ), 1970, 1980, 1985 illərdə sənayc məhsulunun artım  templəri dəfə ilə verilm işdir.

rok əsas vəsaitlərin yeniləşdirilməsi, 
oııl dan istifadənin yaxşılaşdırılması 
üçiı əlverişli şərait yaratdı. Bu proses 
əsa fondların yeniləşmə sürotinin 
artı asında müşahido olıınıır. Əsas 
fon lların yeniləşmə əmsalı 1995 ildə 
1,061, 2000 ildə 1,048, 2005 ildo isə 
1,207 təşkil edirdi.

akin qida məhsulları və içkilər, to-

dürənlər, elektrik naqilləri, odada- 
vamlı keranıika məmulatları və s. ki- 
mi yeni məhsulların istchsalına baş- 
lanmışdır. Əvvəllor xaıici ölkələrdon 
idxal oUınan malların böyük qisminin 
ölkədə istehsahna başlanmışdır. “ Ba- 
kı yağ vo qida sənaye” ASC (bitki 
yağları), “ Coca-Cola Bottlers Ltd” 
(alkoqolsuz içkilor), “ SUN-Tea Azər-

fəaliyyoti nəticosiııdə dövlət mülkiyyə- 
tindo olan sənaye müəssisələri məhsu- 
lunun xıisusi çəkisi geldikcə aşağı 
düşmüşdür (codvol 6).

Sahibkarlığın keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə çatdırılması qeyri-neft sek- 
toruııun inkişaf etdirilməsinin giiclü 
vasitələrdon birinə çevrildi. Ölkədə 
sahibkarlığın giicləndirilməsi üçün

Cədvəl 6
Səııaye ınəhsulu istehsalının mülkiyyət fornıalarına görə strukturu, yekıına nishətən %-lə

Göstəıicilər 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

•S ~ıaye iizrə cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

dövlət mülkiyyəti 56,3 51,6 48,8 45,2 43,2 41,8 29,3
qeyri-dövlət mülkiyyəli 43,7 48,4 51,2 54,8 56,8 58,2 70,7

xu ıluq məmulatları, maşın və avadan- 
lıq ır və s. istehsal edən bir sıra müəssi- 
səl rdə əsas fondların yeniləşməsi ölkə 
sə lyesi üzro olaıı orta göstəricidən aşa- 
ğı .wiyyodə idi. Yeniləşmə prosesi xam 
ne t vo təbii qaz hasilatı (27,2%), neft 
məhsııllarının (7,8%), tütün məmulalla- 
rının (13,8%), sellüloz-kağız, karton vo 
onlardan hazırlanan məmulalların 
(14,8%) istehsalı, nəşriyyat və poliqrafi- 
ya fəaliyyoti (8,9%) müəssisələrində yük- 
sək sürətlə getmişdir.

Ənənəvi məhsullarla yanaşı, yeııi 
mohsul növlərinin istehsalı da mənim- 
sənilir. 2004-05 illoıdə rəngli televi- 
zorlar, minik avtomobillori, heyvan- 
lar iiçiin yem hazırlayan maşınlar, 
paslanmayan polad külçələr, odsön-

bayean” (qablaşdırılmış çay), “ Bakı- 
Kastel” MMC (pivə), “ European To- 
bacco Baku” (papiros və siqaretlər), 
“ DAD",  “ Borokot” (süd məhsulları), 
“ Azər-Pen BM ” , “Türk-Baycan” (plas- 
tikdon qapı və pəncərə), “ EUPEC  Pi- 
re Coatings Azerbaijan” (neftin ııəqli 
iiçün xüsusi borular) və digər müəssi- 
sələrin dünya standartlarına cavab ve- 
ron ınəhsulları daxili bazarı zənginləş- 
dirdi, bu nıəhsullar üzrə idxaldan ası- 
lılığı xeyli azaltdı.

Sənaye sahəlorinin mülkiyyot for- 
malarının quruluşunda osaslı dəyişik- 
liklər baş vermişdir. Özəlloşdirilmiş 
dövlət müossisolərinin, habelə yeııi ya- 
radılan qeyri-dövlot müəssisəlorinin. 
konsorsiumların tədricən genişlənən

“ Sahibkarlığa Kömok Milli Fondu” 
yaradıldı və güzəştli kıeditlər verilmə- 
sinə başlandı. Ölkədə azad sahibkar- 
Iıq mühitinin formalaşması yeni təsər- 
rüfatçılıq formalarının yaranmasına 
təkaıı verdi. Bunlardan biri o/aıı fəvdi 
sahibkaıiıqda çalışanların sayı 2005 ildə
7 min nəfərdən çox olmuşdur. Ölkədə 
istelısal olunan qondin 51%-ini, kişi 
kostyumlarının 94%-ini, taxta pəncərələ- 
rin 63%-ini, taxta taranın, demək olar ki, 
hamısını fıziki şoxslor istehsal etmişlər. 
Fordi sahibkarların sayı, habelə ölkə so- 
nayesinin digər iqtisadi göstəriciləri 7-ci 
codvoldə verilmişdir.

Od.: C'y m 6a  r ! a ; ıc  A . C. ripoMbiuı.ıeıı- 
Hocrb A')ep6;ıii;r/K;ıııa b b. X IX . B., 1964; N  a d i -
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Cədvsl 7
Səna\enin iimumi iqtisadi göstəriciləri

Göstəricilər 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fəaliyyət göstərəıı müəssisələriıı sayı 1969 2094 1756 1974 2138 2357 2412 2439 2575
Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçüıı qeydə

alınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfərlə - - 1721 2236 2846 3904 4983 6151 7409
Məlısulun həcmi (mövcud olan faktiki qiymətlərlə),

nılıı numatkı 1220,0 1771.0 2882,0 3639,0 3769,0 4019,0 4982,0 5961,0 9291,0
Sənayedo moşğul olan işçilərin sayı, min nəfərlə 450 334,4 200,8 200,2 185,9 176,9 170,9 175,3 179,3

mədənçıxarma - - 33,7 33,7 35,6 34,9 38,6 39,6 40,8
crnal sənayesi - - 137,1 131,7 116,5 106,1 95,3 100,0 101,9
elekirik eııerjisi, qaz və sııyun istehsalı və

bölüşdürülməsi - - 30 34,8 33,8 35,9 37,0 35,7 36,6
Işləyənlərin ümumi sayında qadınlanıı xüsusi çəkisi.

%-fo 47,9 43,5 34,3 30,6 31,3 29,2 27,8 27,4 '5,2
mədənçıxarma - - 17,3 22,6 23,5 22,1 20,2 19,4 ■8,1
emal sənayesi - - 41,5 35,0 36,6 34,5 34,2 33,9 0,0
elcktrik enerjisi, qaz və suyun istelısalı və

bölüşdürülməsi - - 22,5 21,9 21,1 20,5 19,3 18,9 >),7
Sənayedə çalışanların ortaaylıq əməkhaqqı.

mcmalla 21.9 20,7 57,2 87,2 100,0 113,6 137,1 187,0 \ 2
mədənçıxarma - - 108,4 198,2 218,1 258,1 290,3 451,3 ..2
emal sənayesi - - 42,4 56,8 60,6 69,8 88,9 98,3 i ■ ,,3
elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və

ı 6d/üşdür5/məsi - - 43.6 53,5 64,7 64,9 73,2 87,7 1 .7
Əsas sənaye-istehsal fondları (ilin sonıına), ntlrd.

marntlu 1,4 4,1 6,7 7,3 8,2 9,4 11,9 15,1 ',4
Sənayedo texnoloji ınnovasiyalara çəkilən xərclər,

cəmi, min mcmalla - - - 1087,0 10296,0 2130,0 80,0 417,0 5327 .0
mədənçıxarma - - - 1055,0 872,0 107,0 52,0 154,0 4389 ,0
enıal sənayesi - - - 32,0 9424,0 2023,0 28,0 263,0 85: .0

Özəlləşdirilmiş kiçik miiəssisə və obycktlərin sayı,
valıidlə - - 63 43 48 58 40 34 57

Özəlləşdirilmiş kiçik müəssisəlorin ilkin dəyəri, min
manaüa - - 550,0 427,0 339,0 1226,0 473,0 1365,0 126.. .0

Kiçik özəlhşdirmodən əldə edifən vəsait, nıin
manatla - - 333,0 261,0 219,0 793,0 283,0 1116,0 86 0

İri və orta müəssisələriıı osasında yaradılmış
səhmdar cnmiyyətlərinin sayı, valıidlə - - 3 32 130 47 20 10 3

ÜDM-də sənayenin payı, %-lə 22,0 27,2 28,2 36,1 37,6 37,4 37,2 38,3 4 5
Mənfəət, mln. mcınalla 100,0 291,8 107,1 337,6 393,0 487,4 574,5 944,1 118, 0
Zorər, mln. manutlcı - 6,6 67,0 43,9 17,1 66,1 61,8 65,7 13 I
Sənayeyə yönoldilon investisiyalar, cəmi, mln.

manatla 107,0 106,0 573,0 660,0 826,0 1630,0 3005,0 3916,0 417; )
o cümlədən xarici investisiyalar - - 403,0 463,0 697,0 1485,0 2648,0 3337,0 335 0

r o v A .  A . Azərbaycaııda sənaycnin sənıəroli ycr- 
bşd irilm əsin in  iq lisad i problcm ləri. I).. 1976; C a -  
M c j j j u j ı e  3. A. Crpyıcrypa ıı ırİHpcKTiiBHocTb 
o6mccrBCnnoro ııpoıi'iBOACı'na. I>.. I <1X0; <D a p a  - 
JI/KCB <1>. A . Tcmiii.i pajBHTiifl n oxpac;ıCBi>ıe 
r ıp o n o p n ıııı  iipoM i.ni/jfeyiiQ cr* n A jcpoa ıw ^a ııe . 
E., 1975; A  6 6 a c o  b M. A ’jcpöanjwcaH ıı rojtı.ı 
BejiHKOii O rc 'ic c ı ııcıiHoii lioiiu ı.ı. l>.. 1990.

Giilş.vı Yiiıhafovcı, Tannverdi Paşa, 
Rauf SMinwv

Mədənçıxarma sənavesi

Xam noft hasilatı. Azəıbaycanda 
ııeftcıxarmanın tarixi çox qodim dövr- 
lərdon başlayır. Hələ 8 əsrdə Abşeron 
yarımadasında quyulardan ııcft çıxarıl- 
dığı məlumdıır. Ərəb tarixçiləri, coğrafi- 
yaşünasları və səyyahlarından Əhməd ol- 
Bəlazuıi (9 əsr) Abşerondakı iqtisadi 
həyatın qədimdən neftlə bağlı olduğunu 
göstoımiş, Əbu İshaq əl-İstəxri (9 10 
əsrlər), Əbu-l-Həsən əl-Məsudi (10 əsr) 
Bakının ncftli torpağı, Abşeronun “ ağ” 
və “ qara” nefti haqqında məlumat ver- 
mişlər. İtaliya səyyahı Marko Polo

(13-14 əsrlor) Bakı neftinin Yaxın Ş rq 
ölkəlorinə apanlması, alman diploı dtı 
və səyyahı Adam Oleari (17 əsr) B.ı ı- 
dakı neft qııyuları, türk səyyahı Evliya 
Çələbi (17 əsr) neft mədənləri, neftiıı 
İrana, Orta Asiyaya, Tiirkiyəyə, Hindis- 
tana aparılması və neftin gətiıdiyi illik 
gəlir haqqında malumat vermişlər. Ba- 
laxanıdakı neft quyularından birində 
aşkar edilmiş daş üzərindəki yazıda 
quyunun (35 m dərinliyində) hələ 1594 
ildə usta Allahyar Məmmədnur oğlu 
tərəfındən qazılıb istifadəyə verildiyi 
göstərilir. Əmin Əhnıəd Razinin məlu- 
matına (16H1) görə, 16 əsrin əvvəllərin-
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də Bakı otrafında 500-ə qədər nefl 
çalası və quyıısu mövcud idi ki, bun- 
laıdan da həm “ qara” , həm də “ ağ” 
neft çıxarılırdı.

1683 ildo Balaxanı, Binəqədi, Sura- 
xaııı yataqları ərazisində olnıuş alman 
səyyahı və təbiətşünası Engelbert Kemp- 
fer quyuların qazılması və neftin çıxarıl- 
ırıası barədə ətrallı məlumat vermişdir.
O burada quyuların dərinliyinin 27 nı-3 
çatdığını, quyu divarlarının daşla höriil- 
düyün və ya ağac ilə bərkidildiyini gös- 
tərmiş, neftin Abşeron yarımadasından 
İrana, )rta Asiyaya və Şimali Qafqaza 
aparılr sını təsvir ctmişdir. 1729 ildə
Abşcı yarımadasındakı neft quyula-
rının ini göstərən xəritə təriib olun-
mıışd 798 ildə Bakı sakini Qasım bəy
Məns ıəyov Bibiheybət yaxınlığında, 
dəniz, ahildən 18 m və 30 m araiı iki
neft q ısu qazdırmışdı.

A laycan neft və qaz sənayesinin 
inkiş rixi bir neçə mərhələyə ayrılır.

B nci mərhə l ə  neftin mexa-
niki ılla qazılmış quyulardan hasil 
edilm ilə başlanır və 1920 ilə kimi da- 
vam ;r. 1847 ildə ilk dəfə Bibiheybət 
və so Balaxanı yataqlarında mexani-
ki ü' ia qazılmış quyulardan sənaye 
əhəm ətli neft alınınışdır. Həmin il 
Azər canda neft sənayesinin inkişafı- 
nın jlanğıcı hesab olunur. Bibihey-
bətdə sahildən 30 m aralı qazılmış qu- 
yudy 1803 ildə dünyada ilk dələ dəniz- 
dəıı I hasil edilmişdir. Mexaniki üsul- 
la q ıların qazılmasının texnikası və 
texn giyası inkişaf etdikcə birsıraye- 
ııi n( yataqları aşkar edildi (Binəqədi, 
Pira ıı adası, Suıaxam və s.), neft ha- 
silat dı, neft sənayesinin infrastruk-
turıı neftin cmalı inkişaf etməyə baş- 
ladı ıtin hasilatı, enıalı və satışı üzrə 
yüz' şirkət yaradıldı Azərbaycanda
milli ırjuaziya formalaşdıqca, Bakı şə- 
həri ünyanın sənaye mərkəzlərindən 
birir evrilirdi. İlkdəfə 1871 ildə Abşe- 
ron ırımadasında Balaxanı-Sabun- 
çu-R mana yatağı səııaye üsulu ilə işlə- 
nilməyə başladt. 1872 ildə neft sənaye- 
sində münasibətləri tən/imlənıək məqsə- 
dilə ııeft mədənləri vo neft məhsulların- 
dan aksiz vergisi haqqında və icarədar- 
larda olan neftli sahələı in hərrac yolu ilə 
fıziki şəxslərə satılması haqqında qa- 
nıınlar qəbul edildi. 1872 il dekabrın 31- 
ində Balaxanıda 15 sahə, Bibiheybətdə 2 
sahə hərraca qoyuldu. O dövrdə istifa- 
dosiz dovlət torpaqları neft axtanşı və 
aşkar edilmiş neftli sahələıin istismarı 
üçün 24 il müddətinə icarəyə veriliı<ji.

İcarədar hasil etdiyi nefti ixrac etmək və 
onuıı satış qiymətini təyin etmək hiiqu- 
quna malik idi. İcarədarlar satılan neft- 
dən 14 15% təmiz gəlir əldə edirdi. 19 
əsrin 70-ci illərində neft sənayesinə tə- 
miz milli kapital qoyuluşu cəmi 4%, mil- 
li kapitalın iştirakı ilə qarışıq kapitalın 
həcrni təqr. 10% təşkil cdirdi. 1874 ildə 
Bakıda ilk səhmdar neft şirkoti - "Bakı 
neft cəmiyyəti” yaradıldı. İsveçli Ro- 
bert Nobel Bakıya gəldikdən (1873) 
sonra 1876 iklə “ Nobel qardaşları neft 
istehsah şirkətinin Bakı şöbəsi” yaradıl- 
dı. Azərbaycanda Nobel qardaşlarına 
bir stra neft mədənləri, neft emalı 
zavodlarından başqa ilk dəfə Xəzər də- 
nizində quraşdırılmış neftdaşıyan tan- 
ker, barjlar, dəınir yollar, mehmanxana-

neft kəmərlərinin iimuıni uzunluğu 230 
knı idi. Bu kəmərlərlə ildə 1 mln. ı neft 
nəql edilirdi. 1883 iklə Bakı-Batum də- 
mir yolunun istifadəyə verilınəsi neft və 
neft məhsullannm Avropa ölkələrinə ix- 
rac edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 
etdi. 1883 ildən Rotşild qardaşları Bakt- 
da maliyyə-kredit əməliyyatlarına qatı- 
laraq neftiıı satışı ilə məşğul olınağa 
başkıdı. 1883 ildə Rotşildlərin “Xə- 
zər Oara dəniz neft sənayesi və ticarəti 
cəıniyyəti” yaradıldı. Rotşildin bankı 
1890 ıldə Bakı neftinin ixracının 42%-i- 
nə nəzarət edirdi. 1901 ildə Azərbaycan- 
da 11 mln. t neft (diinya neft hasilatının 
yarıya qədəri) hasil edilmişdir (sxem 1). 
1880 ildə D.İ.Mcndeleyev Bakı neftinin 
dütıya bazarlarına çıxarılmasını tomin

iltor
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lcır və s. moxsııs id). >9 əsnn somınön 
neft sonayesində fəaliyyət göstərən 167 
sahibkarın 49-u (29,8%) azərbaycanlı 
idi. Milli neft milyonçularından Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev, İsa boy Hacınski, 
Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev, 
Şənısi Əsədullayev, Seyid Mirbabayev 
və b.-nın neft sənayesinin inkişafında 
böyük rolu olmuşdur. 1876 ildə neft 
mohsullarına aksiz vergisi ləğv edildik- 
don sonra yeııi neftayırma zavodları ti- 
kilib istismara verildi. 19 əsrin 80-ci illo- 
rində Bakıda 200-ə yaxın kiçik neftayır- 
ma zavodu (qurğusu) fəaliyyət göstərir- 
di. Bakının neftayırma zavodlarının 
məhsulları Parisdə (1878), I.ondonda 
(1886). Brüsseldə (1897) keçiı ilən dünya 
sərgilorində yiiksək qiymətləndirilmişdi. 
1878 ildo Balaxanı yatağı ilə Bakı neft- 
ayırma zavodunu birləşdirən 12 km  
uzunltığunda Rusiyada ilk neft kəməri 
iıışa edildi. 1898 ildə neft mədənləıi ilə 
Bakı neftayırma zavodlarım birləşdirən

elmək i'ıçün Bukı-Butum  neft kəmərinin 
çəkilıııəsini təklif ctdi. Bu kəmərin 
(u/.unluğu 833 km, diam. 200 mm) tikin- 
tisinə 1897 ildə başlandı və 1907 ildə ba- 
şa çatdırıldı.

Nefl sənayesinin və onunla bağlı 
sahələıin inkişafı Bakını Rusiya impe- 
riyasının birinci dərəcəli sənaye mərkə- 
zinə çevirdi. Neft sənayesi Baktnın 
iimuıni sənaye ınəhsulunun 79,2%-ini 
verirdi. Neft sənayesində xarici kapi- 
talın xiisusilə “ Nobel qardaşları” şir- 
kətinin nüfuzu giiclü idi. 1914 ildə neft 
sonayesində biitün investisiya kapitalı- 
nın 42%-i, 1917 ildə isə 56%-i xarici 
inhisarlara məxsus idi. O dövıdə neft- 
çıxarına texnikası çox bəsit idi, əl əməyi 
üstiinlük təşkil edirdi. Çoxzəhmətli və 
azeffektli vurnıa qazınıası əsas qazıma 
iisulu idi. Quyular kiçik dorinlikdə 
qazılırdı və aşağt laylar açılmırdı, 
kəşfiyyat işləri aparılnnrdı. Bu səbəb- 
dən, ayrı-ayrı neft layları deyil, bütöv-
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lükdə nel't yataqları sıradan çıxııdı.
Azərbaycanda 20 əsrin ovvəllərində

109 səhmdar cəmiyyoti fəaliyyot göstə- 
ıiıdi. Onlardan 72-si rus kapitalına (240 
mln. rubl), 37-si isə ingilis kapitalma 
(100 mln. fıınt-sterlinq) məxsus idi No- 
bel qardaşlarının neft sənayesinə qoy- 
duqları kapitaj 30 mln. rııbl təşkil edir- 
di. Ən varlı neft sənayesi sahibkarların- 
dan olan İsa bəy Hacınskinin "Hacı-Çə- 
ləkən" neft şirkəti neft sənayesinə 1,25 
mln. funt-sterlinq məbləğiııdə kapital 
qoymuşdu. Azəıbaycan Xalq Cüm- 
huıiyyəti dövründa I3akı Batunı neft 
kəməri yenidən bərpa olundu (1918). 
Həmin ərəfədə Azərbaycanda neft isteh- 
sal edən 270 müəssisə, neft quyularının 
qazılması ilo nıəşğul olan 49 orta və ki- 
çik şirkət, ııeftin emalı ilə məşğul olan 
25 şirkot, 100-dən artıq mexaniki sex, tə-

mir emalatxanası və s. fəaliyyət göstərir- 
di. Bu mərhələnin son illərində neft sə- 
nayesində ağır vəziyyət (ınüharibə, inqi- 
labi hərəkat və s. nəticəsiııdə) yarandı və 
neft hasilatı kəskin surətdə azaldı.

İ k i n c i m ə r h ə I ə Azərbaycanda 
neft sənayesirun milliləşdirilməsindən 
(1920) açıq dənizdə “ Neft Daşları” ya- 
tağının istismarınadək (1949) olan 
dövrü əlıaıə edir. Neft sənayesinin milli- 
ləşdirilməsi ərəfəsində illik neft hasilatı 
azalaraq 2,4 mln. / oldu (1921). Milliləş- 
dirilmiş neft sənayesinə rəhbərlik etmək, 
dağıdılmış təsərrüfatı bəı pa etmək və ıs- 
tehsalı artırmaq üçün “ Azərneft" İstch- 
salat Birliyi yaradıldı. 1920-25 illərdə 
neft sənayesiniıı bərpası, 1928-29 illərdə 
isə texniki cəhətdən yenidən qurulması 
əsasən başa çatdırıldı. 1928 ildə neft çı- 
xarılması (7,7 mln. ı) 1913 il səviyyəsinə 
çatdırıldı. Yeni texnikanın tətbiqi, qazı- 
ma işləriniıı sürətlə artjrıJınası, yeni zən-

gin neft yataqlarının kəşfı neft çıxarıl- 
masına dair birinci beşillik planı iki il 
yarıma (1931 il, mart) yerinə yetirməyə 
imkan verdi. Azərbaycan SSRİ-nin əsas 
neft bazasına çevrildi: iimumən çıxarı- 
lan neftin 70%-indən çoxu Azərbayca- 
nın payına düşiiıdü. 1940 ildə 22,2 mln. 
t neft çıxarıldı. Neft sənayesinin sürətli 
inkişafı neft-maşınqayırma sənayesinin 
yaranması və inkişafı ilə yanaşı gediıdi. 
SSRİ-də maııcanaq dəzgahları, dərinlik 
nasosları, metal buruqlar, qasıma ava- 
danlıqları və s. istehsalı ilk dəfə Bakıda 
mənimsənildi. Quruda yeni neft yataq- 
ları kəşf edilib istifadəyə verildi. Xəzərin 
zəngin neft yataqlarınm geniş mənimsə- 
nilməsinə hazırlıq görüldü. Bu mərhələ- 
də axtanş-kəşfıyyat işlərinin genişləndi- 
rilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda bir 
sıra yeni neft yataqları (xiisusilə Qala,

Buzovna-Maştağa və s.) aşkar edilib is- 
tismara veıildi. 1941 ildə Bayılda dün- 
yada ilk dəfə tuıbin üsulu ilə 2 min nı 
dərinlikdə maili quyular qazıldı. Hərnin 
ildə neft hasilatı 23,6 mln. t-a çatdırıldı. 
Bıı, o dövıdə SSRİ-də neft hasilatının 
76%-ini təşkil edirdi.

İkinci diinya müharibəst illərində 
Azərbaycanın neft sənayesi cəbhədəki 
taıık və təyyarələri, eləcə də xalq təsər- 
rüfatının müxtəlif sahələrini yüksəkkey- 
fıyyətli duru yanacaqla, sürtkü yağları 
ilə təchiz cdəıı güclü bazaya çevrildi. 
Həmin illərdə (1941 45) Azərbaycan 
SSRİ-yə 75 mln. ?-dan çox neft verirdi. 
SSRİ-də çıxarılaıı neftin 3/4-ii Azər- 
baycaııın payına düşürdü. Lakin mütə- 
xəssis-neftçilər cəbhəyə getdiyindən işçi 
qüvvəsinin çatışmaması (ınütəxəssisləıi 
qadınlar və yeniyetmələr əvəz edirdi), 
neft avadanlığının kəskin azalması, qa- 
/ıma işlərinin, deməJ< olar ki, dayaııdı-

rılması, maddi-texııiki təchizatın zəif ol- 
ması neft sənayesinin sonrakı inkişafına 
mənfi təsir göstərdi. 1942 ildə neft ava- 
danlıqlarınm və neftçi mütəxəssislərin 
SSRİ-nin şərq rayonlanııa (Tatarıstan, 
Türkmənistan, Başqııdıstan və s.) köçü- 
rülməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda neft 
hasilatı 11,1 mln. t-a düşdü. 1944 ildən 
başlayaraq bütiin neftçıxarma trestləriıı- 
də qazıma müəssisəloıi bərpa cdildi. 
“Azərneftkombinat” ın tərkibində dəniz 
qazıma tresti yaradıldı. SSRİ-nin şəhər 
və rayonlarında neft sənayesinin yaran- 
masında və inkişafında Azərbaycan 
neftçiləıinin, alimlərinin, mühəndiTəri- 
nin, texniklərinin, qazıma təşkilatl: nın 
və başqa müəssisələrin böyük ıolu ( 'du. 
Bu sahədəki fəaliyyətlərinə görə 19 4 il- 
də Süleyman Vəzirov, Riistəm İsr. lyı- 
lov, Baba Babazadə və Riistəm R ;tə- 
mov Sosialist Əməyi Qəhrəmanı ına 
layiq göıüldülər. Müharibədən s nra 
Azərbaycanın neft sənayesini inkiş. et- 
dirmək məqsədilə onun texniki və t ki- 
lati cəhətdən yenidən qurulmasına aş- 
landı. Tezliklə yeni konstruksiyalı ı ızı- 
ma qurğuları, dərinlik ııasosları, qa- ııa 
baltaları, qazıma turbinləri, endir ıə- 
qaldırma avadanlıqları, “qoruyucu kə- 
mər” və s. yaradıldı. Neft quytılaı :ıın 
geofiüiki kəşfiyyatı metodları, ııeftçıxar- 
ırıa texnikası və texnologiyası xeyli ək- 
milləşdirildi. Neft çıxarılması 1 kı 
rayonu hüdudlarını aşdı, Küry: nı, 
Kür-Qabırrı çayları arası, Şamaxı-< ?o- 
bustan, Xəzəryanı-Quba sahələıinə e- 
dib çıxdı. Kəşfıyyat qazımasmın hc. ni 
artaraq 1950 ildə 424,1 min m-ə çatdı i, 
bu da 1946-49 illəı də bir sıra neft yat |- 
larımn (Qazanbulaq, Tərtər, Acıdo ə, 
Umbakı, Əmirxanlı, Zağlı, Gürgan-. ?- 
niz, Çilov adası və s.) kəşf edilməsini i )- 
min etdi. Müharibədən sonra neftçıx - 
ma coğrafıyasındakı ən böyük irəlib; ış 
Xəzərdə zəngin neft yalaqlarmın kəşfı , ə 
istismara verilməsi oldu. Dünya tocrül - 
sində ilk dəfə sahildən 40 knı (Bakıd: n 
100 km) aralı, açıq dənizdə dəmir özüll r 
üzərində nadir “ Neft Daşları” şəhəıi sa- 
lındı, neftçıxarma mərkəzi qurudan də- 
nizə (Xəzərə) keçdi. 7 noyabr 1949 ildə 
“ Neft Daşları” yatağında (yatağın ilk 
geoloqu Ağaqurban Əliyev olmuşÄır) 
942 nı dərinlikli I saylı quyunıın (Qala 
lay dəstəsindən) gündə 100 t hasilatla is- 
tismarma başlandı və açıq dənizdə neft- 
çıxarmamn əsası qoyuldu. Belə ki, res- 
pııblikada çıxarılan neftin 2/3-si dəniz 
neft mədənlərınin payına düşdii.

Ü c ü n c ii m ə r h ə I ə 1950 ildən

19 asrin soınında Bakıdakı ııcft mədənlərindən b iri
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başlanır və 1969 ilə kimi davam cdir. Bıı 
morhələdə dəniz geoloji-kəşfıyyat işləri 
genişlənmiş, bir sıra neft və qaz yataqla- 
n aşkar edilib istismara verilmiş (Qum- 
dəniz, Songəçal- Duvannı-dəniz-Xəro 
Ziro adası, Bahar, Bulla-dəniz, Daıvin 
kiipəsi, Palçıq pilpiləsi və s.), dəniz qazı- 
ma işlərinin (o cümlədən, axtarış-koş- 
fiyyat qazıınasımn), hidrotexniki neft 
qurğularınm tikilməsinin texnika və tex- 
nologivası, dənizdə neftçıxarmanm in- 
frastrul turu inkişaf etdirilmiş, həmçinin 
quru sahələrdə bir sıra yeni neft və qaz- 
konder at yataqları aşkar edilib istis-
mara ilmişdi (Kürovdağ, Mişovdağ,
Küıs; . Qarabağlı, Qalmaz, Qaradağ
və s.) u dövrdə əsason “ Ncft Daşla-
rı” ıııı digər yataqların intensiv surət-
də işl: məsi və istismarı həyata keçiril-
di. D ı təcrübəsində ilk dəfə açıq də-
nizdə akada dirəkləri üzərində dəniz
modə ıkildi. Burada kompleks mü-
həndi ə elmi-tcxniki tadbirlərin tətbiqi
nətic. do külli miqdarda kapital qoy-
uluşu ınetaJa qənaət edilərək yüksək
omək hsuk\ar\ığına, neftin həv bir vo-
nunu 'naya dayəıinin aşağı düşməsinə 
nail ı du. Yüksək əmək göstəriciləri-
nə gö neftçilərin bir qrupu ■ Ağa Ne- 
motul Qurban Abbasov, Ağaqurban
Əliye. Mixail Kaveroçkin, Nəsrıılla
Babii v, Sabıt Orucov, Yusif Səfərov 
və b. >Rİ Dövlət mükafatına, Qurban 
Abb. ıv, Bəxtiyar Məmmədov, Məlik 
Göyt ev, Yusif Kərimov və Mixail 
Kavi çkin (ölümündən sonra), Ağa- 
dada Cərbəlayı oğlu, Qaraş Əmirov isə 
Sosi. t Əməyi Qəhrəmanı adına layiq 
görü lər.

'ıaribədən sonra neft sənayesinin 
sürə' ıkişafı nəticəsində 1966 ildə neft
lıasil (21,7 mln. /), demok olar ki,
1940 səviyyəsinə (22,2 ınln. /) çatdı.

1 rdüncü m ər hə 1 o 1969 ildən 
başl; r və respublikanın neftvəqazsə- 
naye lin, xüsusilə dəniz neftinin hasila- 
tının nkişaf tarixində miihüm ohomiy- 
yot I ,ısb edir. 1970 ildə “Xozərdəniz- 
neftqaz” Sənaye Birliyi yaradıldı. SSRİ 
Neft Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan 
neftçilorinin dəniz şoraitində iş aparmaq 
tocrübosini nozərə alaraq, Xəzərin biitün 
sektoılarında (1970 ildə Xozər donizi 
sektorlara bölündii) geoloji-kəşfıyyat, 
qazıma, işlənilmə, istismar və digər işlə- 
rin aparılmasım Azərbaycan neftçilərinə 
lıəvalə etdi. O vaxtadək Xəzər dənizində 
istifadə olunan texniki vasitə dəııizin 
yalııız 40 /jı-ədok dorinliyi olan sahələr- 
do işləməyo imkan vcrirdi. Homiıı dövr-

də Xəzərin Azərbaycan sektorunda 
40 /»-ədok dərinlikdəki perspektivli sa- 
həlordə bütiin ncft-qaz yataqlarının, de- 
ınok olar ki, hamısı aşkar olundıı. Do- 
nizdə ncft və qazın hasilatının artırılma- 
sı daha böyiik dərinliklərdə olan neft və 
qaz yalaqları ilo bağlı idi Orta Kiir dü- 
zənliyindəki Muradxanlı (1971) və 
Kiirün yuxarı axarında Kiirlə Qabırrı 
çayları arasındakı sahodo Torsdəllor 
(1983) neft yataqları aşkar edildi. 
Azərbaycamn neft tarixində ilk dəfə neft 
çöküntii siixurlardan deyil, vulkanik 
süxıırlardan çıxarıldı.

1970-80 illərdə Azərbaycana 75 növ- 
də 400-dən çox ağır yükqaldıran kran- 
gəmi. boruçokən gəmilor, seysmik, sərni- 
şin və s. gəmi növləri gətirildi. Xozərdə 
25001 gücündə “Azərbaycan” kran-gəmi- 
si işə başladı. Bundan başqa, ilk vaxtlar

dənizin 70 m dərinliyindo olan sahələrdo 
geoloji-kəşfıyyat işləri aparınaq üçün 
"Xozər” tipli özüqalxan, sonıalar iso də- 
nizin 200 nı dərinliyindəki sahələrdə işlə- 
moyə imkan verən “ Şelf’ tıpli yarımdal- 
ma üzon qazıma qurğularının alınması 
nəticəsindo donizin daha dərin sahəloriıı- 
do zongin neft və qaz yataqlarımn koşf 
olunmasına imkan yaıandı. Nəticədə, 20 
əsrin 60-cı illərinin soıııı ilə miiqayisodə, 8 
yeni neft və qaz yatağı kəşf edildi, neft elı- 
tiyatları iki, qaz ehtiyatları isə üç dəfə art- 
dı. 1975 ildə neft və qazın ünuımi hasilatı
27,1 mln. / (şorti yanacaq) oldu. 80-ci il- 
ləıdo iizən qazıına qurğularının sayı 11-ə 
çatdırıldı vo onlardan istifadə etməklə də-

nizın 80-350 ııı dərmlıklənndə hazııda 
Azərbaycan neftinin əsas hıssəsini verən 
zəııgin nett ehtiyatlarıııa ınalik yataqlar 
(“Giinəşli” , “Çıraq” , “ Azori” və s.) koşf 
olundu. Bu dövrdə neftçilərdon Salman 
Nağıyev, Əhməd Diinyamalıyev, Məm- 
məd Qəmbərov, İsrafıl Hiiseynov, Akif 
Əmanov Sosialist Əməyi Qohramanı adı- 
na layiq görüldülər. Bakıda diinyada ana- 
loqu olmayan Dərin Dəniz Öziilləri Za- 
vodu 1979 ildo tikilməyə başladı (tikintiyə 
450 mln. ABŞ dolları həcmində vəsait ay- 
rılmışdı) və 1985 ildə istismara verildi. Sa- 
hil qəsobosindo zavodun işçilori üçiin 130 
min n f  yaşayış sahəsi, bir neçə təhsil. sə- 
hiyyə və məişot' obyektlori tikilib istifadə- 
yə verildi. Çox nadir profilli zavodda 
kadr məsələjorini həll etmək məqsadilə 
1981 83 illərdə 1500-dən çox mühəndis, 
fəhlə və mütəxəssis öz ixtisaslarını artır-

maq üçün dünyanm və SSRİ-nin müxtəlif 
şəhərlərində yerloşən zavodlara göndərildi.

B e ş i n c i m o r h ə 1 ə. Bıı mərhələ 
SSRİ-nin dağılması, Azoıbaycamn nıüstə- 
qilliyinin bərpası (1991) və yeni neft stra- 
tegiyasının yaranması ilə səciyyəlonir. 
Azərbaycanda ycııi neft stıategiyasının 
hazırlanması vo lıoyata keçirilməsi Hey- 
dər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan 
miistəqilliyini bərpa etdikdon sonra bir 
çox çətinlikbrlə (SSRİ-nin keçıniş respub- 
likaları ilə iqtisadi əlaqələrin qırılması, öl- 
kədəki daxili voziyyotin qeyri-sabitliyi, 
maliyyə çatışmazlığı, texniki təchizatın 
pozulması və s.) üz.bşmişdi. Bu problcm- 
lər artıq aşkar edilmış “ Azəri” , “ Çıraq",

Bnkıda ‘“Nobcl q a rd a ş la rr s irko tin iıı id a n  biııası
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mayənin əsas hissəsi dəııiz yataqlarının 
mənimsənilməsinə və perspektivli strıık- 
turlarda axtarış-kəşfıyyat işlərinin apa- 
rılmasına yönəldilmişdir. “ Əsrin müqa- 
viləsi” nin həyata keçirilməsinə başlanan 
vaxtdan Azərbaycan iqtisadiyyatında 
dönüş yarandı. Birinci növbodə 1995 il- 
də ilkin neft hasilalı layihəsi çorçivəsin- 
də “ Çıraq-1” özülü Qorb standartlarına 
uyğunlaşdırıldı və böyük maillikli quyu- 
ların qazılması iiçün özülün üst modulu 
modernizə cdilərək yeni qazıma avadan- 
lıqları ilo təchiz olundu. Maksimal mail- 
liklə qazılmış A-18 (inhirafı 5500 , ), A-
19 (inhirafı 6300 /;/-don artıq) və stis- 
mar qııyuları böyiik neft hasilatı j işə 
düşdülər. Bu özüldən 20 quyu (' neft 
hasilatı quyıısu, 4 suvurucu qtıyu ızıl- 
mış, 1997-2005 illərdə 48,3 mln. left,
10,5 tulrd. /ıt-'qaz hasil edilmişdiı

19l)9 ijin dekabnnda Azərbaj tnın 
Jmənfəət nefti” ilə doldurulnıuş il; an- 
ker diinya bazarlarına çıxarıldı. 005 
ilin əvvəlində tankerlərin sayı 39-a 16
mlıı. t neftlə) çatdı. Şimal istiqamaı ndə 
Bakı-Novorossiysk neft kəməri 19' 7 il- 
də yenidən bərpa edildi, qərb isti(| 'nə- 
tində isə 1999 ildə Bakı Supsa bor kə- 
mori inşa edilərək, işə salındı. 200t ilə- 
dək lıər iki koməıiə 59,8 ıııln. t nefl əql 
edilmişdir.

1991-2004 illərdə Azərbayc; ıda 
neft hasilatımn dinamikası 2-ci sx< də 
verilmişdir. 2005 >Idə neft hasilatı 2,2 
mln. ı-a çatdırılmışdır.

1993 ildə Azərbaycanda “ Ka ın 
Geodz'kar’ müştərək müəssisəsi a- 
dıldı. Miiəssisə 1995 ilin dekabrınt: >n
müasir avadanhqla təchiz olıınmuş ı- 
kı” elmi tədqiqat gəmisi vasitəsilə s- 
rin müqaviləsi” no daxil olan yataq n 
tektoııik quruluşunu doqiqləşdird ə 
dərin kəşfiyyat quyularının qazılı sı 
üçüıı hazııiıq işlori gördü. Xəzorin bo k 
dəıinliklərində yeıiəşon sahələrdo dr n 
kəşftyyat quytıları qazımaq iiçün tə> ir 
və modernizə edilmiş “ Dədo Qorqııd” 
(keçmiş “ Kaspmorneft” ) yarımdalma 
üzon qazıma qurğusu 50 720 ııı dəniz 
dorinliyində 7620 w-ədək quyıı qazımaq 
imkanına malikdir. “ İstiqlal” (keçmiş 
“ Şelf-5” ) yarımdalma üzəıı qazıma quı- 
ğusu da təmir və modernizə edildikdən 
sonra dəniziıı 50 700 ııı dərinliyində 
7620 ///-ədək quyu qazımağa imkan ve- 
rir. Modernizo olunmuş qazuna qurğu- 
larının kömoyilə “Azəri Çıraq Gtinoş- 
lj yataqlannda 6 kəşfiyyat quyusu qa- 
zılmış, nəticədə neft ehtiyatmın əvvəlki 
qiyınətləndirilməsi 80'%-dən çox artınış-

“Giinəşli” kiıni yataqların işlənilınəsinə 
iınkan vermirdi. Neft sənayesini böh- 
randan çıxarmaq və ölkənin karbohid- 
rogen ehtiyallarının məniınsənilməsinə 
başlamaq üçün Heydər Əliyev niifuzlu

neft ehtiyatınm 730 mln. t, 2006 ildə isə 
924 mln. t olduğu təsdiqlənmişdir. 
Ümuıni xalis gəlirin 80%-i Azərbaycan 
Respublikası üçiin, 20%-i sərmayəçilər 
üçün nozordə tutulmuşdur. “Əsrin mii-

"Ə srin müc]iivilosi” nin imzaliinma mərasimi.Bakı. 
20 semyiibr 1994 il.

xarici ncft şirkətlorini Azərbaycana də- 
vət etınək qərarına gəldi və az bir vaxt- 
da yeni neft strategiyası işlənib hazııian- 
dı. Xarici şirkətlərlə aparılan danışıqlar 
ııəticəsində 1994 il sentyabrın 20-sində 
“Azori-Çıraq-Günəşli" yataqlarının iş- 
lənilməsi üzrə diinyanın 7 ölkəsinin I I 
iri neft şiıkoti ilə “Əsriıı müqaviləsi” im- 
zalandı. Müqavilə Azərbaycan Respub-

qaviləsi” ni həyata keçirmək ınəqsodilə 
Azərbaycan Beynəlxalq Əınəliyyat Şir- 
kəti (ABƏŞ) yaradıldı və təsdiq olun- 
mtış vahid proqram üzro Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirk^ti 
(ARDNŞ)  ilə birgə işlərə başlanıldı. 
“Əsrin miiqaviləsi” sonradan dünyanın
19 ölkosini toınsil edəıı neft şirkotləri ilə 
sazişlərin imzalanması üçiin də yol açdı,

likasının Milli Məclisi torofindən təsdiq 
edildi vo 1994 il dekabrın 12-sində 
qiivvəyo ınindi. İlkiıı hcsablamaya görə, 
çıxarıla bilən neft ehtiyatı 511 mln. ı ol- 
mtış, sonradan qiymətləndirici quyular- 
dan əklo ediloıı məlumatlar osasında

eləcə do dünyaya Xəzər dənizinin akva- 
toriyasıııda birgə işlərin başlamnasım 
elan etməklə digər dövlətlərin Azərbay- 
cana inamını artırdı. İmzalannnş neft 
sazişləri üzrə Azərbaycanııı neft sənaye- 
sinin inkişafı üçün nəzərdo tutulınuş sər-
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dır. Bu qurğular 1996 ildə yaradılmış 
“Kaspian Drillinq Kompani” müştərək 
miiossisənin tərkibində “ Şahdoniz” və 
“Azəri-Çıraq-Giinəşli” yataqlarında öz 
işlərini uğuıia davam etdirir. Xarici şir- 
kətləi' tərəfıııdən Azərbaycan üçün qu- 
raşdırıltnış Heydər Əliyev ad. “ Lider” 
qurğusunun köməyilə texnika-texnolo- 
giya sahəsində böyük irəliləyişlər əldo 
edilınişdir. Bu qurğu dənizin 1000 /?/ 
dərinliyində 9140 /;/-lik quyu qazımaq 
iiçiin imkan yaratmışdır.

1999 ilin noyabrında Tüıkiyənin İs- 
tanbtıl əhorindo ABŞ, Tiirkiyə, Azər- 
bayca' Giirciistan, Qazaxıstan vo
Tiirkn. istan prezidentlori Bakı-Tbili-
si Ce ı (BTC) əsas ixrac neft kəməri-
nin ç. >i haqqında dövlətlorarası mü-
qavil; zalaınışlar. 2002 il scntyabnn
18-inı iiakıda, Səngəçal terminalında 
Bakı ulisi Ceyhan osas ixrac neft ko- 
məriı əməl daşı qoyuldu və tikintisi-
no ba ıldı. BTC kəmərinin Azərbay-
can h sinin Gürcüstan hissəsi ilə 2004
ilin c yabrında birləşdirildi. 2006 il 
mayıı 8-ində Azərbaycan nefti kəmər 
vasil Ceyhana çatdı. Kəmərin ümu-
mi U/ 'uğu 1768 km (Azərbaycan his-
səsi 4 • kııı, Gürcüstan hissəsi 250 kın,
Türk hissəsi 1075 knı), diam. 1070 
//////. k neftötürmə qabiliyyəti 50 mln.
I, üm i dəyəri 2,95 mlrd. ABŞ dolları-
dır. C kəməıinin tikintisino sormayə 
qoyt' unun səhmdarlan BP (Böyiik 
Brita ya - 30,10%), ARDNŞ (Azər- 
bayc, 25%>), Yunokal (ABŞ 
8,90 Statoyl (Norveç - 8,71 %),
TPA Türkiyə - 6,53%), ENİ (İtaliya - 
5%), tal Fina Elf (Fransa - 5%n), İto- 
çi (Y miya - 3,40%), İNPEKS (Yapo- 
niya ’.50%ı), Konokol Fillips (ABŞ - 
2,50 ə Amerada Hess (ABŞ - 2,36%) 
şirk ridir. Azərbaycan Resnublika- 
sfnd neft hasilatının perspektivləri 
“Əsı müqaviləsi” nə daxil olan daha 
iki y, qda tannniqyaslı işləmə proqra- 
mıil. əlaqədardır. Layilıənin 1-ci fazası 
üzrə :005 ildə “Azəri” yatağının mərko- 
zi hissəsindən neft hasil edilmişdir. Btı 
moqsədlə “ Dədə Qorqud” yarımdalma 
qazıma qurğusundan 12 quyu qazılmış- 
dır. Burada, layihənin l-ci fazasına uy- 
gun olaraq, “ Azəri” yatağımn mərkozi 
hissəsində qazıma, hasilat və digər tex- 
noloji işlor üçün iki özül quraşdınlmışdı. 
Qazıma və hasilat iiçiin olan özüldon 48 
əsas quyunun, sonradan isə bu quyular- 
dan 46 yan lülənin qazılması planlaşdırı- 
lır. Özüldəki 10 qııyudan gündə 30 min 
f-daıı çox neft hasil edilir. “ Azəri” yata-

ğının qərb və şərq hissələrində, layiho- 
nin 2-ci fazasına əsasən, iki öziil qurul- 
ması və onların hər birindən 48 qııyu 
qazılması nəzərdə tutulur. “ Azəri” yata- 
ğının qərb hissəsində 1 qazıma-hasilat

3Z

özülü quraşdırılmış və 4 quyu qazılmış- 
dır. Onlardan 12 min / neft hasil olunıır 
(2006). “ Azəri-Çıraq-Giinəşli” yataq- 
larının tamıniqyaslı işlənilınəsi layihəsi- 
nin sonuncu 3-cü fazasına görə, “ Gii- 
noşli” yatağının dəriıı sularda yerləşən

hissəsinin və “Çıraq” yatağımn qorb 
hissəsinin birgə işlənilməsi, orada iki 
öziiliin qurulması (qazıına-hasilat və 
texnoloji işlər iiçün), eyni zamanda, qa- 
zıma-hasilat özülündən 48 qtıytı qazıl- 
ması nəzərdə tutulmuşdur. Yeni neft

strategiyasının həyata keçirilməsinin 
əhomiyyotli cəhotlərindon biıi də Qor- 
bin qabaqçıl texnika-texnologiyasının 
A/.ərbaycana gətirilməsidir. Tikintidə 
və yataqların işlonilmosində, qazımada

vo ıstisnıarda tətbiq olunan yeni texııi- 
ka, texnologiya və avadanlıqlar neft sə- 
nayesinin inkişafına müsbət təsir 
göstərmişdir.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “ Azə- 
ri” yatağının morkəzi hissəsində 48 əsas

qtıyıı liilosinin qazılmasına imkaıı verən 
hündürlüyii 143 ///, çəkisi 13700 / olan 
dayaq bloktmdan və ölçüləri 122x55x34 
m, çəkisi 14500 t olan üst modııldan iba- 
rot nohəııg dorin daniz öziilü tikilib qu- 
rasdırılmışdır. Səngəçal terminalında

Azorbaycan üzrə Dsniz yataqları iizrə A B Ə Ş  üzroj

Sxeın 2. 1991 2004 ilh rd .ı Azaıbaycandii ııeft hasiliilının diııam ikası.

Səngaçal ternıinalı.
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"A zə ri"  yatağıııın morkəzi hissəsində 
quraşdırılınış özüliin üst modıılıı.

genişbndirnıə ilə əlaqədar “Azəıi" ya- 
tağından ıızunlıığu l86A/», diam. 800 
nıfn olan sualtı neft və uzunluğu 187 km, 
diam. 720 mm olan sualtı qaz kəmərləri 
çəkilmişdir. Bu tikintilərin aparılmasında 
“Tekfen” , “Azfen” , ‘ MakDernıott” və s. 
müəssisələrin rolu böyiikdür. Azərbay- 
caıı Respublikasında ncft-qaz sektorun- 
da fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə 
vo müəssisələrdə minlərlə Azərbaycaıı 
vətəndaşı işləyir.

Hcydər Əliyevin müəllifı olduğu ycni 
neft stratcgiyası vo “ Əsrin miiqaviləsi” 
Azərbaycan neftinin ycni tarixinin əsası- 
m qoymuşdur.

Ə ıl.: Azəıbaycanda ııeft (1920 1970). IV  his- 
sə. Ncft saııaycsiııin iııkişaf tarixi: biblioqrafik 
göstr>rici. B.. 1986: Hcydər Əliyevin ııcft stratcgi- 
yası. Azərbaycaııın müstəqilliyi vo rifahı ııaminə. 2 
lıissədə. B.. 2001: A . u ıe B  H . A.. M n p s o c B  
M  . A .. ILI a x 6 a i o  B 3 .  K. CT)T BaKy Töiijih- 
ch öwWHxaıı: otbh;kiim h k pcajıı.ııocTH. B „  2001; 
H j i b x a M  A j i i i c b .  KucnıiHCKcm ııetj)rt> Ajcp- 
öaıtvKaııu. M „  2003; A j i i i c b  H. A „  M ı ı p -
'JOCB M . A . ricpCllCKTMBIıI OCBOCHIIH ynıCBo/ıo- 
pofliu.ıx pccypcoB ıı ııeKoropı.ıc acııeKnj ııpoOjıc- 
.vibi npanoBoro craTyca KacnıırıcKoro Mopn. B „ 
2003; Ə sriıı nıüqaviləsi 10 il. B „ 2004; Y ıı s i l'- 
z a d ə  X. Heydər Ə liyevin ııcft stratcgiyası. B „ 
2004.

Xoşhjxt Yusifztuh

Neft sazişlori*. Azərbaycan Respub- 
likası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ)  
1994- 2005 illərdə xarici ııeft şirkətləıi 
ilə 26 saziş (15 dəniz və 11 qurıı əraziləri

* Moqab A/ərhaycan Respublikası f)övlot Nelt 
Şirkati rəlıbarliyinin iştinıkı ib  hazırlnnınışdır.

iizrə) bağlamışdır. Bıı sazişbrdo 19 ölko- 
ni təmsil edon 42 şirkot iştirak etmişdir.

Xəzor  dən i z i n i n  Azə rbay-  
c a ıı s e k t o r u ii z r ə b a ğ I a n m ı ş 
s a z i ş 1 o r. “ A z ə r i - Ç ı r a q - G ii - 
n o ş I i ” y a t a q 1 a r ı ü z r ə . Xəzər 
dənizinın Azərbaycan sektorundakı 
“Azəri” , “ Çıraq” və “Giinoşli” (dənizin 
dorin hissəsi) yataqlarımn işlənməsi və 
lıasilatın pay bölgüsünə dair sazişin im- 
zalanmasında dünyanın 7 ölkəsini təmsil 
cdən 11 neft şirkəti iştirak edirdi. 
1994 2004 illərdə sazişin pay bölgüsünə 
bir sıra şirkətlər daxil olmuş (ABŞ-ın 
“ Ekson” , Yaponiyanın “ İtoçi” ), bəzi 
şirkotlər birləşmiş (ABŞ-ın “Amoko” və 
Böyük Britaniyanın “ BP” ), bəziləri isə 
paylarını sataraq sazişdən çıxmışlar 
(ABŞ-ın “ MakDermott” , Böyük Bıita- 
niyanın “ Remko” , Rusiyanın “ Lukoyl” 
və Səudiyyə Ərobistanının “ Delta” ). Sa- 
ziş iştirakcılarının sərmayə qoyuluşun- 
da pay bölgüsü 3-cii sxemdə verilmişdir.

Saziş sahəsi təxm. 432,4 Ar/?/--dir (Ba- 
kıdan şərqə doğru 110-130 km, sahildən 
dənizə doğru 70 90 km, donizin dərin- 
liyi 160̂ 420 ///). Saziş (işləmə miiddəti 
30 il) üzrə işləri yerinə yetirmək üçün

1995 il fevralm 12-də Azərbaycan Bey- 
nəlxalq Əməliyyat Şiıkəıı (ABƏŞ) yara- 
dıldı.

Azərbaycan geofıziklərinin Xəzərin 
Aznrbaycan sektorunda 1950-ci illərdə 
aşkar etdikləri strukturlarda 1979 ildə 
“ Giinoşli” , 1985 ildə “Çıraq” və 1987 il- 
də “ Azəri” yataqları kəşf edilmişdir. 
Azəıbaycan mütəxəssisləri xarici şirkət- 
lərlə “Azəri” yatağının birgə kəşfıyyatı 
və işlənməsi üzrə danışıqlara lıələ 1989 
ildə başlamışdılar. 1991 ildə “Amoko” , 
“ Yunokal” , “ MakDeımott” (ABŞ), 
“ Britiş Petroleum” və “ Remko” (Böyük 
Britaniya), “Statoyl” (Norveç) şirkətlə-

rindon ibarot beynolxalq konsorsium 
yaradıldı. Eyni vaxtda “ Çıraq” vo “Gii- 
nəşli” yalaqları iizro də danışıqlar aparı- 
lırdı. Azərbaycan Respublikasınm Pre- 
zidenti Heydər Əliyevin “Sazişlərin bağ- 
lanması və danışıqların aparılması iizrə 
biitiin səlahiyyətlərin ARDNŞ-yə veril- 
məsi haqqında” fərmanı danışıqlarda 
dönüş yaratdı və 1994 il sentyabnn 13- 
ündə “Azəri-Çıraq Günəşli” sazişinin 
layihəsinin təqdimat mərasimi, 1994 il 
sentyabrın 20-sində isə imzalanma mə- 
rasimi keçirildi. “ Əsrin miiqaviləsi' nin 
imzalanması morasimində əsas neft ir- 
kgflərinin rəhbərləri ilə yanaşı, ABŞ ın, 
Böyük Britaniyanın, Norveçin, Tiirk və- 
nin və Rusiyanın yanacaq-energeııka 
idarələriniıı rəhbərləri iştirak etdi ər. 
Müqavilanin yerinə yetirilməsi dövı in- 
də “ Çıraq-1” özülünün üst modulut t.ın 
tikilməsi, istismar quyularımn qazıl a- 
sı, sualfı neft və qaz borularının çə il- 
məsi, Səngəçalda. veni terminalın ti il- 
məsi, eyni zamanda Oaıa dənizdə ye ə- 
şən Novorossiysk limamna neftin nc ,li- 
nin təmini üçiin birsıra tədbirlərin hə a- 
ta keçirilməsi və s. nəzərdə tutulnuışd .ır. 
Azərbaycan Respublikası 1995 il maı ın

8-ində Tbilisidə Güıcüstan Respublika ı 
ilə, 1995 il oktyabrın 16-sında Moskv; - 
da Rusiya I ederasiyası ilə dövlotlərara- 
sı ıniiqavilə bağladı.

Saziş sahəsində ilk dəfə 1995 ildə 
“ Bakı” elnıi tədqiqat gəmisi vasitəsilə 3- 
ölçülii seysmik kəşfiyyat işləıi aparılmış- 
dır. 1994 95 illərdə “ Dədo Qorqud” , 
1997-98 illərdə “ İstiqlal” yarımdalma 
iizən qazıma qurğuları təmir və ıııoder- 
nizə edildikdən sonra dənizin dərinliyi 
50 700 /// olan sahələrdə 7620 /// dərin- 
liyə qədər qııyıı qazımaq imkanı yaran- 
dı. “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarında 
1996-97 illərdə 5, 1998 -2000 illərdə isə 2

□ DevonEnerji 
(ABŞ)

■ TPA0 5.63% 
(Tiirkiys)

6.75%
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S.xenı 3. "Azan Çıraq Günəşli”  y;ıtiK|lannın işbnıııəsiıiD sərmayə qoyuluşunda 
ncft şirkotbrinin iştirak payı.
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qiymətlondirici quyıı qazıklı. Nəticələr 
“ Fasilə” vo “ Balaxam” lay dostəbrinfn 
neftli-qazlı horizontlarımn daha da 
yüksək göstəricilərə malik olduğunu təs- 
diq etdi. Layihənin tam işlənməsi 
zaınanı 7 dəniz özülü tikilməlidir. “Əs- 
rin müqaviləsi” ndəki yataqların iki mər- 
lıələ ilə işlənməsi nəzərdə tutulurdu. 
1995 ilin oktyabrında qəbul edilmiş il- 
kin neft layihəsi (birinci mərhələ) “ Ç H 
raq” yatağının işlənilməsini və “Çıraq- 
1” öziilündən ilkin neft hasilatını əhatə 
edir. Y ıtaqların tammiqyash işlənilməsı 
(ikinci ıuərhələ) isə 3 fazaııı (1-ci, 2-ci və 
3-cü fa lar) əhatə edir və tam işlənilmə 
üçün t, . 15 mlrd. A B Ş  dolları sərmayə 
tələb jnurdu. 1996 ilin yanvarında 
Rusiy. və Azərbaycan Respublikası, 
mart yında isə Azərbaycan vo 
Giircı ıı Respublikası arasmda xam 
neftiıı qli barədə dövlətlərarası müqa- 
vilələ ızalanmış, 1997 il oktyabrın 27- 
sində kı-Novorossiysk və 1999 il 
aprclı 7-sində Bakı-Supsa neft kəməri 
işə s. nmışdır. “ Çıraq-1” özülündən 
1997 rs noyabrında ilk neftin alınma- 
sında >aşlayaraq 2006 ilin yanvar ayı- 
nadəl ’O istismar və suvurucu quyu qa- 
zılmı 48,3 mln. / neft, 10,5 mlrd. m3 
qaz h il olunmuşdur. Yataqda su-bas- 
qı rcj yaratmaq məqsədilə “Çıraq-1” 
öziilıi !ə quyulara su vuran nasos-kom- 
prcŝ  avadanhğv quvaşd\v\lm\ş və 2000 
ilin yından laylara su vuruhnasına 
başl, Imışdır.

“ əri” "yatağımn məıkəzi hissəsini 
əhal iən layihənin 1-ci fazasmın dəyə- 
ri 3. tılrd. ABŞ dolları, gündəlik hasi- 
lat 55 mir /-dur (400 min barrel).
Layı yə görə burada 48 quyu gövdəsi- 
nə 'ik hasilat, qazıma və yaşayış 
öziii ıtıraşdırıldı (suyun 128 m dəıinli- 
yin( Bu özül körpü vasitəsilə kom- 
pres: r və suvurma öziiliinə birləşdirildi.
Onı üst modulu işlənmənin digər faza- 
ları ün zərııri lay təzyiqini tənzimləyən 
avac ılığın quraşdırılmasına imkaıı ve- 
rir. Neft diarn. 762 ////// olan yeni boru 
kəməri ilə Səngəçal terminahna nəql 
edilir. Qaz isə diam. 706 ////// olan yeni 
borıı kəməri ilə nəql olunur və 
ARDNŞ-yə təmənnasız təhvil verilir, 
“Azəıi” yatağının mərkəzi hissəsində 
“Dədə Qorqud” qazıma qıırğusundan 
qazılmış 12 qabaqlayıcı istismar quyu- 
sunun 10-undan gündə 30,0 min t neft, 
6,0 mln. /z/f qaz hasil edilir (2006). La- 
yihənin 2-ci fazası 5,2 mlrd ABS dolları 
dəyərindədir. “ Azəri” yatağmın qərb 
hissəsində ilk neft hasilatına 2006 ildə

başlanmış, şarq hissəsində iso 2007 ildo 
başlanacaqdır. Giiııdəlik ümumi hasilat 
təqr. 83 ınin /-a (600 min barrelə) ça- 
tacaqdır. “ Azəri” yatağımn qorb hissə- 
sində (suyun 120 m dərinliyində) 48 
quyu gövdəsinə malik 1 hasilat, qazıma 
vo yaşayış özülü quraşdırılnıış, şəıq his- 
səsində iso (suyun 150 m dərinliyində) 
belə bir özülün quraşdırılması planlaşdı- 
ıılır (2006). Layihənin 3-cü fazası 2004 il 
sentyabrın 20-sində təsdiq cdilmişdir. 
Layihədə “Günəşli” yatağmın dərin su- 
larda yerləşən hissəsinin və "Çıraq” ya- 
tağının qərb hissəsinin birgə işlənməsi, 
orada iki özüliin (qazıma-hasilat və tex- 
noloji) qurulması nəzərdə tutulnuışdur. 
Layihənin 3-cü fazası 4,7 mlrd. ABŞ 
dolları dəyərindədir və ilk neftin 2008 il- 
də hasil ediləcəyi nəzərdə tutulur. Bura- 
da 1-ci fazanın analoqu kimi dənizin 
175 /// dərinliyində bir ədəd 48 quyuluq 
qazıma. texnoloji və yaşayış özıilü quru- 
lacaq və körpii ilə hasilat, kompressor, 
suvurma və texnoloji təchizat özülünə 
birləşdiriləcəkdir. Neft yeni yataqdaxili 
xətlərlə “ Azəri” yatağı üçün quraşdırıl- 
mış iki neft boru kəmərinə (diam. 762 
mm), oıadan da Səngəçal terminalına

nəql olunur. Səmt qazı kompressiya 
olunaraq “ Azəri” nin mərkəzi hissəsində 
quraşdırılmış diam. 706 ////// olan qaz 
boru kəməıinə vurulur. Səngoçal tcrmi- 
nalı neftin texnoloji emalına və saxlan- 
ınasına nəzarət edən qurğular tikməklə 
genişləndiı ilir. "Azəri-Çıraq-Günoş- 
li”də hesablanmış çıxarıla bilən ııeftin 
miqdarı 730 mln. /-dur, Uımmiqyaslı iş- 
lənmə layihəsi iizrə (“ Çıraq-1” özülünün 
qtıyuları da daxil olmaqla) 400-ə yaxın 
quyunun qazılması planlaşdırılmış və 
bunlara çəkilocək xərclər 15 mlrd. ABŞ 
dolları həcmində nəzərdə tutulmuşdur. 
2006 ilin yanvarınadək “ Azəri-Çı-

raq-G iinəşli”  sazişi üzıo gürülmüş işləro 
12,0 m lıd . A H Ş do llan  xorclonmişdir.

“  Ş a h d o n i z ” s t r ıı k t u r u ü / - 
r o s a z i ş. Xəzər doniziııin Azərbaycan 
sektorunda yerloşon “ Şahdoniz” peıs- 
pcktivli sahosinin kəşfiyyatı, işlonmosi 
və hasilatmın pay bölgüsiino dair saziş 
1996 il iyunun 4-iində imzalanmış və 
1996 il oktyabrm 17-sində qüvvəyo min- 
mişdir. Saziş iştirakçılarımn pay böl- 
giisii 4-cü sxemdə verilmişdir.

“ Şahdəniz” perspektivli strukturu 
1954 ildə Azərbaycan geofizikləri tərə- 
findən aşkar edilmiş və 1983 ildə koş- 
fiyyat qazımasına hazııianmışdır. “ Şah- 
dəniz” stıukturu Xəzər dənizində Bakı- 
dan cənııb-şorqo 55 kın məsafədə və do- 
nizin 50-500 /// dərinlikli lıissəsində yer- 
ləşir. Saziş sahəsi toxm. 859,8 /c///--dir. 
Kəşfıyyat dövrü 3 ildir və bu dövrdə 
minimum 2 kəşfiyyat quyusunun, əlavə 
kəşfıyyat müdciəti orzində isə daha 1 
kəşfıyyat quyusunun qazılması nəzərdə 
tııtulurdu. Sazişə görə işlənmə müddəti 
30 ildir (müddət 5 il də artırıla bilər) vo 
işləri həyata keçirmək üçün Britiş Petro- 
leum Eksploreyşn (“ Şahdəniz” ) Ltd. şir- 
kəti yaıadılmışdır. “ Şahdəııız” perspek-

tivli strukturunun kəşfiyyatı və işlənil- 
ıııəsi barodo xarici şirkətləıiə danışıqlara 
1991 ildə başlanılmışdı. 1992 iliıı ok- 
tyabrında Azərbaycan dövloti ilo “ Bıitiş 
Petroleum” və “ Statoyl” şirkətləri ara- 
sında “ Şahdəniz” pcrspcktivli struktu- 
runtın işlənilməsinə dair miiqavilo im- 
zalansa da, bu struktur üzrə işlər apar- 
ıriaq yalnız 1996 ildən sonra miimkiin 
olmuşdur. 1997 ildə “ Şahdəniz” sa- 
həsində kəsilişin iist hıssosinin öyrə- 
nilməsi məqsədilə mühəndis tədqiqatları 
və 3-ölçiilü seysmik kəşfiyyat işləri apa- 
rtlmış, “ Şahdəniz” sahəsində qazılacaq 
quyuların yeıi seçilınişdir. “ Şahdəniz”

S.xeııı 4. “ Şalıdnniz" s trıık turu  iizro saziş iştirakçılarının pay bölgiisü.
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sahəsLndə 1998 il iyıılun 7-sindo “ Dndə 
Qorqııd" üzon qazıma qurğusıından I 
saylı quyunuıı (SDX-1) qazılmasına baş- 
lanılmış vo “ İstiqlal” üzən qazıma qur- 
ğusu ilo davam etdirilmişdir (14.12.1998 
ildon). Dorinliyi 6316 m olan hu quyuda
1999 il iyunun 23-ündo sınaq işlorino 
başlanılmışdır. Quyudan gündo 1,5 mln.

qaz, 400 /-a yaxın kondensal alın- 
mışdır. 1999 il mayın 4-ündo “ İstiqlal” 
qurğusu vasitosilo "Şahdoniz” struktu- 
runıın tağ lıissosindo, SDX-1 quyusun- 
dan 6 kııı conubda SDX-2 quyusunun 
qazılmasına başlanılmışdır. 2000 ilin 
yanvarmda SDX-2 quyusunda, “ Bala-

xam” lay dostosinin 8-ci hoıizontunda 
vo “ Fasilo” lay dostəsindo sınaq işlorinə 
başlanılmışdır. “ Fasilo” lay dostəsindən 
gün or7İndo 1,8 mln. nıJ qaz, 520 540 / 
kondensat. “ Balaxanı” lay dəstosinin 8- 
ci horizontundan isə 1,7 mln. nı3 qaz, 
381 / kondcnsat alınmışdır. Sazişdə nə- 
zordə tutulmuş koşt'ıyyat işlərinin əlavə 
dövründə (2000, 17 iyul) “ Şahdoniz” 
yatağında “ İstiqlal” qazıma qurğusu ilə 
SDX-1 axtarış quyusundan 6 km şirnal- 
qərbdo SDX-3 quyusu (6688 nı) qazıl- 
mışdır. SDX-1, SDX-2, SDX-3 axtarış 
quyularının nəticəlorino əsasən, ‘ Balaxa- 
m” lay dostəsinin 8-ci. 10-cu horizontları 
və “ Fasilə” lay dəstəsi üzro yatağın şimal- 
şorq qanadı və şimal periklinalı, eləcə do 
büıiin yataq iiçün aparılmıs ilkin hesab- 
lamalar göstərdi ki, bıı yataqda 1 trln. 
///•*-dən çox qaz və 200 mln. / kondensat 
vardır. “ Şahdəniz” yalağmın kəşf edil- 
mosi neft ixrac cdon ölko kinıi tamnmış 
Azorbaycanın hom do qaz ixrac edən öl- 
kəyə çevrilməsi üçün zəmin yaratdı.

2003 il levralın 27-sindo Bakıda keçi- 
ıilmiş müşavirədə “ Şahdəniz” yatağı 
üzro layihonin 1-ci fazası çoıçivəsində 
sınaq istismarı üçiin yatağın şərq hissə- 
sinin işlonilməsiııdo qaz ehtiyatları 
340-400 mlrd. nı3 həcmində qəbul edil- 
mişdir. Burada SDX-1 kəşfıyyat quyu- 
sunun yaxınlığında TPG-500 özüliiniin 
qurulması. 12 istismar quyusunun qazıl- 
ması, qaz üçün 660 /)//?;, kondensat iiçün 
305 ////// diametrli iki sualtı kəmərin ço- 
kilmosi, Səngəçal terminalımn genişlən- 
dirilməsi vo Bakı-Tbilisi-Ceyhan nefl 
ixrac kəmərino paıalel Bakı-Tbilisi-Ər- 
zurum qaz ixrac kəmərinin inşası nozər-

do tutıılmuşdur. Yataqda “ İstiqlal” ya- 
nmdalma qurğusundan dənizin dibinə 
(101 nı dərinliyo) oturdıılmuş 15 quyu 
iiçün dayaq tavasından ilk 4 qabaqlayıcı 
istismar quyusu (SDA-1, SDA-2, SDA-
3, SDA-4) qazılmışdır və alınan nəticə- 
lər Azərbaycaıı geoloqlarının proqnoz- 
larını təsdiq etmişdir. Saziş sahəsində 
Qırməkiüstü qumlu və Qırməkialtı lay 
dostələrini açınaq moqsədilə daha bir 
kəşfıyyat quyusunda aparılan qazıma 
işləri başa çatdırılımşdır. “ Şahdoniz” 
yatağında TPG-500 özülünün tikinlisi 
tam başa çatdıqdan sonra, 2006- 09 il- 
ləıdə özüldon 4 istismar quyusunun, 
sonrakı illərdo isə daha 4 quyıınıın qa- 
zılması planlaşdırılır. Bu şərtlərlə “ Şalı- 
doniz” yatağınm 2006 ildə işlənilmoyo 
verilməsi və həmin ildo Azorbaycan qa- 
zının Türkiyoyə nxjli nəzərdo mtulıır. 
Layihonin iimumi xəıclərinə yatağın iş- 
lənmosi, özüliin likilmosi, iki sualtı ko- 
mərin çəkilməsi, terminalın inşası və 
uuyuların qazılması üzro işlori də ohatə

edoıı Apstrim (Upstream) və qaz ixıac 
kəmərinin tikintisi üzro Midstrim (Mid- 
stream) layihələri daxildir. Layihənin 
biı inci mərhələsində Türkiyəyə (BOTAŞ 
şirkəti) ildə 6,3 mlrd. nı3 (əvvəl 2 mlrd. 
nıJ), Gürcüstana (Gürcüstan Beynolxalq 
Neft Təşkilatı) ildə 0,5 mlrd. nıJ, Azər- 
baycana 1,5 mlıd. ıııJ həcmindo qazın 
satılması nəzərdə tutulmuşdıır. 2006 ilin 
yanvarınadək “ Şahdəniz" sazişi iizrə gö- 
rülmiiş işləro 2 mlrd. 905 mln. ABŞ 
dolları xorclənmişdir.

X ə zə r  dən iz i ı ı i n  A z ə r b ı y -  
can s e k t o ı u  üzrə digor  a- 
z i ş 1 ə r:

Xəzər donizinin Azorbaycan ek- 
torunda yerləşən “ Qarabağ’l pers ;k- 
tivli strukturunun birgə kəşfiyyatı, ;lə- 
nilməsi və hasilatın pay bölgüsü haq ın- 
da saziş. Bakı, 10 noyabr 1995;

- Xəzor dənizinin Azərbaycan :k- 
torunda yerləşon “ Dan ulduzu və 
“ Əşrəfi” perspektivli strukıuıiar ın 
birgo kəşfıyyatı, işlənməsi və hasil nn 
pay bölgüsüno daır saziş, Bakı, 14 e- 
kabr 1996;

- Xəzər dənizinin Azərbaycan sc; o- 
rıında yeıioşon “ Lonkəran-dəniz-Tn ış- 
dəniz” slrukturlarımn birgə koşfıyy l| 
işlənməsi və hasilatın pay bölgiisiinə ı' ıir 
saziş, Paris, 13 yanvar 1997;

- Xəzər dənizinin Azərbaycan sek1 o- 
ıunda yerləşən D-222 (Yalama San ur 
tağ qalxımı) blokunuıı birgə kəşfıyy ı, 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə d ir 
saziş, Moskva, 4 iyul 1997;

- Xəzor dənizinin Azərbaycan sek > 
runda yerləşən “ Abşeron” perspekt !i 
strukturunıın kəşfıyyatı, işlənməsi ə 
hasilaıın pay bölgüsüno dair, Xəzər 1 ı- 
nizinin Azərbaycan sektoıunda yerlə̂  n 
“ Naxçıvan” strukturunun kəşfıyyatı, 
lənməsi və hasilatın pay bölgüsünə da •, 
Xəzər dənizinin Azorbaycan sektorun a 
yeıiəşən “Oğuz” perspektivli struktuı - 
nun kəşfıyyatı, işlənməsi vo hasilaı ıı 
pay bölgiisünə dair sazişlor, Vaşinqtorı, 
I avqust 1997;

- Xəzər dənizinin Azərbaycan sekt<’- 
runda yerləşən Kürdaşı blokıınun kəş- 
fıyyatı. işləımıəsi və hasilatın pay böl- 
güsiino dairsaziş, Bakı, 2 iyun 1998;

- Xozor dənizinin Azərbaycan sekto- 
runda yeıiəşən “ İnam” perspektivli 
struktıırunun daxil olduğu dəniz hloku- 
nun kəşfıyyatı, işlonməsi vo hasilatın pay 
bölgüsiino dair, Xəzər dənizinin Azər- 
baycan sektorıında yerləşən “ Araz” , 
“Alov” vo “ Şorq” perspektivli stıuktur- 
larının kəşfıyyatı, işlonməsi və hasilatın

"Şalıdəniz”  strukturıına tlııir sazişin imzalanma morasimi.
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pay bölgiisünə dair sazişlər, London, 21 
iyul 1998;

- Xəzər dənizinin Azəı baycan sekto- 
runda yerləşən “ Atoşgah” , “ Yanan ta- 
va” və ’Muğan-dəniz” perspektivli 
strukturlarınm kəşfıyyatı, işlonməsi və 
hasilatın pay bölgüsünə dair saziş, Bakı, 
25 dekabr 1998;

- Xəzər dənizinin Azərbaycan sekto-
runda “Zəfər” vo “ Məşəl” perspcktivli 
struktuıiarının daxil olduğu blokun 
koşfıyyatı, işlənməsi və hasilalın pay 
bölgüsiinə dair, Xozor dəniziniıı Azor- 
baycaıı sektorunda “ Savalan” , ‘Dal- 
ğa” , ‘ ..crik-doniz” və “Cənub” pers- 
pektiv struktıırlarının daxil olduğu 
bloku Nəşfıyyatı, işlənməsi və hasilatm 
pay b jsünə dair sazişlər, Vaşinqton,
27 ap 1999.

Sa ırin imzalanma tarixinədək bıı
sahələ ' heç birindo neft-qaz yatağı
açılm ıışdı. Bağlanmış sazişlərin şərt-
lərinə :,asən, bütün saziş sahələrində 
seysn' koşfiyyat işlərinin aparılması və 
kəşfıy : quyusunun qazılması nəzordə 
tutul sdur. Keçən müddət ərzində sa- 
ziş sa ərində seysmik kəşfiyyat işləri
aparı; ış, demok olar ki, bütün sahələr 
üçölç; (3D) seysmik kəşfıyyatla əhatə
olunn , bozi strukturlarda isə ikiölçülii
(2D) ,}smik koşfiyyat işləri də aparıl- 
mışd 'U işlərlə yanaşı, ayrı-ayrı struk-
turla dərinlik quruluşunun öyronil-
məsi ıqsədilə dəıinlik seysmik profıl- 
lorini ?dqiqatı (qeydetmə müddəti 16
.«///-y ək) və qravimetrik işlər də həya- 
ta ke 'mişdir. Saziş ərazilorində “ Qa-
rabs əıııdəm” (1997-98), “ Əşrofi”
(199 S), “ Dan ulduzu” (1998-99),
“Ara ;əniz” (2000), ‘ tnam” (2000),
“Tal miz” (2000 01), “ Abşeron”
(200' ' ), “ Oğuz’L (2001), “ Kürdaşı”
(200 ‘Naxçıvan” (2001-02), “ Yanan
tava 2001-02), “ Atoşgah" (2002)1
“Zəf. (2004), “Yalama” (2004 05) 
struk larında axtarış-kəşfıyyat qazı-
ması arılmışdır. Kəşfıyyat qazıması-
nın a rıldığı sahələrdə dənizin dorin-
liyi 14 //z-dən (“ Yanan tava” , “ Atəş-
gah” ) 740 /?/-ə ( 'Zəfər” ) kimi dəyişmiş, 
qazılmış ən dorin quyunun dərinliyi 
7087 nı (“ Zəfər” ) olmuşdur. Aparılmış 
geoloji-geofiziki işlər nəticəsində ayrı- 
ayrı regionların geoloji quruluşları öyrə- 
nilmiş, perspektivli strukturların üçölçii-
lii gcoloji modelləri qurulmuş, tədqiq 
olunmuş, saholərin kollektoıiuq xüsu- 
siyyotlori və neft-qazlılıq perspektivliyi 
qiymotləndirilmiş, aparılacaq geoloji- 
kəşfıyyat işlərinin istiqamətləri müəy-

yonləşdiıilmişdir. Kəşfıyyat işlori noticə- 
sindo Xəzərin Azorbaycan sektorunda 
orta neft və qaz ehtiyatlarına malik “ Əş- 
ıəfi" (1998) neft-qaz və “ Qarabağ”
(1998) nel't zolagına malik qaz-konden- 
sat yataqları aşkar edilmişdir.

A z ə r b a y c a n ı n q u r u s a h ə - 
1 ə r i ü z r ə b a ğ 1 a n m ı ş s a z i ş 1 o r: 

Azərbaycan Respublikasında cə- 
nub-qərbi Qobustanm Şıxzəgirli, Şeyta- 
nud Bürgüt, Donquzluq, Nardaran, İl- 
xıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacı- 
vəli, Turağay, Kənizodağ, Qərbi Duvan- 
nı, Duvaıını, Solaxay və Daşgil yataqla- 
rının daxil olduğu üç blokun koşfıyyatı.

işlənməsi vo hasilatın pay bölgüsii haq- 
qında saziş Bakı, 2 iyun 1998;

- Azəıbaycan Respublikasında Mu- 
radxanlı, Cəfoıii və Zordab neft yataqla- 
rının daxil olduğu blokun bərpası, işlən- 
rnəsi və hasilatın pay bölgüsii haqqında 
saziş, Bakı, 27 iyul 1998;

Azərbaycan Respublikasında Kiir- 
səngi və Qarabağlı neft yataqlarının da- 
xil olduğu blokun bərpası, kəşfıyyatı, iş- 
lonməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqın- 
da saziş, Bakı, 15 dekabr 1998;

Azərbaycan Respublikasmda Po- 
dər sahəsi vo ona bitişik perspektivli 
struktuıiarın daxil olduğu blokun kəş- 
fiyyatı, işlonmosi və hasilatın pay böl- 
güsii haqqında saziş, Bakı, 24 aprel 
1999;

- Azərbaycan Respublikasında Mi- 
şovdağ və Kolaməddin nel’t yataqları- 
nın daxil olduğu blokun bərpası, kəş- 
fiyyatı, işlənməsi və hasilatm pay böl- 
güsü haqqmda saziş, Bakı, 12 sentyabr 
1999;

- Azərbaycan Respublikasında Zığ və 
Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu 
blokun bərpası, işlənməsi və hasüatm pay

bölgüsü haqqında saziş, Bakı, 9 yanvar 
2001;

Azərbaycan Rcspublikasında Pir- 
saat neft yatağı və ona bitişik saholorin 
daxil olduğu blokun bərpası, işlonmosi vo 
hasilaun pay bölgüsii haqqında saziş, 
Bakı, 4 iyun 2003;

Azərbaycan Respublikasında Qara- 
çuxur neft yatağının daxil olduğu blokun 
bərpası, işləııməsi vo hasilatın pay böl- 
güsü haqqında saziş, Bakı, 18 iyun 2004;

- Azorbaycan Respublikasında Binə-

“ Lsn lo ran -dən iz”  və “ Ta lış -tbn iz ”  
s truk tu rlanna  da ir sazişitı imzakınma morasimi. Paris. Ycliscy sarayı.
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qədi. Qırməkı Çaxnaqlar, Sulutopo, Ma- 
sazır, Falnıayı, Şabandağ vo Sianşor ncft 
yataqlarımn daxil olduğu blokun borpası, 
işlonmosi vo hasilatın pay bölgüsü haqqın- 
da saziş, Bakı, 29 seııtyabr 2004;

- Azorbaycan Respublikasında Kü- 
rovdağ neft yatağının daxil olduğu blo- 
kıııı borpası, işlonməsi vo hasilatın pay 
bölgüsü lıaqqında saziş, Bakı, 4 noyabr 
2004;

Azorbaycan Respublikasıııda Sura- 
xanı neft yatağının daxil olduğu blokun

borpası, işlonmosi vo hasilatın pay bölgüsü 
haqqında saziş, Bakı, 16 avqust 2005.

Sazişlorin, demok olar ki, hamısı işlo- 
nilmonin son mərholəsində olan, qalıq 
neft vo qaz ehtiyatları böyiik olmayan ya- 
taqlar üzro bağlanıııışdır. Qurudakı ya- 
laqların kiçik qalıq neft-qaz ehtiyatına 
malik olmaları, işlonilmo zamanı mürok- 
kob ekoloji mosololorin meydana çıxması 
və qoyıılmuş sormayonin geri qaytarılma 
tempinin aşağı olması soboblorindən ilk 
dövrdo xarici sormayoçilorin qurudakı ya- 
laqlanı maraqları yiiksok olmamışdır. 
Lakin Kürsongi Qarabağlı, Mişovdağ- 
Kolamoddin vo habclo Kürovdağ yataq-

ları üzro bağlanmış sazişlərin təcıübəsi 
göstordi ki, Azorbaycanın qurudakı ya- 
taqları neft-qaz hasilalı vo monfootinin 
artırılması üçün kifayət qodər potensiala 
malikdir. Miirokkəb geoloji quruluşa nıa- 
lik və yeni neft-qaz yataqlarının koşf edil- 
məsi üçün müəyyon perspektivliyi olan 
yataqlar üzrə bağlaıımış sazişlorin bozilə- 
rində neft-qaz hasilatınm artırılması öh- 
doliklori ilə yanaşı, axtarış-koşfıyyat işlə- 
rinin aparılması da nozərdo tutulmuşdur 
(conub-qorbi Qobustan, Kiirsongi, Oara-

bağlı və s.). Qurudakı yataqların borpası 
vo işlonilmosi üçiin colb olunmuş xarici 
sərmayolor. demok olar ki, biitiin yataq- 
lar iizro somoıoli olmuş vo neft-qaz hasila- 
tınm artırılmasına imkan yaratmışdır.

Xoşh'i.xl Yusifzaä.ı

Tobii qaz hasilatı. Azorbaycan oıazi- 
sində tobii qaz manbəlori qədimdon mə- 
lumdur. 5 osrdə Xəzor sahilindoki qaya- 
lıqlarda tobii qaz çıxırdı. Diinyada ilk 
dəfo Azorbaycanda təbii qazdan yana- 
caq kimi və b. moqsodlor üçüıı istifado 
edilmişdir. 18 osrin ovvəllorindo təbii 
qaz çıxarıldığı monbodon saxsı, qarğı

və s-dən düzəldilmiş borular vasitəsilo 
ötiirülür, ondan moişətdə və sonotkarlıq 
işlərində (ohong yandırmaq, qır və mis 
oıitmək vəs.) yanacaq və işıqlandırıcı 
kimi daha çox istifado oltınurdu.

1859 ildə Bakının Suraxanı orazisin- 
do kiçik bir zavodda bııxar qazanlarının 
qızdırılması ilə qazdan sonaye moqsədilo 
istifadə edilmosiııo başlanmış, 1902 ilin 
əvvəllərindo iso Suraxanıda Bakı Neft 
Cəmiyyətino moxsus olan sahədo qaz ve- 
ron quytı qazılmışdı. Həmin dövıdo Su- 
raxanı-Balaxanı-Sabunçu ərazilo ində 
qazın noqli üçün ilk qaz kəmərlori okil- 
miş və xüsusi nasos stansiyaları tik miş- 
di. Lakin homin dövrdə qazı saxl1 ııaq 
və uzaq məsafəyə ötiirmak üçiin l ııiki 
vasitəlorin olmaması onun işlodilı sini 
məhdudlaşdınr (onu moşol kimi ıdı- 
rır, yaxud havaya buraxırdıkır) bu 
sahənin inkişafına imkan vermird Bu 
sobəbdən 1919 ildo Abşeronda is1 ado 
edilon tobii qaz hasilatı cəmi 48 ml, m3 
toşkil etmişdi.

1920 ildon sonra, neflçıxarmad ıju- 
yuların dəıinlik nasosu ilo istisma vo 
neftin qapalı yero toplanması neftlə an 
qazın yığılıb istifadə edilməsino iı an 
yaratsa da. homin dövrdo respubl ıda 
ixtisaslaşdırılmış təşkilat vo miitəxə! Iər 
holo yox idi. Artıq 1924 ildə iin tımi 
uzunlıığu 3000 m. diam. 100-200 nvı 
olan borularla qazın nəqli toşkil ed di.
1927 ildo Binoqodi rayonu ərazisi lən 
15 knı uzunlıığunda qaz xotti çok di. 
Qaz hasilatı 1923 ildəki 28,8 mln. ı3- 
dən 1928 ildə 175,5 mln. nı3-?>, 1930 də 
270 mln. m3-s, 1932 ildo iso 522 mln. ə 
çatdırıldı. 1929 ildo Qaraçuxur oraz n- 
don “ Ağşəhər”ə və Qırmızı ulduz e k- 
trik stansiyalarınadok qaz xətti uzadı ı.

1932 ildə Suraxanı, Qaraçuxuı və 
Balaxunı rayonlarının magisııal ız 
xotlori “Qaraşəhər” do Bihiheybot z 
xətti ilo birləşdirildi. Həmin il Bakı vr- 
vcti nəzdində yaradılan “ Bakqaz” u ti 
sonralar ölkədo qaz sonayesinin inkı a- 
fında müstosna ıol oynadı.

1940 ildo hasil edilmiş 2,5 mlıd. m3 
qaz SSRİ do çıxarılan qazın təqr. 78%-i 
qədor, ya.xud 1928 ildokindon 14,2 dəfə 
çox idi. Müharibodon sonrakı illordoQa- 
radağ, Ziro. Siyozən, donizdə “ Bahar” 
qaz-ncft yauıqlarınm istismara verilməsi 
qaz sonayesinin inkişafına səbob oldu.

1954 ilədok Azorbaycanda qaz hasi- 
latında soıııt qazının hocmi üstünlük təş- 
kil edirdi. 1949 ildə SSRİ-do ilk dəfo 
uzunluğu 45 km olan qaz kəıııori vasilə- 
silo butan-propan fraksiyası 50 ııim. toz-

"A bşcron ”  strukUıruııa ıla ir sazişiıı 
imzalanma mərasimi. Vaşinqton. *\ğ cv.
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yiqi ilo Sumqayıt sintetik kauçuk 
zavoduııa ötürüldü vo bununla da qazın 
sənaye iisultı ilo emalı və istifadəsino 
başlanıldı.

1955 ildə Qaradağ qaz kondensatı 
yatağı açıldıqdan sonra Sumqayıt sinte- 
tik kauçuk zavodunadək Qaradağ 
Sumqayıt qaz kəməıi çəkildi. 1955 ildo 
Qaradağ orazisində 78 saylı qaz quyu- 
sıımın istismara verilməsi tokco Azor- 
baycanm yox, bütün Cənubi Qafqazın 
qaz sonayesinin inkişafmda yeni səhifə 
açdı. Qaz hasilatının həcmi 1953-60 il- 
lordo 5,S mlrd. m3-d, 1970 ilin əvvəlində 
iso 6,6 ılrd. m3-o çatdırıldı.

Q; an istifado ölkə üçiin böyük iqti-
sadi s >ərə verdi. Təkco 1956-58 illərdə
4.0 n yanacaq mazutuna qənaət edil-
di. H n illordə donizdəki qaz yataqları-
nın h bına qaz hasilatının hocmi xeyli
artdı ! 982 ildə maksimum soviyyəyə -
14,9; <(. m3-3 çatdı.

0 hasilatı 1965 ildo 6-2 mlrd. m3-s,
1976 o isə 11 mlrd. m3-ə çatdırıldı. Çı-
xarıl; qazı istehlak yerlorinə ötiirmək
iiçün ,̂ 1-də ilk dofə Xəzərin dibi ilə
böyü ametrli qaz kəmorləri çəkildi.
Onla qazpaylayıcı stansiya və məntə-
qə, n ’iıblikadan kənaıa qaz vıırmaq 
üçün ticlü kompressor stansiyaları tikil- 
di. O n saxlanmasında yeraltı anbar-
larda da istifadə olunurdu. SSRİ-də ilk 
yeral ikimortoboli qaz anbarı Azər-
bayı 1 da yarauılmışdı. Bu, istehlakçıları 
qazl; Iboyu və fasiləsiz sabit təchiz et- 
məy. nkan verdi.

1 'I ildo Qaradağ qaz-benzin zavo-
du. 2 ildo Siyəzən qaz-benzin zavo- 
ciıı, '68 ildə isə Qaradağ qaz-benzin
zavı (1963-68 illərdə Azorbaycan
qaz nzin zavodu adlanmışdı) bazasın- 
da orbaycan qaz emalı zavodu ya-
rad' Zavod maye qaz, propan-bu-
tan ntan fraksiyası, açıqrəngli neft 
moh 'lları (benzin dizel yanacağı vo s.) 
istel ıl cdir.

i: k ötiirmo qabiliyyəti 10 ııılrd. m3, 
dian isə 1000-1200 mnı olan İran-Asta- 
ra Oazıməmməd-Qazax magistral qaz 
komori 1971 ildə istifadoyo verildi. Homin 
qaz koməri üzorində Qazıınəmınəd, Ağdaş 
vo Qazax ərazisindo iiç giiclü kompressor 
stansiyası tikilmişdi.

Qaz kəmərinin istismarı ilə əlaqodar, 
Qaz Sənayesi Nazirlyinin “ Aztransqaz” 
İstehsalat Birliyi (İB) yaradıldı vo o, 
SSRİ-nin vahid qaz tochizatı sistemiııo 
daxil edildi.

1975-80 illərdə diam. 700 mw, illik 
qazötiirmə qabiliyyəti 4,5 mlrd. m3 olan

Yevlax- Naxçıvan qaz kəınori inşa edildi. 
İraııdan Azorbaycaııa qazın verilməsi 
1980 ildo dayandırıldıqdan sonra, diam. 
1200 »ım olan Mozdok Qazıməmmod ye- 
ni ınagistral qaz kəməri çəkildi. Tikintisi
1989 ildo başa çatan bu komərin illik 
qazötürmə qabiliyyoti 13 mlrd. m3-dir.

1992 ildə yaradılan “ Azəriqaz” Dövlət

aktiv hocmi 3 mlrd. m-1 olan 2 yeraltı qaz- 
saxlama anbarından istifado edir (2005).

Müstəqillik illorinin on miihüm nailiy- 
yotlərindon biri 1 tıin. <iiif-dan artıq qazı,
200 mln. /-dan çox qaz-kondensat ehtiyatı

olan “Şahdəniz” yatağının koşf olunması- 
dır. Dənizin 50 500 ın dorinliklorində yer- 
ləşən “ Şahdoniz” yatağının böyük qaz- 
kondensat ehtiyatlarına malik olması hələ 
20 əsıin 70-ci illərindo Azorbaycan geoloq- 
ları təralındon osaslandırılsa da, texniki va- 
sitələr olmadığından burada axtarış-koş- 
fiyyat işləri aparılmırdı. “ Şahdəniz” qaz-

artırmaq, qaz sənayesinin inkişafı və Azər- 
baycanm neftlo yaııaşı, qaz ixrac etməsi 
iiçiin real zəmin yaratmışdır.

T.ırbiz Əliyev, Belıhıul ƏIiiiimİov, 
Ytmr M.ıtikov

“ Şahdəııiz" qaz layihəsi.

Şirkoti 1996 ildə qapalı tipli səhmdar cə- kondcnsat yatağınm istismar edilməsi
miyyətinə çevrildi. Bu sohmdar comiyyoti azalan qaz hasilatım (codvəl 1) 21 osrdo

Cədvəl I
1990-2005 illər üzrə Azərbaycanda qaz lıasilatının dinaıııikası

İlbr

Respublika iizrə 
hasil edilən qazın 

həcmi 
( nıln. m3)

o cümlədən soıııt 
qazının həcmi 

( m/n. m3}

Ümumi hasilatdan 
dənizdə qaz 

hasilatının həcmi 
( mlıı. mJ)

1990 9926,0 2123,0 9525,0
1991 8621,0 1497,0 8333,0
1992 7872,0 1371,0 7634,0
1993 6805,0 1109,0 6567,0
1994 6379,0 1382,0 6143,0
1995 6644,0 2146,0 6407,0
1996 6305,0 2076,0 6066,0
1997 5964,0 2008,0 5709,0
1998 5590,0 2334,0 5338,0
1999 5997,0 3062,0 5754,0
2000 5642,0 2860,0 5427,0
2001 5535,0 3165,0 5293,0
2002 5144,0 3119,0 4898,0
2003 5128,0 3170,0 4854,0
2004 4995,0 2056,0 4731,0
2005 5732,0 3855,0 5492,0

1990 ilo nisbəton, %-lə 57,7 181,6 57,6

Noftin Ixracı Kondensat (xracı

Songoçal termlnalı

Q Şərq  qanadı, 100 m
C 2x100 km Stıaltı bocu komerl )

Şərq qanadı, 300 m

421



İQTİSADİYYAT

Digər favdalı qazıntıların hasilatı.
15 17 yüzillərdo Gənco. Qarabağ, Şa- 
ınaxı və s. yerlərdə metaldan müxtalif 
yaraqlar, sonətkaıiıq, kənd təsərrüfatı 
alətlori və s. istehsalı inkişaf etmişdi. 
Kolbocər və Ağstafa orazisindən axan 
çayların, həmçinin Tortər çayının qum- 
larından holo 1628 ildo qızıl əldo edilmə- 
si l'aktı molumdur. Lakin Azorbaycanda 
digar faydalı qazıntıların (dəmir fılizi, 
mis. aluııit vo s.) sonaye üsulu ilə mənim- 
sənilməsino 19 əsrin ortalarından baş- 
lanmışdır. 1906 ildə Rusiyada çıxarılmış
289,5 min l donıir fılizinin 74,6 min /-u, 
yaxud toqr. 26%-i Azorbaycanın payı- 
na düşürdü. Gədobəy mədənlərindo

1864-1914 illərdo 3 / qızıl, 52 t gümüş, 
1867 1916 illordə 640 t kobalt filizi çı- 
xarılmış və xarico (osason Almaniyaya) 
aparılmışdı. 20 əsrin əvvəllərində Gəd?- 
boy Qalakand zavodları Rusiyanın mis- 
oritmo sənayesindo əsas yer tuturdu. Be-
lo ki. 1905 ildə bu zavodlarda 2016 nəiər 
(Rusiyanm biitiin misəritmə zavodların- 
da 8143 nəfər) çalışırdı. Daşkosəndə 
alunit yataqlarından da xaınmal oldə 
olunur, ondan alman zəy daşından gön- 
dəri aşılanmasında, parçalara naxış 
vurulmasında vo b. saholordə istifado 
edilirdi. Azorbaycan ərazisində zoy 
olnıası hələ romahların Qafqaza yiirüş- 
lori dövriindən molumdur. Zoylik alunit 
yatağının işlonməsino 19 əsrdo başlandı. 
Bir neçə zəy zavodu yaradıldı. Azər- 
baycan zoyino Qafqaz, Yaxm və Orta 
Şərq, Asi>a ölkələrindo böyük toləbat 
var idi. Sonralar zəy Rostov, Hoştərxan

və Nijni Novqorod yarmarkalarına çı- 
xarıldı və Rusiyanın toxuculuq sonaye- 
sində onun işlodilməsinə başlandı. Ru- 
siya imperiyası dövründə Azərbaycan 
metallurgiya səııayesini xammalla tomin 
edəıı istehsalat sahələri əsasən xarici ka- 
pitalın əlində idi. İstchsal olunan mis, 
kolçedan, zəy, kobalt, elocə do qızıl və 
gümüş xarico aparılırdı.

Hazırda domir fılizinin, qum, gil, 
duz vo s. maddələrin hasilatım, həmçi- 
nin daş karxanalarım əlıatə edən 180 
miiəssisədə 3,2 min nəfər işçi çalışır 
(2005). Bu müəssisələrdə 24 mln. manat- 
lıq, yaxud 1995 ildəkindən 3,8 dofə çox 
ınəhsul istehsal edilınişdir. Azəıbaycan-

da bentonit, kalsit, Uolomit yataqları 
tədqiq edilib, ilk dofə geniş çeşiddə 
tikinti materiallarının isıehsalına baş- 
lanmışdır. Regionda analoqu olmayan, 
sutkada 60 t istehsal güciinə malik 
“ Azbentonit” MMC 2004 ildo istifadəyo 
veıilmiş, Rusiya, Belorus, Almaniya və 
digor olkoləro 33.8 ınin t bentonit gili 
ixrac edilmişdir (2005).

Foaliyyəl göstərən müossisolorin tanı 
oksəriyyəti (174-ü) özol sektora aiddir. 
1997-2005 illərdə ümumi dəyəri 360 
mln. manat olan 38 kiçik ınüəssiso 
özolləşdirilmiş, 2 miiossiso sohmdar 
cəmiyyotino çevrilmisdir.

2000-05 illərdə bu sahodə çalışan 
fərdi sahihkaıiarın sayı 4,2 dofə artaraq 
126 nəforo çatmışdır. Tokcə 2005 ildo 
özol sahoyə yönəldilmiş 27,5 mln. manat 
vəsait ovvolki illorə nisbotən 4 dəfə çox 
olmıışdur. Nəticodo əsas fondların dəyə-

ri 84 ınln. manatı keçmiş, onların struk- 
turunda maşın vo avadanlıqların, 
noqliyyat vasitələıinin payı artmışdır. 
“Azvirt”  Azərbaycan- Almaniya MM, 
"Mingoçevir qum-çınqıl” MM, Naxçı- 
van Filiz İdarəsi, “ Dilək” Ltd, “ Kristal 
C °” miiəssisolorinin fəaliyyəti nəticəsin- 
də inşaat scktorunun çınqıla, daşa, qu- 
ma, ohəngo, gilə və s. olan təlobatı, de- 
mək olar ki, tam ödənilir. 2005 ildə hasil 
edilən 11.2 min t duzun 4,2 ınin mi 
Azorbaycanda istehsalı mənimsənilmiş 
yodlaşdırılan duz idi. Bu sahəyo aid 
müossisolorin əksoriyyoti Naxçıvaıı MR- 
də, Bakı, Goncə, Mingəçevir şəhərl. in- 
də, Bordə, Xanlar rayonlarında fc- liy- 
yət göstərir. Sahənin əsas mohsul n. .iə- 
rinin natura ifadəsində istehsah 2-c -d-
vəldə verilmişdir.

RaıtfS nov

Emal sənayesi

Qida məhsullarının istehsalı. İııqi b- 
dan əvvəl bu sahənin müəssisələrinc əl 
əməyi iistiinliik təşkil edirdi. İri unı ü- 
dən vo çəltiktomizloyən müossisələr, şə- 
rab zavodları, balıq sənayesi 19 ə: in 
son rübündə yaranmağa başladı. İri 
müossisələr Bakıda yerloşirdi. Şorabı, lıq 
vo araqçəkmə müəssisəlori Kiirdəı ir, 
Xanlar, Goncə, Göyçay və Ağdaırda 
(Muradbəyli kəndindo), pivə zavodu sə 
Bakıda idi. Azərbaycan Conııbi Qafq z- 
da şərab istehsalının 21,2%-ini verrdi 
(1913). Balıq sənayesi əsasən Kürün ; a- 
ğı axarında - Salyanda cəmləşniı i. 
Paınbıq yağı istehsal edən zavod Lək lo 
yaradılınışdı (1903). Tiitiin müossis o- 
rində emal olunan tütün və tənbəkiı n 
üçdəbiri (1915 ildə 45,3 nıin pıtd) Az. r- 
baycamn payına diişiirdü. Ölkodo 19 ■ >- 
rin 80-90-cı illərindo biyan kökünü cıı ıl 
edən və qurudan müəssisəlor də fəaliy} 't 
göstərirdi.

Sovet hakimiyyətinin ilk 20 ilind-ə 
qida mohsulları sənayesinin un-yarr ı, 
balıq, şərab, tütiin istehsalı sahələri ye- 
nidən quruldu, ət, süd, konserv, çay, 
yağ-piy və s. saholər yarandı və inkişaf 
etdi. Bu dovrdə Goncə yağ-piy kombi- 
natı (1926), Bakı süd zavodu (1927). I 
saylı Bakı çörək zavodu, Lənkəran balıq 
konservi zavodu, Ordubad (1928), Za- 
qatala (1929), Quba (1930), Nic (1933), 
Xaçmaz (1940) konserv zavodları, Bakı- 
da soyuducu zavodu (1929). makaron 
fabriki (1930), ot kombinatı (1933), 2 vo
3 saylı çörok zavodları (1933-35), Lon-

Cədval 2 
Əsas məhsııl ııövləriııin istehsah

Məhsulların adı 2002 2003 2004 2005

Domir lllizi və konsentratları, nıin t 0,4 3,1 19,1 7.3
Mis HIizi və konsentratları, t 110,0 91,5 -
Mərmər və traverlin lövhələr, ıııin t 4,3 10,5 13,9 11,2
İnşaat üçün əhong daşı, alebastr, min t 
İnşaat üçün digor daş vo qıım daşları,

631,6 761,9 683,9* 704,5*

min t 51,6 62,5 88,4 81,8
Gips vo anhidrit min t 0,7 2,7 3,7 19,4*
Əhəng daşı. min t 1277,0 1250,0 1274,0 1256,0

Tabaşir, t - 96,7 2220,0 4600,0

Tikiııti quınu, min t 428,2 516,6 684,1* 662,4*
Çınqıl, qırına daş va xırda çaydaşı, min t 415,7 685,7 537,7* 551,7*
M ərmər qranulaları, qırıntıları və tozu, t 1438,0 3379,0 4649,0 8016,0
Bentonit, min t 1,5 19,9 55,0 53,7
O dadavamlı gil, min t 98,6 218,6 225,8 201,4

Duz, min t 5,4 7,6 9,2* 11,2*

’  F iz ik i şəxslərin l'oaliyyali daxil olmaqla.
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koranda çay fabriki vo s. müəssisələr is- 
tifadoyə vcrildi. 1940 ildə yeyinti sənaye- 
siııiıı ünnımi mohsulu 1913 ildəkinə nis- 
botən 8,5 dəfə artdı. Müharibodən son- 
rakı illərdə də qida məhsulları sonayesi 
siirətlə inkişaf edirdi. Gəncə pivə 
zavodu (1948), Astara (1952) vo Naxçı- 
vanda (1954) ət kombinatları, Badamlı
(1953) vo İstisuda (1954) mineral su 
zavodları, Bakıda şorab-konyak zavodu
(1954) və s. istifadəyə verildi. 1959-65 il-
lərdə Bakı, Lənkəran və Naxçıvan çörək 
zavodl :rı, Lənkəran, Qax vo Balakondə 
kons. zavodları, Bakıda soyuducu 
zavodı Ağdam və Şəkido ət kombinat- 
larıj t. ba. Naxçıvan və Colilabadda 
siid v ıendir zavodları istifadəyə veril- 
di. S akı illordə Gəncodo qənnadı
fabril ət kombinatı, Bakıda köko- 
nıaya tmbinatı, Xudat və Lənkəıanda 
konsı zavodları, Bakıda şampan şə- 
rabla avouu tikildi.

8l illərdə Bakı ət emalı kombinatı,
1 və saylı Bakı və Siyəzon quşçuluq 
fabril ri, Naxçıvan, Qazax, Qubadlı, 
Qob; Oğuz, Dovəçi, Zəngilan və s. 
rayo da üzümün ilkin emalı müəs- 
sisəlo Zaqatala və Qəbələdə fiitiin- 
fermı asiya fabrikləri, Lənkəran vo Bi- 
ləsu\ da siid zavodları, Göyçay və 
Sabi. adda konserv zavodları, Ağca- 
bədic çörək-kökə müəssisəsi (1993), 
Dov: də, Beyloqanda süd zavodları 
(199. Zaqatalada ət kombinatı (1994), 
Bakı “Coca-cola” , dondurma, fındıq 
emal tvodları (1996), süd və süd məh- 
sulla Pepsi-cola ’ istehsalı müossisə- 
ləri ( 99), “ European Tabacco Baku”
ASC 'o yeni sex (2001) və s. müəssiso- 
lər t lib istifadoyə verildi, Xırdalanda 
pivə ıvodu yenidon quruldu (1999).

I >9 ildə məhsul istehsalınm hocmi 
1940 ;ləkinə nisbətən 3 dəfə artdı. Bu 
salıə ı xüsusi çəkisi məhsulun istehsalı- 
na i rə: 1960 ildə 20,7%, 1970 ildo 
20,2' 1980 ildə 27,2%, 1990 ildə 26,6%,
1995 Ido 6,6%, 2000 ildə 2,3%, 2005 ildə 
3,6% işçilərin sayına görə: 1960 ildo 
10,6%. 1970 ildə 10,3%, 1980 ildə 10,8%, 
1990 ildə 12,3%, 2000 ildə 9,7%, 2005 il- 
də 10,3%; osas sonaye-istehsal fondları- 
na göro, müvafiq olaraq: 4,1%, 7,1%, 
7,8%, 9,3%, 5,8% və 3,1% idi. 1987 ildə 
SSRİ iizıə yeyinti sənayesi məhsul- 
larınııı ümumi hocıni 1980 və 1985 illərə 
nisbotən, miivafıq olaraq 30% vo 10% 
artmış, Azərbaycanda bu artını 73% və 
18% - bütün müttəfıq respublikalar 
arasında ən yüksək göstərici olmuşdu. 
Yeyinti sənayesi üçün xammal bazasmın

inkişal etdirilmosi və möhkomlondiril- 
məsində böyük müvəffoqiyyətlor qaza- 
nılmış, müəssisələrin yeıiəşıuə coğrafi- 
yası genişləndirilıuiş, həm əhalini əsas 
yeyinti məhsulları ilo təmin edon, hom 
də ölkənin başqa rayonlarına müxtəlif 
məhsullar göndəron giiclü yeyinti səna- 
yesi yaradılmışdı.

Qida ınəhsulları istehsalı sahəsi 
sənayenin ən iri (ÜDM-in 8,3%-i bu 
sahənin payına düşür) sahəlorindən 
biridir, ət və ot məhsullarmın istehsalı, 
balıq və balıq məhsullarının, meyvə və 
tərəvozlərin emalı vo konservləşdiril- 
məsi, bitki və heyvan yağlarımn, süd

26%-i, fordi sahibkarların hər üç nofo- 
rindon biri, məşğul olan işçilorin hor on 
noforindon biri bıırada cəmlonmişdir. 
İstehsal edilnıiş 1,2 ııılrd. manatlıq məh- 
sulun 99,8%-i, müossisələrin 94,1%-i 
özol bölmənin payına düşür (2005).
1996-2005 illərdo ümumi doyəri 3,9 ınln. 
manat olan 249 kiçik müossisə özolləş- 
diı ilmiş, 54 orta və iri müossisə səhmdar 
cəmiyyətino çevrilmişdir. 1998-2005 
illordə bu sahoyə yönəldilnıiş 243,5 ınln. 
maııat həcmində investisiyaların 51%-i 
xarici sərmayə idi. Sahənin əsas məlısul 
növlərinin natura ifadəsində istehsalı 1- 
ci codvəldə verilmişdir.

C'Tdvəl 1 
Qida məhsullarının istehsalı

M əhsulun adı 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ət. min t 105,0 108,9 115,1 120,8 124,4 127,6 130,7
Kolbasa momulatları, t 607,0 557,8 724,2 856,9 1172,0 1777,0 1914,0
Bitki yağları, nıitı t 11,6 10,9 18,2 25,7 54,4 46.0 64,1
M arqarin, t 935,1 408,0 2727,0 5205,0 8761.0 8773,0 17823.0
Mineral sular, ntin dkl 163,0 214,1 304,4 561,6 488,8 821,6 1160.0
Alkoqolsuz içkilər, min dkl 3258,3 4664,0 4329,0 4629,0 6043,0 8944.0 13361,0
Mcyvə şirələri. min dkl 97,9 118,4 93,8 1009.4 1008,7 1 157,8 1940,0
Qəııd-rafinad, t 240,0 535,6 819,4 1558,0 1037,0 2752,0 3556,0
Üzüm şərabı, mln. dkl 373.4 623,2 597,6 571,9 379,0 309,2 400,5

S.'iməni pivəsi. miıı dkl 688,4 710,8 1166,0 1251,0 1330,0 1838,0 2490,0
Qablaşdırılmış təbii çay, t 1380.0 1523,0 4995,0 5642,0 4975,0 8624,0 7477,0
Fermentləşdirilmiş tütün, t 7761,0 5869,0 8622,0 4030,0 2293,0 2548,0 2584,0
Papiros və siqarctlər, mln. ədəd 416 2362 6808 6296 6611 3671 5008

məhsullarının, heyvanlar iiçiin yem, 
dəyirman-ding sənayesi mohsullarınm, 
içki və s. qida məhsullarımn, habelə 
tütiin məmulatlarının istehsah ilə

“ Caspiaıı Fislı C °  Azarbaycan' M M C-da 
istohsal sahəsi.

məşğul olan 18,5 min nəforin işlədiyi 
656 müəssisonin, 2,5 min fordi sahibka- 
rın foaliyyətini əhatə edir. Ölkodo ləaliy- 
vot göstoron sənaye müəssisələrinin

B a 11 q v o b a 11 q m o h s u 11 a r ı 
i s t ehsa l ı  ilə 14 müəssisə, o cümlədən 3 
xarici və müştərok müəssisə ınəşğuldur. 
Onların arasında “ Hövsan Balıq Konserv” 
ASC, “ Caspian Fish C° Azərbaycan” 
MMC kimi iri isteh salçılar vardır. 2005 ildə 
istehsal edilmiş 6,3 mln. manatlıq mohsul 
əvvolki ildokindən 50,5%, 1̂ 98 ildəkindən 
isə 10,4 dəfə çox idi. 1999 2005 illərdə 
qeyri-dövlət seklorunun xüsusi çokisi 2 
dəfədən çox artaraq 99,8%-o çatmışdır. 
1047 nəforin moşğul olduğu bu sahəyə aid 
miiossisələrin çoxu Abşeron yarıınadası 
orazisindo, o cümlodon Bakı şohərində, 
Lənkəran vo Neftçala rayonlarında yer- 
ləsir. 2005 ildo 3,0 min t dondurulmuş balıq 
Rusiyaya, 10,9 t noro kiirüsü Almaniya, 
Biıioşmiş Əıob Əmiıiikləri, Fransa, Yapo- 
niya və digər ölkələro ixrac olunmıış, noro 
kiirüsü ixracı ovvolki ilə nisbətən 23,9‘Mı və 
ya 2,1 t artmışdı.

M e y v ə  və tərovəz in  cmal ı  
və k o n s e r v l o ş d i r i l m ə s i  sa- 
həs i ndə  54 müossiso və 10 fərdi 
sahibkar foaliyyət göstorir. Müəssisə-

~ M l

7

p a H r ;

ı*fL
-

i *

»  V

423



İQTİSADİYYAT

lorin 92,6%-i özəldir. “ Miri QraıU” 
MMC, “Quba Konserv-1” ASC, “ Qaf- 
qaz Konserv Zavodu” MMC, "İnter- 
food" MMM və digər müossisələrin 
məhsulları həm daxili bazarda satılır, 
həm də xarici ölkələrə ixrac olunur. 
Meyvo-torəvəz konservlərinin ixracı
2004 ilə nisbətən 2005 ildə 8,8% artmış, 
Rusiya, İraq, İran, Gürcüstan və Uk- 
raynaya 5,1 min / nıeyvə-tərəvəz kon- 
servləri ixrac olunmuş, Rusiya, Ukray- 
na, Almaniya və digər ölkələrə meyvə və 
tərəvəz şirələri ixracı 2000 illə miiqa- 
yisədə 2005 ildə 13,9 dofə artaraq 26,9 
min t-a çatmısdır.

Sahə müəssisəlarinin əsas fondları 
72,6 mln. manat doyorində qiymətlən- 
dirilir. Məhsul istehsalı 2000-05 illərdə 
lıor il orta hesabla 34% artaraq 2005 ildə
57.0 mln. manat dəyərində olmuşdur. 
Konservləşdirilmiş meyvə vo tərəvəz 
istehsalı 3,1% çoxahıraq 23,2 min t, 
meyvə şirələrinin islehsalı 67.5% artaraq
19 mln. / olmuşdur. Sahonin müəssisəlo- 
rinflo 1539 nəfər işləyir (2005).

1996 ildə Bakıda illik istehsal gücü 5 
min t olan fındıq emalı zavodu, 2003 il- 
də Xaçmaz rayonunda illik istehsal gücü
20 min t olan, müxtolif meyvə-tərovəz və 
ot konservləri istehsal edon Qafqaz kon- 
serv zavodu, 2005 ildə Qaxda illik gücii
200 t olan fındıq emalı sexi, Astarada 
sutkada 300 t toırıat istehsal edo bilocək 
konserv zavodu, Şokidə 7,3 mln. şərti 
banka hocmində illik istehsal giicünə 
malik meyvə şirəsi zavodu və s. müəs- 
sisələr fəaliyyotə başlamışdır. Meyvə və 
tərovəzin emalı müəssisələri Gəncə, Ab- 
şeron, Göyçay, Mingəçevir, Quba, 
Lonkəran, Sabirabad və b. regionlarda 
da fəaliyyət göstərir.

B i t k i ,  heyvan y ağ l a r ı  və 
p i y l o r i  i s t e hs a l ı  sahəsi  31 
mln. manatlıq əsas fondlara malikdir və 
584 nəfərin çalışdığı nıüəssisələri ohato 
edir. Sahanin müossisoloı ində 20,0 mln. 
manatlıq məhsul (1997 ilo nisbotəıı 10.4 
dofo çox), o ciimlədən 64 min t bitki 
yağları, 17,8 min / marqarin istehsal 
edilmişdir (2005). Sahənin ən iri 
müəssisələri Bakı və Əli Bayramlıda 
yerloşir. “ Bakı Yağ vo Qida Sonaye” 
ASC 1996 ildə Bakı marqarin 
zavodunun bazasında yaradılmışdır. 
Mi'ıossisə 2000 ildo Beynəlxalq Standarf- 
laşdırma Təşkilatının TSE-İSO-EN 
9000 sertifikatını almışdır. 2000 05 il- 
lərdə bitki yağlarınm ixracı 3,4 dəfə ar- 
taraq 2000 ildoki 5,3 min /-dan 2005 ildo
18.1 min t-u çatmışdır.

2005 ildo 13,1 min / marqarin Rusi- 
ya, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmə- 
nistana, 18,1 min / bitki yağları Rusiya, 
Tacikistan, Gürctistan və digər ölkələrə 
ixrac olunmuşdur.

S ü d v ə s ü d m ə h s u 11 a r ı n ı n 
i s t e h s a 11 ilə 38 müəssisə və 32 fordi 
sahibkar ıııəşğuldur (2005). Miiəssisələ- 
rin 37-si qeyri-dövlot bölınəsinə aiddir, 
onlardan 6-sı xarici, 2-si müştərok 
müossisodir. 1993 ildo Dəvəçi və 
Beyloqanda növbodə 10 t, 1999 ildə 
Bakıda növbodə 5 /, 2005 ildo Naxçıvan 
şohərində növbodə 5 / istehsal gücüno 
malik süd və süd məhsulları müəssisələri 
inşa edilərək foaliyyəto başlamışdır. 
Sahədə 675 nəfər işçi çalışır (2005). 
“ Göyçay-Süd” ASC, “ M-Pro” , “ Xəzri” 
MMC və digor miiəssisələrdə 494 mln. / 
siid, 1608 min / qaymaq, 33,5 ınin t

‘ Bakı Yağ və Q ida Sənayc" ASC -də 

istchsal sahəsi.

pendir və kəsmik. 14.2 min / kərə yağı 
və digər məhsullar istehsal edilmişdir 
(2005). Dondurma istehsal edən özəl 
mtiəssisələrdə 273 min manatlıq məhsul 
buraxılmışdır (2005).

D ə y i r m a n - d i n g  sənayes i  
m ə h s u 11 a r ı i s t e h s a 11 ilə məşğul 
olan 90 müəssisə və 93 fərdi sahibkar 
tərəfındən 255 mln. manatlıq və ya 2004 
ilə nisbotən 0,7% çox məhsul istehsal 
edilmişdir (2005). “ Dovəçi-Dəyiıman” , 
"Bakı Taxıl” ASC, “ Aveta” MMC. 
“ K.arat” kiçik ınüəssisasi, “Taleh-RT” , 
“ Azer Bcsina Food İndustries Ltd” , 
“ Fatoğlu İstehsal Azərbaycan Ltd” 
birgə müossisoləri və s. salıənin iri 
müəssisəlorirıdəndir. 2003 ildə Şərur və 
Culfada sutkada 12 /, 2004 ildə Sədə- 
rokdə və 2005 ildə Ordubadda sutkada
15 / istehsal gücüno ınalik dəyirmanlar 
tikilib istifadəyə verilınişdir. Bu sahə- 
nin 63 mln. manatlıq əsas fondları 
olaıı, 2174 nəfər işçi çalışan ınüəssi- 
səlori Bakı, Naxçıvan, Gəııcə, Sum- 
qayıt, Abşeron, Xaçınaz, Dovəçi, Şəm- 
kir, Kürdəmir vo b. rayonlarda fəaliy- 
yot göstorir. 2005 ildə 778,2 / buğda

unu Gürcüstana ixrac olunmuşdur.
Çör ək ,  şəkər ,  çay ,  ədviy- 

y a t ,  q ə n n a d ı  və mak a r on  
m ə m u 1 a 11 a r ı k i m i q i d a m o h - 
s u 11 a r ı n ı n i s t e h s a 11 s a h ə s i 
197 miiossiso və 484 fərdi sahibkarı 
əhatə edir. Müossisələrin 92%-i özəl, 9-u 
xarici vo 4-ü ınüştərokdir. Sənayenin 
ümumi məhsulunda 2,7% payı olaıı bu 
sahənin miiossisoləri torofindən 2005 ildə 
istehsal edilmiş 249,8 mln. manatlıq 
məhsulun 99,8%-i qeyri-dövlət ınüəs- 
sisələrinin payına düşmüşdiir. Makaron 
momulatlannın istehsalı 3,5 dol qən- 
nadı məmulatları 5,7%, qənd '9,2% 
artmışdır (2005). Çayın qablaşı Ima- 
sında MDB məkanında ən q ıqcıl 
ınüəssisələrdən biri sayılan “S Tea 
Azərbaycan” ASC 1996 ildən f. yyət 
göstərir, buraxdığı məhsulun Ksok 
keyfiyyətinə görə bir sıra bey. 'calq
sertifikatlara layiq göriilmüşdü ım-
dar cəmiyyətinin tərkibinə da >lan
Lənkəran I saylı çay fabriki vo
“ Astara Çay-2” müəssisələrind. lab- 
laşdırılan çay Avropanın bioı ısul  

statusunu almışdır. “ Sun-Tea Az >ay- 
can” ASC-nin çay nıəhsulu 20 ilin 
mayında Moskvada keçiriloıı 3-cü 
Ümumdünya festivalında diploı ı. və 
medallara layiq görülmüşdür. 200" ildo
1,2 min t, 2002 ildə 2,3 mın /, 200- ildə
6,7 min /, 2005 ildə 5,2 ınin / çay <rac 
edilmişdir.

1996-97 illərdə Bakı vo Abşeı \da,
2003 ildə Naxçıvanda növbədə 30 iicü 
olan çörək zavodu. 2004 ildə Ma ıda 
növbədə 7 t şəkər istehsal etmək ınə 
malik müəssiso, digər müəssiso ’b- 
yektlər istifadoyə verilmişdir. Sı nin 
81ji ınln. manatlıq əsas fondlara lik 
olan sahə miiəssisələrində çalışan lə- 
rin sayı əvvəlki illo müqayisədə 8% 
aılaraq 5053 nəfor olmuşdur (200İ

İ ç k i  i s t ehsa l ı  sahəsi  < ən- 
cəçay çayı hövzəsində Sarıtəpo ya lı- 
ğında aparılan arxeoloji qazıntılaı os- 
tərir ki, orada tapılan daşlardan üzıim 
əzilmosındə, daş qablarda iso üzüm ,irə- 
sinin qıcqırdılması vo saxlanılması üçün
11 əsrdə istifadə edilmişdi. Şərab miiəs- 
sisəlori 19 əsrin ortalarında yaranmağa 
başladı. 1913 ildə 824 min ıtkl şərab is- 
tehsal olunmuşdu. Azərbaycan şorabla- 
rı (1867 1908 illərdə) dünya sərgilərində 
13 qızıl medal, müxtəlif beynəlxalq mü- 
sabiqələrdə 45 qızıl, 49 gümüş, 3 büriinc 
ıncdal almışdı. 1970-80 ıllordə şərabçılıq 
sənayesi yeyinti sənayesinin torkibində 
əhomiyyəili yer tuturdu. 1979-80 illordo
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şərab sənayesi mohsulu hocmcə 1969 ilə 
nisbətən 4,1 dəfə artmış və bütün sonaye 
istehsalıııın 15%-ino qədorini təşkil et- 
mişdi. 1970-85 illordo üzüm islehsalınm 
artması nəinki Azorbaycanda, həlta res- 
publikamn hüdudlarından kənarda da 
üzüııı emalı zavodlarının yaradılmasına 
təkan vermişdi. Həmin dövrdə Rusiya və 
Ukraynada - Moskva, Rostov, Kazan. 
Snejnoye, Kemerovo və Şaxtı şəhərlərində 
fəaliyjət' göstərən, ümunıi doyəri 9,5 mlrd. 
rııbl olan 6 şorab zavodu fəaliyyət gösto- 
ıirdi. Həmin müəssisolor biitövlükdo Azor- 
baycanm vəsaiti hesabına tikilmişdi və zə- 
ruri xa nmalın hamısını Azərbaycandan 
alırdı

B- ı, Naxçıvan, Goncə, Abşeron, 
Tovu Xanlar, Şəmkir, Göyçay, Qax,
Şama Zaqatala, Lənkoran, Mingə- 
çevir b. bölgələrdə spirtli içkilər, etil
spirl ineral sular və digər alkoqolsuz
içkil istehsal edən 110 ıntiossiso (o
cüm! n 8 xarici və birgə miiəssisə) və
52 f? sahibkarla təmsil olunur. Bu 
müə: olərdə 72,5 mln. manatlıq və ya
əvvəl1 ildəkindon 29,6%, 1997 ildokino
nisbr n isə 11,4 dəfə çox məhsul
isteh 1 olunmuşdur (2005). İstehsahn
98,2 özəl bölməyə məxsıısdur. Sahə-
nin işafında, ınəhsul istehsalınm art- 
masında yeni miiossisəlorin istifadəyə 
verilməsi böytik əhomiyyət kosb edir. 
İsteh al gücü saatda 24 ınin / olan 
“Az; baycan Coca-cola Bottlers Ltd” 
MM 11996), istehsal gücü saatda 6 min 
/ ol 7 “ Mars Overseas Baku Ltd” 
(199 miiəssisələri işə salındı, istehsal 
güci 5 mln. / olan Xırdalan pivə zavo- 
du ( )99) yenidən quruldu, Mingəçevir 
və f snkəranda ildə, müvafiq olaraq, 
216 ın dkl və 12,5 min clkl istehsal gücü 
olaı ııvə istehsalı müəssisələri (2004) vo 
s. ilib istifadəyə verildi. 2000-05 
illoı mineral və qazlı suların istehsah
5.4 )fo, alkoqolsuz içkilərin istehsalı
təq 9 dofo. sərnəni pivosinin istehsalı
3.5 dofə artaraq 2005 ildə, müvafıq 
olaraq, ll,6m ln./, 134 mliı. / və 25 mln. 
/ olrnuşdur. Şampan şərabları istehsalı 2 
dəfədən çox azalaraq 618 min /-ə, üzüm 
şorabı 1,5 dəfə azalaraq 4005 min 1-3, 
konyak istehsalı 22 dəfə azalaraq 175 
min /-o düşmüşdür.

Azərbaycan şərabları 2005 ildə Fran- 
sada 60 qızıl, 40 gümüş medal qazanmış, 
çoxsaylı diploma vo Qranpriyə layiq gö- 
rülmüşdü.

“ Bakı Şərab-1” , “ İsmayıllı Şərab-1” , 
“Goncə Şərab-1 ”, “ Göyçay konyak zavo- 
du” ASC və digorləri sahənin aparıcı isteh-

salçılarıdır. Sahə müəssisələrində işçilərin 
sayı 1998 ildəkino nisboton 1294 nəfər ar- 
taraq 4104 nəfərə çatmışdır (2005).

T ü t ü n m o m u I a 11 a r ı i s t e h - 
salı .  Azərbaycanda tütiin 17-18 əsr- 
lərdə yayılmağa başlamış, 19 osrin 
30 40-cı illərindo tosorriifat saholorin- 
dən birinə çevrilib iqtisadiyyatda 
müəyyən yer tutmuşdu. 1872 ildə Rusi- 
yaya xaricdən gətirilən tiitünə qoyulan 
gömrük rüsumları artırıldıqdan sonra 
Azərbaycanda tiitün əkini əvvəlcə Za- 
qatala dairəsi, Quba və Nuxa (Şoki), 
sonralar isə Cavad, Şamaxı qəzaların- 
da yayıldı. 1883 ildə təqr. 144 desyatin 
sahəni tutaıı 554 tiitün plantasiyası var- 
dı. 1913 ildə isə iimumi sahəsi 155 des- 
yatin olan tütün plantasiyalannın sayı

928-ə çatmışdı. 1914 ildə Cənubi Qaf- 
qazda istehsal olunan tütünün 30%-dən 
çoxunu Azərbaycan verirdi. Sovet ha- 
kimiyyəti illərində də tütünçüliik inki- 
şaf etmiş təsərrüfat sahəsi kimi qalırdı.

2005 ildə tütiin məmulatları istehsalı 
ilə 57,5 mln. manatlıq əsas londlara 
malik olan 12 miiəssisədə toqr. 1165 
nəfər çalışırdı. İstehsal edilmiş 30,5 
mln. manat dəyərində məhsul tamamilə 
özəl bölmənin payına düşürdü. 
Ortaaylıq əməkhaqqı 165,9 manat idi. 
Sahənin ən iri müəssisosi “ European 
Tobacco Baku" ASC-dir. Digər müəs- 
sisələr Zaqatala, Qax, Balakən, Qəbələ 
və Yevlaxda yerloşir. 2005 ildə Rusiya, 
Tacikistan, Giircüstan, lıaq, Belorus və 
İsveçrəyə fermentləşdirilmiş liitiin, 
Tiirkiyə, İran və digər ölkələrə siqaret 
(3,1 mlrd. ədəd) ixrac olunmuşdur.

Toxuculuq və tikiş soııayesi, dəri, də- 
ridəıı ınənıulatlar və ayaqqabı istchsalı.
20 əsrin ovvəlbrində Azərbaycan yiingül 
sənaye üçün əsas xammal olan pambıq, 
yun, barama, dəri məmulatları istehsalı 
üzrə ixtisaslaşan regionlardan biri idi. 
Müossisələr osasən xammalın ilkin emalı 
ilə (pambığın təınizlənməsi, yunuıı yu- 
yulması, baramanın yumağa çevrilməsi, 
dərinin emalı vo s.) məşğul idi və onların 
hamısı ölkədon kənara çıxarılırdı. Birin- 
ci diinya müharibəsinə qədər Azərbay- 
caııdan hər il 20 min / pambıq xammalı, 
1000 /-dan artıq yun, 200-250 / ipok 
xammalı və eşmə ipək sapı, 10 min /-dan 
artıq dori xammalı ixrac olunurdu. 1920 
ilin apıelinə qədər Azərbaycan sənaye- 
sinin bu sahəsi pambıqtəmizləmə, ipək

və dəri istehsalı ilə məşğul olan kiçik 
müəssisələrlə təmsil olunurdu. Bütün- 
lükdə 11 min nəfordon çox fəhlənin ça- 
lışdığı bu müəssisələrdə Azərbaycanda 
tədariik edilən xammalın hamısı emal 
odilo bilmirdi. Buna görə xam ipəyin, 
mahlıcm, dorinin çox hissəsi Azərbay- 
candan kənara aparılırdı. İkinci dünya 
müharibəsindən sonra bu sahonin siir- 
ətli inkişafı başladı. 1969 ildə yüngiil 
sənaye istehsalının həcmi 1940 illə mü- 
qayisədə 3,6 dəfo, gön-dəri və mahud 
məhsulları iizrə 4,4 dəfə, yun və ipok 
məhsulları üzro 14 dofo artdı.

Toxuculuq və tikiş sənayesi, dəri, də- 
ridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı- 
nın inkişafı həmişo xammal (pambıq, 
yun, kətan, dəıi, kimyəvi lifiər) istehsalı- 
nın artımı ilə təmin olunmuşdu. Bıı sahə
1960 ildə respublikanın ümumi sənaye

"Europcan Tabacco Baku" ASC.
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məhsulunun 24%-ini, 1980 'lciə 23,6%-i- 
ni, 1985 ildə 21,5%-ini verirdi. 1940 il- 
don sonra sahə məhsulunun ümumi hac- 
mi 2,8 dəfo, əmok məhsuldarlığı 5,2 də- 
fə, əsas islehsal fondları isə 1970 ildan 
sonra 3,4 dəfə artmısdı. Toxuculuq və 
ııkiş sənayesi səııaye molısulu istehsalın- 
da mühum yerlərdən hirini Uıtur, həm il- 
kin xammal emal edir, hom də lıazır 
məhstıl buraxır. Toxuculuq. tikiş, gön- 
dəri, xəz və ayaqqabı istehsalı bu saho- 
nin əsasını təşkıl edir. İstehsal həcminin 
genişlənməsi ılə buraxılan mohsulların 
çeşııli do artırdı. Bıı sahənin xiisusi çə- 
kisi mohsul istehsalına görə: 1960 ildə 
4,1%. 1970 ildə 5,1%, 1980 ildə 8,5%. 
1990 ildo 9,5%, 19«5 ildə 9,7%, 2000 il- 
də 2,1%. 2005 ildə 2.1%; işçilərin sayı- 
na görə: 1960 ildə 24,3%, 1970 ildə 
25,4%, 1980 ildə 24,9%, 1990 ildə 
23,8%, 2000 ildə 13,5% və 2005 ildə 
7.8%; əsas sənaye-istehsal fondlarına 
görə: müvafiq olaraq, 4,0%, 3,7'/o, 
4,7%. 4,8% və 1,1% idi. 1999-2005 il- 
lərdə pambıq parça istehsalı 4 dəfə, 
pambıq yataq ağları 3,5 dəfə, trikotaj- 
corab məmulatları 2,9 dəfə, ayaqqabı 
istehsalı 4,8 dəfə, paıııbıq lifi 82,4% 
aı tmışdı (cədvəl 2).

İ pək i stehsal ı .  Azərbaycanda 
ən qədim təsərrüfal sahəlorindən olaıı 
ipək istehsalının yaranması 5-6 əsıiərə 
təsadiif edir. 10 əsrdən sonra ipəkçilik 
geniş ınkişafa başlamış, əlıalinin moşğıı- 
liyyotində mühiim yer tutmıış və gəlirli 
salıəyo çevrilmişdi. 13-14 əsıiərdə Bər- 
də, Şirvan, Şəki və b. əyalotlər barama 
və ipək sap, Şamaxı, Gənco və Tobriz isə 
ipək parça istehsalı mərkəzləri kiıni ta- 
mnnuşdı. Azərbaycaıı ipəkçilərinin ha- 
zırladıqları ipək sap, ipək parçalar və s. 
xarici ölko bazarlarına geııiş yol açmış-

dı. 15 əsrdə Genuya və Venesiya taciıiə- 
ri ipək almaq iiçün o dövrdə ən çox ipək 
istehsal edən Gilana və Şirvana gələr- 
dilər. İpək parçalar Rtısiyaya, İraqa, 
Suriyaya və b. ölkəloro do aparıhrdı.
16 17 osıiordə Şiı van ipəyi Yaxın Şorq 
bazaıiarında üstünlük təskil edirdi. 17 
əsriıı əvvəllərində hər il Şırvanda təqr.
16,5 min pııd. Qarabağda isə təqr. 16 
min pıul xamna istehsal edilirdi. Əsrin 
axırlarında isə biitövlükdə Azərbaycan- 
da təqr. 100 125 min pıu/ xamna tə- 
dariik olunurdu. Bunun bir qismi xa- 
ricə, o ciimlədən Rusiyadaıı keçiriləıək 
Avropa ölkələriııə aparılır, qalan Iıissəsi 
Azərbaycanın özüııdə istiladə edilirdi. 
Təkcə Təbrizdə həmin dövrdə hər il 30 
min pıul xamııa işlədilirdi, Şamaxı, 
Goncə, Təbriz və Ərdəbil həm də ipək 
parça mərkəzləri idi. 15-19 ostiordə xam 
ipək və ipək nıəmulatı Rusiya bazarla- 
rında əsas yer tuturdu. Nuxa (Şəki), 
Əroş, Şamaxı, Gəncə vo Qarabağ ipəyi 
xüsusilə məşhıır idi. İpək istehsalı Azər- 
baycanda mıızdlu əməyin tətbiq olun- 
dıığu ilk təsərrüfat sahələrindən biri idi. 
Muzdlu əməyin tətbiq olunduğu fabrik 
tipli ilk ipokəyirmə müəssisəsi 1795 ildə 
iııdiki İsmayılh rayonunun Basqal kən-

dində yaradılmışdı.
19 əsrin ovvollərində Şimali Azər- 

baycanın Rusiyaya birləşdirilməsi ipək- 
çiliyin (baramaçılığın) inkişafına geniş 
yol açdı. Rusiyanın toxuculuq sənaye- 
siııiıı xam ipəyə böyiik ehtiyacı oldtığu 
üçiin, 1836 ildə Cənııbi Qafqazda ipok- 
çilik və ticarot sənayesini inkişaf etdir- 
mək məqsədilə Şəkidə cəmiyyət təsis 
edildi. Azərbaycan Rusiyanın ipokçilik 
mərkozinə çevrildi. 40-cı illərdə Cənubi 
Qafqazda tədarük edilmiş 34 min ptul 
xam ipəyin 29 min pıulu Azərbaycanııı,

bıınuıı da 4()'/o-i əsas ipəkçilik morkəzi 
olan Şəki qəzasınm payına düşürdü. Şə- 
kidə ipəkçiliyin inkişafı fabrik tipli 
müossisələrin meydana gəlmosinə səbəb 
oldu (1829 ildə Xanabad ipəksarıma 
müossisəsi tikildi). 19 əsrin 60-cı, xüsusi- 
lə 80-ci illərində Nuxa (Şəki), Yııxarı 
Qaıabağ və Ordubadda baramaaçma və 
ipəkeşmə müəssisələri şəbəkəsi var idi. 
Cənubi Qafqazda emal ediləıı xam 
ipoyin 2/3 hissosindən çoxunu (28 miıı 
pıul) Azorbaycan verirdi. 1887 ildəTillis- 
də “ Qirf'qaz ipəkçilik stansiyasr'mn ya- 
radılıııası və bir qədər sonra oıııın Var- 
taşendə (iııdiki Oğuz), Şuşa qəzasınııı 
Lənbəran kondində. Qax, Şəki, Ağdam, 
Bərgüşad, Zaqatala və başqa yeriərdə 
şöbələrinin açıhnası, Zaqatakı ipəkçilik 
nıəktəbinin, Göyçayda ipəkçilik sərgisi- 
nin təskili (1898) ipəkçiliyin inkışafı a 
sobəb oldu. Azərbaycan ipəyi dünya I - 
zaıiarında İtaliya və Yaponiya ipəyi ilə 
bərabor qiymətləndirilirdi. Şəki ip; i 
TiHis (1863) ipək məhsııllar sərgisind: - 
ci yeri tutmuş, London (1862), Mosk ı 
(1872) və Vyana (1873) IJmumdür, ı 
sərgilərində medal almışdı. Ordub J 
ipəyi Moskva bədii sərgisində (1872) t ı- 
zıl və gümüş medal, Qarabağ ipəyi Tı ıs 
sorgisində (1889) qızıl medal, Şəki ip. yi 
Nijni Novqorod Ümumrusiya Hodii s - 
gisində (1896) fəxri diploma layiq gö' ,1- 
ınüşdü. 19 əsrin sonu 20 əsrin əvvə1 .ı- 
rində əsas ipəkçilik mərkəzləri Şirv n, 
Qarabağ, Naxçıvan. Şəki Zaqatala ə 
Lənkəran-Astara zonaları idi. İpəkç :k 
Azərbaycanın təsərriifat həyatında m i- 
hüm yerlərdən birini tııturdu. Burada i- 
carət-sələm kapitalınm nüfuztı güclü it i. 
Buna goj'ə Azərbaycanda kapitalizıı n 
ilk cücərtiləri ınəhz ipəkçilikdə yaraı ı. 
Şəki və Şuşa fabıikləri o dövrün müı r 
texnikası ilə təchiz edilmişdi. İpək sə - 
yesi inkişaf səviyyəsino görə Rusiyada > 
cümlodəıı Cənubi Qafqazda, xüsû  ,ı 
Azərbaycanda aparıcı yer tuturdu. Bt ) 
ki, Cənubi Qafqazdakı 120 ipok labr ■ 
nin 114-ü Azərbaycan ərazisindo yer'ı- 
şirdi, başqa sözlə, Qafqazda iimumi ip. k 
istelısalının 90%-i Azərbaycanııı pa ,- 
na düşürdii. 1914 ildə 14 mln. manaı 
həcmində ümıımi məhsul istehsal edil- 
mişdi; fabriklərdə 9492 nəfər fəhlə iş- 
ləyirdi. Xankondidə ipək kombinatı 
(1926-27), Şəkido baramaaçma və ipək 
kombinatları (1932) tikilib istifadoyə 
verildi.

Birinci diinya miiharibəsi illərində 
ipək sənayesinə çox böyük ziyan dəydi 
və Azərbaycanda sovet hakimiyyotinin

Gj/dvəl 2
Əsas ııöv m.ıhsulların natııra ifadəsində istehsalı

Məhsulun adı 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Yağsızlaşdırılmış xalis yıııı, t 35,6 183,5 47,2 171,6 11,7 2,1
Paıııbıq lili, min t 30,7 37,7 27,7 30,9 38,8 40,6 56,0
Hazır pambıq parçalar, miıı m2 767.0 682,7 3381,0 2926,0 3320,0 4038,0 3099,0
Pambıq yataq ağları, miıı adad 161,0 384,7 222,1 420,3 453,3 252,2 564,6
K öyııokbr, min ad,ul 47,2 122 121 ü0 1,2 0 3,7
Xalça vo xalça məmulatı, min ın2 20.0 15,8 10,0 5,9 268,6 308.5 630,3

o cümbdən: 
düyü ııb rb  toxuıuılmuş xalçalar vo 

s. toxııma döşDməörıükbri 10,0 4,8 1,5 0,9 1,2 119,2 202,9
Trikotaj-corab məmulatları, mirı 

cüt 1036,0 738,2 1950,0 683,7 1311,4 1854,4 2969,0
A yaqqabı, miıı cüt 54,0 114.9 219,0 338,7 455,9 287,5 260,5
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qurulması ilə bu sahə daha da dərin tə- 
nəzzülə uğradı. Lakin 1921 ildə Zaqata- 
lada, sonralar Şəki. Göyçay, Kiirdəmir 
və b. yerlərdə barama toxumu yetişdirən 
ilk stansiyalar açıldı. Buna baxmaya- 
raq, respublikada baıama toxumuna tə- 
ləbıt yalmz 1929 ildə təmin olundu. 
Xam ipək istehsalı 1940 ildə 292 t-a çat- 
dırıldı, bu, 1913 ildəkindən 2,8 dəfə çox 
idi. Azərbaycan xam ipək istehsalına gö- 
rə SSRİ-də 3-cii yerə çıxdı. İkinci diinya 
miiharibəsindən sonrakı dövıdə Azər- 
bayeanda ipə!: sənayesi dalıa sürətlə in- 
kişaf etdi. barama istehsalına görə 
SSRİ-də 2-ci, ipəyiıı keyfiyyətinə görə 
isə -ci yerə çıxdı. 20 əsrin 80-ci illərinin 
or arında ipək xammalının SSR İ üzrə 
isı ısalının 12%-i Azərbaycanın payına 
di rdü. İpək sənayesinin on yüksək 
na yyətləri ötən əsrin Ô-ci illərin sonu, 
80 illərin ortalanna təsadiif edir. 20 
əsı wvəllərində Ordtıbad ipəyi 13dəfə 
qı ınedalla təltif olunmuşdu. 1978 ildə 
51 ipək iplik, 1984 ildə iso 40,1 mln. 
nı ıpək paıça istehsal olunmuşdu. 
H rda bu sahədə fəaliyyət göstərən

-İpək” və “ Bakı-Əyirici-Toxucu”
A tərəfindən 58,4 t xam ipək, 15,2 t

ipt iplik, 437,2 ıııin m2 ipək parça, 141
t)i ıpək xalça, 3 min ədod ipək şal 
(k ığayı), şərf və s. məmıılatlar istehsal
ol 'ur(2005).

T o x u c u 1 u q v ə t i k i ş s ə - 
n; vesi. 19 əsrin sonunda Bakıda Cə- 
nı Qafqazda ən böyiik pambıq parça 
fa iki H.Z.Tağıyev fabriki yaradıldı. 
Sı et dövrünə qədər Azərbaycanda ti- 
kı ənayesi xırda kustar tikiş emalatxa- 
na ırı ilə təmsil olunurdu. Sonrakı 
di də Bakıda Bakıxanov ad. (1922) və 
Ə Bayramov ad. (1928) tikiş fabrikləri, 
tri otaj kombinatı (1934-35), Gəncədə 
m 'ud fabıiki (1925) və tikiş fabriki
( I 6), pambıq parça kombinatı (1929);
sı ralar Bakıda 1 və 2 saylı tikiş 
fa likləri. “ Uşaq paltarı” tikiş birliyi, 
N xçıvan, Sumqayıt, Xankəndi, Şoki, 
G yçay, Bərdə, Lonkəran və s. yerdə ti- 
ki fabriklori yaradıldı. 1929 40 illərdə 
sa ıənin iimumi məhsulu 7,3 dəfə artdı.

941-45 illəıdə respublikanın toxu- 
cu uq vo tikiş sənayesi miiəssisələri cəb- 
hə üçün məhstıl Uibb tənzifi, xüsusi par- 
çalar, əsgər geyimi və s.) isıehsal edirdi. 
Bu illərdə Şəki ipək kombinatında bə- 
zək fabıiki işə salındı. Müharibədən 
sonrakı illərdə mövctıd müəssisələr tex- 
niki cəhətdən yenidən qurtıldu, eyni za- 
maııda yeni ıniiəssisəlar - Bakı zərif ma- 
hud kombinatı (1952), komvol kombi-

natı (1959), Bakıda tikiş fabriki (1973), 
Sumqayıtda üst trikotaj fabriki (1974), 
xəz məıuulatı fabriki (1981). Bərdədə 
(1982), Ağcabədidə (1983) pambıqtə- 
mizləmə zavodları, Lankjranda tikiş 
məmulatı fabriki (1985), Naxçıvanda 
xalça koıııbinatı (1987), Göyçayda və 
Qazaxda pambıqəyirmə fabrikləri 
(1987) və s. muəssisələr tikilib istifadəyə 
veıildi. 20 əsrin 80-ci illərinin ortala- 
rıııda pambıq ipliyinin SSRİ iizrə isteh- 
salının 10'/o-i Azərbaycanın payına dü- 
şürdii. Pambıq parça istehsalı vaxtilə
H.Z.Tağıyeviıı Bakınm Zığ kəndində 
tikdirdiyi pambıq parça fabıiki ilə yana- 
şı, Bakı. Gəncə və Mingəçevir toxucu- 
luq kombinatlarında cəmlənmişdir. Bu 
miiəssisələrdə miixtəlif növ pambıq par- 
ça, 'nlik, cod pambıq parça və tara par- 
çası istehsal edilir.

Əvvollər xırda istehsalla təmsil 
olunan yıın məmulatı istehsalı sovet ha-

kimiyyəti dövriində avtomat dəzgah və 
qurğularla təclıiz edilmiş bir neçə iri 
miiəssisədə Gəncə xalça-mahud kom- 
binatı (1973), Bakıda zərif ınahud 
(1952) və komvol kombinatlarında 
(1959) cəıııləşdi. Bu müəssisələrdə xam 
və hazır parça ipliyi, yarımyun vatin, 
xalça və xalça momulatı istehsal ediliıdi. 
1978 ildə Yevlaxda istifadəyə verilmiş 
yunıın ilkin emalı fabriki əyirici müəssi- 
sələr üçiin xammal yuyulmuş yun, 
həmçinin farmakologiyada və ətriyyat 
istehsalında islifadə edilən yun piyi (la- 
nolin) istehsal edirdi.

Toxuculuq və tikiş sənayesində 187 
müəssisə və 430 fərdi sahibkar fəaliyyət 
göstərir (2005). Bu sahədə 51 mln. 
manatlıq və ya əvvəlki ilə nisbətən 
48,6'/ı çox məhsul istehsal edilmişdir.

2000 05 illərdə toxuculuq və tikiş sona- 
yesiniıı inkişal'ına yerli iş adamları 7,2 
ınlıı. manat, o cümlədən 2004- 05 illərdə
6,5 mln. ınaııat sərmayə yönəltmişlər. 
2002-05 illəıdə fuımbıq mahlıcı istelısalı
2 dəfə artaraq 56 min t, hazır ytın parça 
istehsalı 56 dəfə artaraq 4,5 min. /»-, 
hazır ipək parça istehsalı 5,6 dəfə 
artaıaq 437 min />/-, xalça və xalça 
məmulatları istehsalı 63 dəfə artaraq 
630 min m2, trikotaj-corab məmulatı 
istehsalı 52,2% artaraq 3,0 mlıı. ciito, 
haz.ır pambıq parça istehsalı 8,4% 
azalaracı 3,1 ınin m2 olmıış, yuıı istehsalı 
isə 87 dəfə azalaraq 2,1 t-u enmişdir. 
Mohsulun 69%-ini qeyri-dövlot müəs- 
sisələri istehsal etmişdir. 1997-2005 
illərdə iimumi dəyəri 774 mln. manat 
olan 168 kiçik müəssisə özolləşdirilmiş,
53 orta və iri mi'.əssisə səhmdar cəmiy- 
yətinə çevrilmişdir. 2005 ildo 2,4 min m- 
xalça və döşəınə örtiikləri, 885.8 min cüt

pambıq corab və s. trikotaj məmulatı, 
qadınlar üçiin 57 min ədəd toxunına 
jaket və digər mohsullar Belçika, Ka- 
nada, Türkiyə, Giircüstan, Rusiya və s. 
ölkələrə ixrac edilmişdir. İşçilərinin ək 
səriyyətiııi qadınlar təşkil edən bu sahə- 
də 12,9 min nəfər işləyir.

P a m b ı q t o ın i z 1 ə m ə s ə n a y e 
sahəsi  Azərbaycanda 19əsrin sonun- 
da yaıannnşdır. Əsas pambıqtəmizləınə 
zavodları da pambıqçılığın inkişaf etdiyi 
Ağdaş, Göyçay, Ucar, Salyan, Hacıqa- 
btıl və s. əraziləıdo yariəşirdi. Miiəssisə- 
lərdə əvvəllər qurğular at qüvvəsinin kö- 
nıəyi, yaxud əllə hərəkətə gətirilirdi. 20 
əsrin əvvəllərində maşınlar qurulmağa 
başladı. Pambıqtəmizləmo zavodlarmın 
əksoı i kiçik vo az bir qismi isə oı ta bö- 
yükliikdə idi. Sovet hakimiyyəti illərindo
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gücü az olan müəssisələrin çoxıı loğv 
cdildi. nisbatan iri müassisolərdə yeni- 
dənqurma və genişləndirmo işlori aparıl- 
dı. Dəlimommodli, Horadiz, Əli Bay- 
ramlı, Salyaıı vo Bərdədə iso yeniləri ti- 
kildi. 1940 ildo 58,2 /. yaxud 1913 ildoki- 
no nishəton 2,0 dəfo ı;ox pambıq tomiz- 
ləııdi. Miiasir avadanlıqla tochiz olun- 
muş iri pambıqıəmizlomo zavodları 
Yevlax, Ucar, Bordə, Ağcabədi və b. 
rayonlarda yerləşndi. “ Saatlı-Pambıq” 
ASC on iri pambıq emalı müossisə- 
lərindən biridir. 19 pambıqtomizlonıo 
müəssisosi lorofindon 56 min ı vo ovvolki 
ilo nisboton 38%, 2001 illə müqayisodo 
isə 2 dəfo çox pambıq lifi istehsal 
olıınmuşdur (2005). İstehsalın inkişaf 
dinamikası ixracın artmasına şərait 
yaradır, pambıq lifi Rusiya, Tiirkiyo, 
Latviya, İran vo s. ölkəlorə ixrac edilir.
2001-05 illordo pambıq lifinin ixracında 
sabit artmı (2001 ildə 19,8 min t; 2005 
ildo 47,1 min t) müşahidə olunur.

Ü ə r i , d ə r i m ə m u 1 a 11 a r ı v ə 
a y a q q a b ı i s t e h s a 11. 1920 ilo qə- 
dər Azorbaycanda dori istehsalı geniş 
yayılmışdı. Bakı, Şamaxı, Şəki, Gəncə 
və b. şəhorloıdo bu sahonin xırda miios- 
sisələri yerləşirdi. Sovet hakimiyyəti qıı- 
rulduqdan sonra 3 doıi zavodu: Bakıda 
dori zavodu (1928-29), ayaqqabı fabriki 
(1930), xoz-dəri zavodu (1934) və 3 
ayaqqabı təıniri emalatxanası yaradıldı. 
1930 ildə iri ayaqqabı emahıtxanaları 
“ Azordəri” trestinə verildi, onların əsa- 
sında qurulan yeııi, yerli xammalla iş- 
ləyən ayaqqabı fabrikində 1931 ildo 346 
miıı cuı müxtəli! növ ayaqqabı istehsal 
olundu. 1940 ildə I saylı dəri zavodu işə 
salındı. Bütün dori zavodları üzrə 1940 
ildə iimumi məhsul istehsalı 11,4 min 
manatlıq, yaxud 1931 ildokinə nisbəton
4 dəfə çox oldu. 1943 ildə Bakıda 1 say- 
lı ayaqqabı fabriki, 1944 ildə siini dori 
zavodu, 1960 ildə gön-dəri zavodu isti- 
fadəyə verildi, burada ayaqqabı altlığı 
və üzliik xrom istehsal edilirdi. 1970 ildə 
Əli Bayramlıda süni dəri zavodu, 1971 
ildə Xankəndidə ayaqqabı fabriki, 1973 
ildo Bakıda uşaq ayaqqabısı fabriki işə 
salındı, hoırıin illordə fəaliyyət göstəron 
“Gön-dəri” İB modelli qadın vo kişi 
ayaqqabıları istehsal cdirdi. 1980 ildo 
Bakıda iri ayaqqabı fabıiki işo baş- 
ladıqdan sonra ayaqqabı istehsalı artdı.

Dori, dori məmulatları və ayaqqabı 
istehsalı iimumi sənaye mohsıılunun vo 
əsas foııd/arın 0,1%-ini, işçilorin sayımn 
1,0%-iııi toşkil edir (2005). Bu sahədə 29 
müəssisə və 121 fordi sahibkar foaliyyot

göstərir. Müəssisolərin 93%-i özəldir.
1997-99 illərdo ünıumi doyori 0,3 mln. 
manat olan 44 kiçik miiəssisə özəlloşdi- 
rilmisj, soıırakı illərdə 11 orta və iri müəs- 
siso səhmdar cəıniyyətino çevrilmişdir. 1,0 
min noforin çalışdığı bıı salıəyə 1999-
2005 illər orzindo 4 mln. manat, o ciim- 
lədən 2005 ildo 3 mln. manat sərmayə yö- 
nəldilmiş, iimumi doyori 4,5 mln. manat 
olan 55,1 miıı ın- dəri, 261 min ciit ayaq- 
qabı və s. məhsullar istehsal olunmuşdur. 
Mal-qara dərisi ixracı 2000 ildoki 5,8 min 
/-dan 2005 ildo 7,8 min /-adək. davar 
dorisi ixracı isə 2001 ildəki 843 ınin 
ododdon 2005 ildə 1,2 mln. odədədok 
artmışdır. Sahəııin miiassisələri əsasən 
Bakı vo Sumqayıtda cəmlonmişdir.

“ Uakı K a i'lo ıı Tara”  ASC-də 

istelısal salıosi.

Ağac momulatları istchsalı, sellüloz- 
kağız sənayesi və nəşriyyat işi. Azorbay- 
canda kustar vo sənət formasında çox- 
dan məlum olan ağac emalı sovet haki- 
miyyəti dövriində, xiisusilo miiharibodon 
sonrakı illərdo iııkişaf etmoyə başlannş- 
dı. 1959 ildən Bakıda karton və kağız 
malları fabriki fəaliyyot göstərir. 1984 il- 
do fabrikdə 32,5 mln. /;;2biizməli karton 
istehsal olunmuşdu. 1976 ildə Əlot stan- 
siyasında ağac emalı kombinatı istifadə- 
yə verildi. 1987 ildə burada 300 min mJ 
taxta-şalban istehsal edilmişdi. Bu sahə- 
ııin xüsusi çəkisi məhsul istehsalına gö- 
rə: 1960 ildə 2,0%, 1980 ildə 1,6%,
1990 ildə 1,9%, 1995 ildə 0,1%, 2000 il- 
də 0,2%, 2005 ildo 0,3%; işçilərin sa- 
yına görə: 1960 ildo 3,7%, 1970 ildə 
3,6%, 1980 ildə 3,2%, 1990 ildə 2,8%,
2000 ildə 2,1%, 2005 ilda 1,5%; əsas sə- 
naye-istehsal fondlarına görə, müvadq 
olaraq: 0,6%, 1,0%, 1,1%, 0,9% və 
0,2% idi.

O d u n c a q e m a 11 v ə a ğ a c 
momı ı l a t l a r ı  i s tehsa l ı  sahosin- 
do 74 müəssisə, 952 fordi sahibkar 
foaliyyot göstərir, iri müəssisələri "Kiş 
San Parke Ltd” , “ Tağıyev” şirkəti, 
“ Dülgorlik məmulatları istehsalı” dır.
1996 illo müqayisədə müəssisələriıı sayı

57% artmışdır (2005). Onların əksə- 
riyyoti (67-si) özəldir vo sahodə istehsal 
edilmiş 9,6 mln. manatlıq məhsulun 
92%-i onların payına düşür. 2000 05 
illərdə sahəyo 713 min manat həcmində 
yerli sormayo qoyıılmuşdıır. Sahodə 
1175 nəfər işçi çalışır.

S e l l ü l o z - k a ğ ı z  i s t eh sa l ı  
v ə n ə ş r i y y a t i ş i ilə 193 müəssiso,
o cüınlədən 3 xarici, I müştərək 
miiəssiso və 719 foıdi sahibkar məşğul 
olıır(2005). Müəssisolərin 87%-i özoldir.
1997-2005 illəıdə ümumi dəyəri 149 miıı 
manat olan 16 kiçik müossisə özəlləş- 
dirilmiş, 15 iri vo orta müəssisə səhmdar 
cəmiyyotinə çevrilmişdir. Miiasir stan- 
dartlara uyğun karton qııtular, qofre 
kartonlar istehsal edən və tullantısız 
müossisə olan “ Bakı Karton Tara” AS(.' 
2001 ildo İSO keyfiyyət sertifikatı al- 
mışdır. 1999-2005 illərdə bu sahə ə 
yönəldilmiş 3,0 mln. manat hocmim ə 
vəsaitin 13,4%-i xarici sərmayələrdı . 
Sahə miiəssisolorinin 25,8 ınln. ınan t 
doyərindo olan əsas fondlarının 51,7" - 
ini maşın vo avadanlıqlar təşkil edı
2002-05 illərdə fondların 20%-i yenilo 
dirihnişdir. Saho məhsulunun din; 
mikası qcyri-sabitdir. Məhsul islehstı 
lının hocmi 2003 ildo 50,3% artsa d ,
2004-05 illərdə miivaliq olaraq 20,7" 
və 9,2% azalmışdır. Sahodo 2,4 min 
ııəfər işçi çalışır. Müəssisələrin oksəriy- 
yəti Bakı, Naxçıvan MR, Gəncə, Sıım- 
qayıt vo Əli Bayramlıda foaliyyət göa- 
təru. Sahənin apancı müəssisəsi 17,4 
min m2 istehsalat sahəsiııo malik ola. 
“ Azorbaycan” nəşıiyyatıdır. Burada h, 
il orta hesabla 200 adda dövri nəşr, 100 
addaıı çox bodii, publisistik kitab və 
çap məhsulu noşr olunur.

GıÜŞ'Vi Yüzbaşova, Tannvenİi Pa$ 
Rauf S.yfint<

Neft emalı. Azərbaycanda ııeft ema 
lına 19 osrin 30-cıı illərindon başlanmış 
dır. Əsasən ınəişətdə geniş istifadə oln 
nan ağ ııeft (kerosin) emal edilir, benzin 
mazut vo s. homin dövrlordə tətbiq saho 
si olmadığına göro tullantı mohsullar ki- 
mi istifadosiz qalırdı.

1837 ildə Balaxanıda kerosin zavodu 
tikildi. 1863 ildo Bakı şəhərinin sakiııi 
texnik Cavad Məlikov ılk neft zavodıı 
tikdirdi. Bu zavodlarda tomiz məhsul 
kerosin çıxımı orta hesabla 14% idi. 
1866 ildə hasil edilmiş 687,5 min pıtd 
neftdoıı cəmi 100 ınin pıul kerosin emal 
olunmuşdu. 1868 ildə Bakıda 23 kiçik
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neftemalı zavodu işləyirdi, 1875 ildəon- 
ların sayı 62-yə çatdı. 1873 ildo yerli sa- 
hibkar A.A.Təbrizovun layihəsi osasın- 
da Bakıda lasiləsiz eınal prosesi reji- 
mindo işləyən neft emalı zavodu tikildi. 
Bunun noiicosində kerosin istehsalı 1875 
ildo 847,7 ınin pıulu çatdı (həınin ildə 
neft hasilatı 5809.0 min pıtd kti). O illor- 
do, texnika və texnologiyaııın tələbatla- 
rıııa müvafiq olaraq, sürtkii yağlarının, 
mazutun və digər neft mohsullarının da 
sənaye istehsahna başlandı. 1883 ildə 
Bakı zavodlarının birində fasiləsiz işlo- 
yən, dünyada ilk kııb batareyası yaradıl- 
dı; sonralar başqa neftayırma zavodlan 
da ıi üsula kcçdi. Neft emalı mahsulla- 
rın, tələbatın artması yeni müəssisolərin 
yar nmasına səbob oldu. 1900 ildo Bakı 
qut rniyasında 66 kerosin, 18 kerosin- 
yai- 3 yağ, 4 benzin, I surroqat və 2 qud- 
roı zavodu işləyirdi. Azərbaycan neft- 
ayı na sənayesi Rusiya imperiyasında 
ap ıcı mövqe tutıırdu.

eftayırma sənayesindo yerli sahib- 
ka rla yanaşı, xarici kapital mühiim 
ro oynayırdı. Kerosin istehsalının 
75 ə qədəri xarici şirkətlərə məxsus 
idi Neftayırma zavodlarının texniki ba- 
za kub batareyaları və təmizloınə ava- 
da iığındaıı ibarot idi. Neft əsasən sado 
di llə yolu ilə emal edilir, alınan distil- 
la aflaşdırılmırdı. İstehsal qurğuların- 
da .ı cihazlar texniki cəlıətdən mükəm- 
m ı deyildi. Mazut və ağır neft açıq tor- 
p< çalalarda saxlanırdı. Neftayırma 
za odlarının yeriəşdbyi ərazi son dərəcə 
nı /utlu və çirkli olduğundan Bakının 
bı 'issəsi Qaraşəhər adını almışdı. 1873 
il( Xbşeronda 12 şirkot fəaliyyot göstə- 
r. i. əsrin sonlannda onların sayı I40-a 
ça lı. 1873 ildo Robert və Lüdviq Nobel 
q; daşhırı Bakıda “ Nobel qardaşları 
n» hasilatı birliyi” ni yaratdılar. 1883 
il “ Rotşild” firması tərəfindən Bakıda 
n*. ı hasilatı və emalı ilə məşğul olaıı 
“ 'zəı Qara dəniz neft sonayesi və tica- 
rr cəmiyyəti” yaradıldı.

19 osrin 70-ci illərinin axırında Bakı- 
dıı 2000-ə qədor yarımkustar emalatxa- 
na foalliyyot göstərirdi. Daha çox mən- 
fə >t əldo etmək üçün qısa rejimlordo iş- 
lr nn kiçik zavodlar fasilosiz texnoloji 
rejimdə işləyən iri zavodlarla ovoz olun- 
du. Keşlodə vo Ağşohordə do neftayırma 
zavodları tikildi. Bu zavodlara neft bo- 
rularla ötürülürdü.

Neft emah mohsullarına tohbat art- 
dığından xarici sərmayodarlar torofin- 
dəıı Rusiyamn bir neçə şəlıərindo Bakı 
nefti ilə işləyon zavodlar inşa edildi. Ba-

kı nefti Rusiyada. həınçim’n Giircüstan- 
da da dəmir yol şobəkolərinin və liman 
şohərləriııin inkişafına səbob olmuşdu. 
Ncftiıı ixracı iiçün miixtəlif nəqliyyat va- 
sitəlorindən istifadə edilirdi. Bu məqsod-
lo ildo 3 mln. / neft noql edən Bakı- 
Batum ııeft komərinin işə salınması 
(1907) neftin ixracı zamanı noqliyyatda 
olan itkiləri xeyli azaltmağa imkan ver- 
di. 19 osıin sonlarında nefl z.avodlarına 
müxtəlif neft yataqlarından çokilon nefl 
komərlorinin üınumi sayı 26 mImI, comi 
uzunluğu 300 km  idi.

20 osrin əvvəllorində texnika və tex- 
ııologiyaların tokmilloşdirilmosi. sürotlı 
maşınlara və aviasiyaya olan tələbat 
neft emalı sonayesini iqtisadiyyatın on 
mühiim saholərindən birino çevirdi.

Azorbaycan Xalq Cümhuriyyətiııin 
mövcud olduğu 1918-20 illərdo neft 
Azorbaycan dövlotinin daxili və xarici 
siyasotinin on miihüm amilino çevriWı. 
Neft sonayesi miiəssisolori öz sahiblərinə 
qaytarıldı. Bakı neftinin Rusiyaya da- 
şınması qadağan edildikdən sonra neft 
ehtiyatlarının həcmi 300 min pudu (4,8 
m\n. 0 qədər artdı. Neft satışı ı\ə bağ\ı 
İngiltərə. İtaliya, Amerika şirkətlori ilə 
milli mənafelər nəzəro alınmaqla iqtisa- 
di müqavilələr bağland/. Bunıınla 
yanaşı, bolşeviklər tərofindon ölkədən 
neft və ııeft mohsullarının gizli yolla Ru- 
siyaya daşınması davam edirdi. Tokcə 6 
ay ərzində Azorbaycandan giz\i yo\\a 
Rusiyaya 20 min pıtd benzin, 3,5 ınin 
puci' sürlkii yağı apan/mışdı. Ölkodə si- 
yasi sabitliyin olmaması xarici iqtisadi 
əlaqələrdə gorginlik yaradırdı. Neft və 
neft emalı sənayesinin sabit işləmosini 
voinkişalinı tomiıı etınək üçün 1919 ildə 
Azərbaycan Xalq O'imhuriyyot: haki- 
miyyəti bu sahəJorin dovlət nəzarotinə 
götürülməsi haqqında qərar qəbul etdi. 
Bu qərara osason, yalmz Batum \ima- 
nından neft və neft məhsullarının ixracı- 
na vo digər mallarla miibadiləsiııə icazə 
verildi. Bakı-Batum kəməri 1919 ilin 
yayında yenidon işə salındı vo həmin il 
648 miıı / neft nx]l edildi. Sovet Rusiya- 
sına neft sənayesi məhsullarının ixracı 
qadağan edildiyindən onun düııya ölko- 
ləri üzro neft hasilatında xüsusi çəkisi 
60/ı-o qədor azaldı.

Apıel işğalından (1920) sonra Azər- 
baycanın ınüstəqil inkişali dayandı vo 
onun biitün iqtisadiyyatı Sovet Rusi- 
yasının məııafeyino xidmot etməyo yö- 
nəldildi. O vaxtadok qazılmış 4093 neft 
quyusundan 780-i foaliyyot göstərirdi.
1921 ildo neft hasilatının hocmi conı

2485,0 min t (1L)I3 iUokinin 33,8%-i) ol- 
du. Ölkənin ııeft məhsullarına olan tələ- 
batını ödoms>k üçün ııefl sənayesini yeni 
texnika və tcxnologiya ilə təmin etmok, 
ııeflın yığılması və nəqli ilo əlaqədar 
miitorəqqi ideyaları həyata keçirmok la- 
zım idi. 1923-24 illordə dərinlik nasosla- 
rı vo kompressorlarınm tətbiqi mexaniki 
üsulla nel't hasilatına keçidm təməlim 
qoydu. Neft hasilatımn hocıni ilboil art- 
dığı halda, emal qurğıılarının istehsal 
gücü azlıq təşkil edirdi. SSRİ-nin neft 
məhsullarına olan toləbatını, demək 
olar ki, Bakı nel't emalı sonayesi təmin 
edirdi. Sonayeloşdirmə dövründo yana- 
caq və yağ məhsullarına olan tolobat 
daha da artdı. 1928 ildə eınala 7574,0 
min / ncft göndəı ilmişdi. SSRİ-də 3 ildo 
neft hasilatıııı 2,5 dafə, benzin cımıhnı 8 
dəfə, kcrosin və yağ emalını isə, miivafiq 
olaıaq, 2 və 4 dəfə artırmaq haqqında 
xıısusi qərar qəbu\ ed\W\kdt)\\ 
sonra Bakıda yağ istehsal etmək üçün 
yeni borulu qurğular tıkilm oyə başladı. 
1932 ildo Suraxanı parafinli neftindon 
aviayağ/ar istehsa/ cdən yeııi neft enmlı 
Zt\Niodv\ islif'ddəyə verildi. Kəmin ildə il- 
lik istehsal gücü 1,2 mln. / olan 12 ter- 
mik krekinq qurğıısu foaliyyot göstərirdi 
və krekiıuj benzininin həcmi ötən nlə 
müqayisodə 5,5 dəfə artnnşdı. 1931-37 
illordə Stalin ad. zavodda 5 “ Alko” tipli 
vakuum qurğıısu, bir yeni kontaktla to- 
miz\əmə sexi, b termiki Wrekinq qurğusu 
işo salındı. 1939 ildo bıı zavodlarda 8 
mln. ı neft cnvıi vo ) m)n. / tcxnikı yağ is- 
tehsaJ edilirdi. 1940 ildo Azərbaycanda 
istehsal olunan neftin həcmi biitövlükdə 
SSRİ-də neft istehsalı həcminin 75%-ini 
toşkil edirdi. Ölkəııin sənaye və avıotrak- 
toryağlar/ııa olan toləbatımn 85%-i Azor- 
baycandakı istehsal hesabına ödoııilirdi.
1940 ildə neft hasilatı 22,2 mln. /-a çatdı, 
eyni zamanda emal Vıəcmi də c\nd\.

İkinci diinya müharibəsi orəiəsindo 
SSR İ-do neft emahnın 71,5%-i, yağ istelı- 
salının 85%-i, aviabenziııin 80%-i, liqroi- 
niıı iso 90%-i Azərbaycanın payına 
diişürdü. 1941 45 i//ordo Azərbaycan U 
tilaq foııduna 75 mln. / neft, 22 mln. t 
benzin və digər ııeft mohsul/arı göndor- 
mişdi. Ncft cmalı zavodlarında neft məh- 
sulları ilo yanaşı, miiharibo ehtiyaclarını 
ödomok üçün lıoın do trotil, xromit, azot 
turşusu, xlor-sulfanol turşusu, tibb üçün 
gips, natrium-sultid, cib ballvev'<vlav\, 
ıniixtəlif tibbi hoblər vos. istehsal edilirdi.

Müharibndon sonıakı illərdo nelt 
emalı sonayesinin borpası və inkişafı işlə- 
rino başlandı. 1947 ildə termiki krekiııq
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qurğusunun yenidən c]urulması proscsi 
başa çatdırıldı. 1950 ildə termokrekinq 
qurğularında avtobenzinbıin istehsalı 
1945 il səviyyəsino çatdırıldı. 1955 ildə 
Azorbaycanda neft emalının lıncmı 1950 
ilə nisbətən 7% artdı. 1953 ildə Yeni Ba- 
kı Net'tayırma zavodunun (“ Azorncftya- 
nacacı” , indiki Heydər Əliyev ad. Bakı 
ııeft emalı zavodu) işə salıııması mühiim 
hadisəyəçevrildi. Bu zavodun işodüşmə- 
si təyyarə və avtomobil beıızinlərinin 
keyfiyyətini xeyli yüksəltməyə imkan 
verdi. Burada dənəvarı katalizatorla iş- 
ləyəıı 2 ıdəd 43-102 tipli və tozvarı kata- 
lizatoıia işləyən l-B tipli katalitik kre- 
kinq qurğusu (1953), sonralar isə məh- 
suldarlığı ovvəlki qurğularınkından 3 də- 
fə çox olan İA/İM tipli 2 katalitik kre- 
kinq qurğusu (1964-67), həmçinin yeni 
ED-AVQ-2 (ELOU-AVT) qurğusu 
(1966) istismara verildi.

1961 70 illərdə nel't məhsullarının, 
xüsusən yağların keyfiyyət göstəriciləri- 
ni yaxşılaşdırmaq iiçün “ Azarnei'tyağ” 
neft emalı zavodunda lıansformator 
yağlarının parafindən təmizlənməsi 
üçün bir qurğu, qatranın təmizlənmosi 
iiçün 3 qurğu, yağların selektiv təmizlən- 
məsi üçün 3 qurğıı inşa edildi. Həmin il- 
lərdə yağlar üçün aşqar islehsalı, qudıo- 
nun maye propanla asfaltsızlaşdırılması 
pıosesi ilk dəfə diskli kontraktorlar tət- 
biq edilməklə həyata keçirildi (1970).

1955-65 illərdə neft emalının həcmi
1,5 dəfə. avtomobil və dizel yanacaqla- 
rının həcmi müvafiq olaraq 2,5 və 1,6 
dəfə artdı. Əldə olunmuş nailiyyətlərə 
baxmayaraq, Bakıda inşa edilmiş neft- 
ayırma zavodlarının texnoloji sxemində 
katalitik-riforminq, yanacaq və yağla- 
rın hidıotəmizlənməsi, yanacaq və mü- 
lıərrik yağlarının parafınsizləşdirilməsi 
qurğuları yox idi, yeni qurğuların tikil- 
məsi üçün isə vəsait çatışmırdı. 1966-69 
illərdə ciddi qənaət rejimi, istehsal po- 
tensialından səmərəli istifadə, daxili im- 
kanlar və s. lıesabına, istehsahn səmərə- 
liliyini artırmaq haqqında qərarlar qə- 
bul edilsə do, ııeft emalı sənayesinin 
osaslı surətdo ycnidən qurulması mə- 
soiəsi dəfələrlo miixtolif səviyyələrdo 
müzakiro olıınsa da, problemlər həll 
olunmamış qalırdı.

Heydər Əliyev Azorbaycan KP MK- 
nın birinci katibi təyin edildikdən sonra 
rcspublikanııı neft emalı sənayesi öz in- 
kişafmın yeni mərhələsino qədonı qoy- 
du. Sov.İKP MK və SSRİ Naziıiər So- 
veti Azərbaycan SSR -in xalq təsərrüfa- 
tının inkişafı haqqında qərar qəbul etdi

(1970, 25 iyul). Qorarda yaşayış massiv- 
lorində yeıiəsəıı və az istehsal gücii olan 
zavodların ləğvi, V.İliç ad. Yeni Bakı 
neftayııma zavodunun və Sov.IKP 22- 
ci qıırultayı ad. Bakı neftayırma zavo- 
dunun isə mərhələlorlə yeniloşdirilməsi 
nozərdo tutulurdu. 1976-80 illərdə Bakı 
neft emalı zavodlarının yenidon qurulma- 
sı üçiin ayrılmış vosait Yeni Bakı neft- 
ayırma zavodunda (indiki Heydor Əliy- 
ev ad. Bakı NEZ) ildə 6 mln. I neftin il- 
kin emalına imkan verən “ ED-AVQ-6” 
qurğusunun işo salınmasına (1976) im- 
kan verdi. Bu qurğu digər regionlardan 
gətirilon kükürdlii xam neftin emalına 
imkan yaratdı. 1980 ildo zavodda işə sa- 
lınmış katalitik-riformiııq qıırğusu yük- 
səkoktanlı bcnzinlərin (A-76, Ai 93) 
miqdarını 15 dofo artırdı. 1981 ildə 
“Azərneftyağ” NEZ-də ikinci belo qur- 
ğu tikilib istifadoyo verildi. Nəticodə 
Azəıbaycanda neftin emal həcmi art- 
mağa başladı.

Azərbaycan KP MK. Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti və SSRİ Neft 
Kimya Sonaycsi Nazirliyinin qərarı 
(1980, 5 may) ilə hər iki neftayırma 
zavodunda irimiqyash işlərin aparılması 
nəzərdə tutulmuşdu. 1986 ildə BNEZ- 
də böyük mohsuldarhğa malik kokslaş- 
dırma qurğusu tikilib işo salındıqdan 
sonra zavodun ümumi mohsuldarlığı 
toqr. 3 dəfə artdı. SSRİ-nin dağılması 
nəticəsində nəzəıdə tutulmuş lədbirlər 
tam başa çatdırılmadı.

Neft eınalı sənayesinin müstəqillik il- 
lərindəki inkişafı Heydər Əliyevin həya- 
ta keçirdiyi təşkilati tədbirlərlə bağlıdır. 
“Azərneftyağ” NEZ-də keyfiyyotli yağ 
fraksiyaları istehsalı üçiin bir-birinin ar- 
chnca 2 ədəd miiasir ED-AVQ-2 qurğu- 
su və 1980-cı illərdon tikinıisi yarımçıq 
qalmış illik məhsuldarlığı 2 ınln. t olan 
Q-43-107 M kataütik-krekinq komplek- 
si işə salındı (1993). ED-AVQ-6 qurğu- 
sunda köhnolmiş avadanlıqların mo- 
dernloşdirilməsi texniki-texnoloji pro- 
sesləıi idarəetmonin tokmilləşdirilməsi 
məqsədilo Almaniyanın “ Qrimma” , İta- 
liyanın “ Qlitç” və Rusiyanın “ NPT. 
Corp. Ltd” şirkətləri ilə birgə işlor apa- 
rıldı (1996-98). Nəticədə qurğuda istelı- 
sal edilən açıqrəngli nei't məhsullarının 
istehsalı 3,5%, katalitik-krekinq qıır- 
ğuları üçün qiymətli xammal olan va- 
kuum-qazoyl mohsulunun çıxımı isə 2 
dəfəartdı. Modernləşdirmə işləı i katali- 
tik-kıekinq qurğusunda ABŞ-ın “ Ho- 
nowell” şirkətinin TDS-3000 idarəetmo 
sisteminin qurulması (1999), zavod üçün

ekoloji problemlor yaradan, yanacaqla- 
rı qoləvi ilo təmizloyon köhnolmiş qurğu- 
nun ABŞ-ın “ Merikem” şirkətinin müa- 
sir texnologiyası ilo ovoz olunması ilə
(2001) davam etdirildi.

"Azərncftyağ” NEZ-do 1994 ildo 
ABŞ-ın “ Petrofak” , 1995 ildo isə Kore- 
yanın “ Laki İnjinirinq” şirkətləri ııeftin 
ilkin emalı üçiin 2 odəd qurğu (ED- 
AVQ-2) tikib istismara verd’ Burada ən 
müasir neft bitumıı istehsal edən “ Bu- 
toroks” qurğusunun illik istehsal gücü 
250 min /-dur (200 min t yol bıtumu, 50 
ıııin t iaşaat bitumu). BNEZ-do istehsal 
olunan dizel yanacaqlarının keyfiyyətini 
yüksəltmək moqsədilə onun katalitik- 
kıekinq kompleksinin hidrogenlo tə- 
mizlomə bölməsində aparılan modeın- 
ləşdirmo işləıi başa çatdırıldı (2004). 
Zavodda 20 addan çox neft məhsulu 
(dizel yanacağı. ilkin emal benzini, reak- 
tiv mühorrik yanacağı, kerosin, müxtəlif 
markalı sürtkü yağları, inşaat və vol 
bitumu, ağır neft qahqları əsasında ıd- 
roizolyasiya membranları, yanacaq ri- 
ketlori və s.) istehsal olunur. Neft e ılı 
zavodlarında istehsal olunan neft ı )h- 
sullarınm: avtomobil benzinləri və rt- 
kü yağlarımn keyiiyyətini Avropa n- 
dartları səviyyəsinə çatdırmaq tərk n- 
do aromatik karbohidıogenlər olm an 
yüksokoktanlı yanacaqların və yüks; ıı- 
deksli süıtkü yağı komponentloriniı is- 
tehsalına nail olmaq üçün xarici şıi ət- 
lərlo əməkdaşlıq olaqələri genişləndiı ir.

2003-05 illərdo bu sahədə çalışaı iş- 
çilərin sayı 4,7%, onların ortaa lıq 
əməkhaqqı 54,8% artaraq 159,6 m ıa- 
tadək yüksəlmişdir.

2000-05 illardo neft emalı sonaye-. nə 
127.8 mln. ınanat investisiya yönəldi1 ış, 
əsas istehsal fondlarımn dəyori 65 (% 
artaraq 397,3 mln. manata çatmışdıı

Neft emalı mohsullan Gürciis ın, 
Tiirkiyə, İtaliya, Yunanıstan, İran, a- 
zaxıstan və digər xarici ölkələrə ixrac li- 
lir. 2005 ildo bu ölkolərə 323,2 m / 
avtomobil ben ı̂ni, 201,5 min t ağ . ft,
1,7 mln. / dizel yanacağı, 392,1 m t 
ınazııt, 28,0 min t süıtkü yağları, ), I 
min / neft koksu və digər məhsullar ı ac 
olunmuşdur. Avtomobil benzini və < :el 
yanacağının ixracı übəil artmaqdachr

TcV'biz Əliyev, Hehhud Əhnıadov, 
Yavər M jlikov, Davud Manmuxbv

Kiınya sonavcsi. Azərbaycanda neft 
sənayesi və qismən əlvan metallurgiya- 
nın inkişafı ilo əlaqədar 19 əsrin sonu
20 osrin əvvəllərində bir sıra kimya sə-
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nayesi ınüəssisəlori ıneydana gəlmişdi. 
İlk kimya sonayesi ınüəssisəsi sulfat 
tıırşusu zavodu 1879 ildo Bakıda yara- 
dılmışdı. 1883, 1885 vo 1889 illərdodaha 
iiç sulfat turşusıı zavodu istifadəyə veril- 
ınişdi. 1885 ildə qələvi ııeft qalıqlarım

ya ıırmaqla natrium-karbonat və on- 
da natrium-hidroksid alınması iisulu 
işl ıb hazırlanmışdı. Neftayırına za- 
vo trının sıılfat tıırşusuna vo kaustik 
so ya olan tələbatı ilə bağlı homin 
m; sulların istehsalı da artırdı. Sulfat 
tu , ıısıı istehsalı 1894 ildəki 620 min 
pui cın 1900 ildə 1196 ıııin pudcı, 1916 il- 
də 6640 min pucia kaustik soda 1899 il- 
dək 89,4 min pudckm 1900 ildə 180.7 
mi pıtcla çatdırıldı.

zərbaycanda zəngin kükürdliı kol- 
çec n yataqları olmasına baxmayaraq, 
kii ırd turşusu zavodları əsasən kənar- 
da Uraldan) gətirilən xammaldan isti- 
fa< edirdi. Bununla belə, Gədəbəydən
goı lıniş mis filizi kimya zavodlarmın
bi' iə sınaqdan keçirilıniş (1894) və 
ko dan yanıqları əsasında mis kuporo-
su ehsalı mənimsənilmiş (1895), 1898
ild nun həcmi 2756 puda çatdırılmışdı.
18 ildə sabun surroqat zavodu, 
19* 16 illərdə oksigen və tartarat turşu-
sıı ehsal edon kiçik müəssisələr yaradıl- 
dı. 16 ildə oksigen, mis kuporosu, azot, 
tari ,rat, kükürd və s. istehsal edən 8 
kin. a müossisəsi fəaliyyət göstəriıdi.

Kımya məhsulları istehsah son də- 
rəco qeyri-bərabor və biıtərəfli inkişaf 
etdirilirdi. 1920 28 illordə mövcud kim- 
ya zavodları bərpa olundu və ıııüasir 
texnika ilə təchiz edildi. 1926 30 illərdə, 
keçmiş SSRİ-də ilk dəfo olaraq, burııq

sularından yod ahnması üsulları işlənib 
hazırlandı və bunun noticəsində Neftça- 
la yod-brom (1931), Suraxam (1931) vo 
Ramana (1932) yod zavodları işə salın- 
dı. Beləliklə, yod-broııı sənaycsinin əsa- 
sı qoyuldu. 1934 ildə (Biııə qəsəbosi) ka-

nal-duda və 1939 ildə (Qaradağ rayo- 
nunda) duda zavodlarının işə düşmosi 
duda sonayesinin yaranmasma və inki- 
şafına səbəb oldu. 1940 ildo kimya sə- 
nayesi məhsulunun ümumi həcmi 1913
il səviyyəsini 50 dəfədən çox ötüb keçdi. 
İkinci dünya müharibosi illorindo kimya 
sənayesi cəbhəni və arxanı lazımi məh- 
sullarla təınin edirdi. 1944 ildə Suraxanı 
vo Ramana yod zavodları əsasında Bakı 
yod zavodu yaradıldı. 1943 ildə Sumqa- 
yıtda kimya zavodunun tikilməsinə baş- 
lanıldı və 1945 ildə zavodda ilk ınəhsul - 
kaustik soda alındı. 1979 ildə bu zavo- 
dun əsasında istehsal birliyi yaradıldı.

Kimya sənayesi müharibədən sonra- 
kı illərdə daha sürətlo inkişaf etdirildi. 
Sumqayıtda etil spirti sexlori kompleksi 
istifadoyə verildi (1952). SSRİ-də ilk də- 
fo olaıaq, neft qazlarmın emalı əsasında 
əvvəlcə sintetik etil spirti, sonra isə sin- 
tetik kauçuk alıııdı (1957). Sıımqayıt 
sintetik kauçuk və Qaradağ duda zavo- 
dunun mohsulu əsasında Bakı şin zavo- 
du işə düşdü (1959). Sumqayıt superfos- 
fat zavodu (1962), Sumqayıt kimya 
kombinatı ( l l)63; 1979 ildon “ Üzvi sin- 
tez” istehsalat birliyi), aşqaıiar zavodu 
(1966) istifadəyə verildi (aşqar istehsah- 
ııa 1960 iklə başlanmışdı). Mingəçevirdo 
yeni sahə, ilk kimya ınüəssisəsi - şüşə lifı 
zavodu yaradıldı (1965). Zavod öz məlı- 
sulları ilə Mingəçevir kabel zavodunun

ehtiyacım ödəyirdi. 1961 ildo istifadəyə 
verilmiş Qaradağ qaz-bcnzin zavodıı- 
nuıı osasında yaradılmış qaz emalı zavo- 
du maye qaz fraksiyası (propan-butan- 
pentan fraksiyası) istehsal edir və homin 
məhsLillar Sumqayıt kimya səııayesi 
miiəssisələrini təmin edirdi.

Neft kimyası sonayesi yeni saho kimi 
ınüharibodən sonrakı illərdə neftayırma 
zavodlarınm xammah osasında yaran- 
mışdı. Respublikanın ııeft vo qaz emalı 
zavodları kimya sənayesinin əsas, ilkin 
yarımməhsullarını: etilen, propilen, bu- 
tadien, izobutilen, etil və izopropil spir- 
ti, olefinlər, etilen və propilen oksidlori 
və s. isıehsal ediıdi. Həmin yanmməh- 
sııllar Sıımqayıt sinteiik kauçuk zavo- 
dunda kauçuk, Bakı şin zavodunda 
müxtəlif növ ıezin şinlor. “ Texniki rezin 
məmulatı" istehsal birliyi miiəssisəiərin- 
do (Bakı və Mingəçevir texniki rezin mə- 
mulatı zavodlarında) rezindən müxtəlif 
momulatlar hazııianmasında əsas xam- 
mal kimi istifado olunur. Neft kimyası 
sənayesinin ümumi məhsulıı 1970-86 il- 
lordə 3,2 dəfə artmışdı.

Azərbaycanın zəngin karbohidrogen 
xammal elıiiyatları bazasında inkişaf 
edən bu sahonin iimumi ınəhsul həcıni
1980 ildo 1940 ilə nisboton 303 dəfo,
2005 ildə isə 1995 ilo nisbotən 2,3 dofə 
artmışdı. Sənayenin sahə stıukturunda 
onun xüsusi çokisi mohsulun istchsalına 
görə: 1990 ildə 6,4%; 2005 ildə 2,7%; is- 
tehsal işçiləıinin sayına göro: 1990 ildə 
6,4%; 2003 ildə 7,1%; əsas sənaye istelı- 
sal fondlarına görə: 1990 ildə 8,9% və
2005 ildə 2,8% təşkil etmişdi. 2002 ildə 
“Azot-oksigen istehsalı”  (Bakı) və “ Eti- 
len-polietilen” zavodu, bitıım istehsalı 
qurğusu (Sumqayıt) işo diişmüşdür.

Kimya sənayesi müəssisələri əsasən 
Sumqayıt və Bakı şəhərlərində cəmlən- 
mişdir. Sahənin əsas mohsullarmm (ka- 
ustik soda, propilen, etilen, polietilen, 
sulfat turşusıı vo barium-sulfat) istehsalı 
ilo 11,0 min nofbrin çalışdığı 104 
müəssisə moşğuldıır. Sənayedə istehsal 
oltınan məhsulun 2,4'Mı-i, osas fondlann 
2,8%-i, sonayedo işloyənlərin hər on altı 
nəfəıindon biri bu sahonin payma diişür. 
“ Etilen-polietilen” , “ Sintezkauçuk” , 
Sumqayıt səthi aktiv maddələr, iizvi sin- 
tez zavodları, “ Suınqayıt Supcrfosfat" 
ASC kimi müəssisolərlo yanaşı miistə- 
qillik illərində yaradılmış “Azən M-İ 
Driling Fltıids Ltd" birgo Azərbay- 
can \mcrika ınüəssisəsi, “ Bakı Oksigen 
Kompani” ASC, “ Uretan Ltd” Azər- 
baycan-Tiirkiyo birgə miiəssisəsi kimi

"A ra rne riyağ " N efl Eıııalı Zavodu.
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yeni nıiiəssisabr fəaliyyət göstərir. Sahə- 
nin 16 iri və oı ta müəssisəsi 1997 2002 
illərdə səhnıdar cəmiyyətinə çevıilmiş, 
iimıııni dəyəri 532 l) mln. manat olan 8 
kiçik müəssisə isə 2002-05 illərdə özəl- 
ləşdiıilmişdir. Müəssisələrin əksəıiyyəti 
(90-ı) özəl bölməyə aid olsa da, məhsu- 
lıın 69'Mı-i dövlət müəssisələı ində istehsal 
olunıır. 2005 ildə buraxılan məhsulun 
lıəcıni əvvəlki illə müqayisədə 1,9%, 
1995 illə müqayisədə isə 2,3 dəfə art- 
ınışdır. Sahonin ınüəssisələri tərəfindən 
47,2 min l polietilen, 62,0 ıniıı t neft qat- 
ranları, politerpenlər və polimerləşmə 
nəticəsində əmələ gələn ilkin formalı di- 
gər maddələr, 3,2 min ı sulfat turşusu, 
6,7 ınin t kaustik soda, 1,1 min t sintetik 
yuyucu vasitələr Türkiyə, Litva, Çin, 
İıan və s., habelə MDB ölkələrinə ixrac 
olunınuşdur. İstehsalın yiiksək artıınına 
ııail olunmasında sahəyə qoyulan inves- 
tisiyalar da böyük rol oynayır. 1999- 
2005 illərdə kimya sənayesinə 186 mln. 
manat, o eümlədən 3,7 mln. manat 
xarıc .nvestisiyalar qoyulınuşdur. Yatı- 
rılan investisiyalar hesabına 2002 ildə 
Suınqayıt etilen-polictilen zavodunda 
illik gücü 600 t olan bitum istehsalı 
qurğusu, 2003 ildə Bakıda illik istehsal 
gücü 12 ınin t yuyucu toz olan “ Klassik 
Company Ltd" MMC istifadəyə veril- 
miş, yeni iş yeıiəı i açılmışdır. Əməkhaq- 
qı əvvəlki ilo nisbətən 18,2% artmış, 
1995 il səviyyasini isə 6,9 dəfə üstələmiş- 
dir (2005). Kiınya sənayesində 8 xarici, 
13 ınüştərak ınüəssisə fəaliyyot göstərn . 
Azəıbaycanda kimya səııayesi məhsul-

maturlaşmış rezin boruların, bərk ıezi- 
niıı vo bərk rezin qalıqlarınm istehsalı ilə 
məşğul olan, əsasən Bakı, Abşeroıı, 
Suınqayıt. Mingəçevir və Gəncədə yer- 
ləşən. 1,8 min nəfərin çalışdığı 87 miiəs- 
sisə fəaliyyət göstərir. 2003 ildə qoyulan 
2,9 nıln. maııat sərmayənin 88%-i daxili 
sərmayələr, 2005 ildə qoyulan 1.8 mln. 
manat sərmayənin 78%-i xarici sər- 
mayələr idi. 1999-2005 illərdə bu sahəyə 
9,2 mln. manat həcmində sərmayələr 
yönaJdildi və 2002 ilədək ıniişahidə 
olunaıı gerilik aradan qaldırıldı. Sahə- 
nin müəssisələri tərəfındəıı istehsal olu- 
nan məhsulıın həcmi əvvəlki illə ıniiqa- 
yisədə 2004 ildə 26,5%, 2005 ildə 3,4%, o 
cümlədən plastik qapı və pəııcəro blok- 
ları 38,6% və ya 405 /, polimer örtüklər 
72,4% və ya 0,6 min t artdı.

1997-2001 illərdə sahənin 6 müəs- 
sisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrildi. 
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin böyiik 
əksəriyyəti (79-u) özəl bölməyə mənsub- 
dur, bunlardan 6-sı xarici, 5-i isə müştə- 
rək müəssisədir. Son illor sahonin 
Mingəçevir “ Texniki rezin” ASC və 
“ Aaarşin”ASC kimi iri miiəssisəlori 
xaınmal çatışmazlığı, satış bazaıiarının 
olmaması və digər səbəblər üzündən, 
demək olar ki, fəaliyyətsizdir. Bununla 
yanaşı, artıq bu sahədə “ Bakpet” 
MMC, “ Ram Ltd” MMC, “ NCT- 
2000” şiıkəti, “ A&D” MM, Dərnəgül 
boru zavodtı, “ Asnaf” istehsalat fır- 
ması və s. ınüəssisələr fəaliyyət göstorir. 
2005 ildə buraxılan məhsulun 75%-i bu 
müəssisələrin payına diişür. Sahədə
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asfalt, tikinti kərpici vo s. materialların 
istehsalı ilə məşğul olan, 6,6 min nəfərin 
çalışdığı 227 müəssisə fəaliyyət göstərir 
(2005). Sahənin əsasını tikinti mate- 
rialları istehsalı təşkil edir.

T i k i n t i m a t e r i a 11 a r ı i s - 
tehsal ı .  1913 ildə sənayenin iimumi 
məhsulunda tikinti materiallarının 
xüsıısi çəkisi 0.24% id',. Bu dövrdə Bakı- 
dakı bütiin tikililərin 90%-i Abşeronda- 
kı karxanalardan çıxarılan mişar da- 
şından inşa olunuıdu. 1912 ildə 220-yə 
qədər xırda miiəssisə 0,2 mln. ədəd kər- 
pic istehsal etmişdi. Neft sənayesinin də 
güclü inkişafı sementə tələbatı xevli ar- 
tırırdı. 1906 ildə Bakının Keşlə kəııdı 
yaxmlığında Cənubi Qalqazda ilk 
ıııent zavodu istifadəyə verildi. Mif.ar 
daşı, kərpic, sement istehsal edən mii 
sisoləıiə yanaşı. Bakıda “ Gipsolit” » 
vodu (1890), asbest-sement piltə zavo .ı 
(“ Eternit", 1910), taxta-şalban müəs - 
səsi (1898) fəaliyyət göstərsə də. AA 
baycanın tikinti materiallarma olan ı 
tiyacı ödənmirdi.

İkinci dünya miiharibəsindən soıı i 
yeıii tikinti materialları bazasında iş 
yən iri müəssisələr tikilib istifadəyə \ 
rildi. Şifer, asbest-sement boru. pənı 
rə şüşəsi, yığma dəmir-beton konstrıı 
siyalar və hissələr, keramika məmula 
və s. istehsalı məniınsənildi. Nəticəd 
sənaye məhsultı istehsalında tikinti m 
leriallarıııın xüsusi çəkisi artdı. 1969 ild 
1913 ildəkinə nisbətən sement istehsa 
28,2 dəfə, kərpic istehsalı 13,6 dəfə artd 
80-ci illərin sonunda sənayenin əsas is-

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kaııstik soda (maye), nıiıı t 25,3 21,8 20,5 21,6 24,7 26.4
Propilen, tniıı t 18,5 15,9 22,9 26,7 33,1 29,2
Etilcn m in t 40,1 31,9 46,4 50,5 61,6 54,7
Polietilen, nıiıı t 32,3 27,2 40,5 47,2 59,0 53,0
İzopropil spirti (mütloq), nıiıı t 8,0 6,5 17,3 18,8 22,9 20,7
Azot, rnln. m-i 12,0 14,0 13,4 9,6 8,2 QQ

Lak-boya məm ulatları. min t 1,6 1,8 1,9 1,7 1,5 3,5
Xlorid turşusu, m in t 4.5 5,0 6,2 7,9 6,6 8,1
Sııllaı turşusu, ın in  t 38,0 9,5 17,0 22,5 26,7 18,8
Barium-sulfat. ınin t 32,6 37,3 21,2 28,4 37,1 29,6

larının son illərdəki istehsalı 3-cü cəd- 
vəldə göstorilmişdir.

Kczin və plııstik ıııomıılatlar istehsalı
sahəsində polimer örtiiklərin, plastikdən 
qapı və pəncərə bloklarının, bəık poli- 
etilendən borıılar, şlanqlar, qolların, ar-

işləyənlərin sayı 2005 ildə əvvəlki ilə 
nisbətən 12,5% artmışdır.

Qcyri-metal mineral ıııaddələrin 
istchsalı. Bu sahədə sement, yığma 
dəmir-beton konstruksiyalar, hörınə 
üçiin hazır beton qarışığı, tikinti şüşəsi,

tehsal fondlarının 4,2%-i, orada çalışan- 
larııı 6,5%-i tikiııti mateıialları sənaycsi- 
nin payıııa düşürdü. 1940-90 illərdə sa- 
hənin üınumi məhsulu təqr. 55,2 dəfə 
artdı.

Respublikada mərmər, travertin,
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qranit. tuf, əhəngdaşı və s. ilə zəngin 
20-yədək yataq vardır. Bu yataqlardan 
çıxarılan xammalın bir çoxu sahənin 
müəssisələrində emal olunur. yaşayış və 
qeyri-yaşayış binalarının ınetro stansi- 
yalartntn bəzədilməsində işlədilir. 
Tikiııti materialları sonayesinin sürətli 
inkişafı nəticəsində Azərbaycandan 
kənaıa linoleuın, pəncərə şüşəsi, yığma 
dəmir-beton və asbest-sement borular, 
şifer, travertindən iizliik matcriallar 
və s. göndərilırdi.

Şəmkir qırma-çeşidləmə və dəmir-be- 
loıı təzyiqli borular zavodları (1969), Sa- 
birabad birləşmiş istehsal bazası (1969), 
Bakı iripanelli evlərin tikiııtisi zavodu 
1971), Qaradağ Bakı Koıgözdaş karxa- 
ası (1972). Naxçıvan MR dəmir-beton 
ləınulatları zavodu ( 1973). Əli Bayram- 
dulııs borular zavodu (1973), Qaradağ 

lıəng zavodu (1975), Xırdalan 9 saylı 
ləmir-beton məmulatları zavodu 
1975), Qax kəıpic zavodu (1975), Ələt 
ğac emalı zavodu (1976), Duvannı 
züm şpalerləıi üçün dəmir-beton di- 
ıkləı in istehsal müəssisəsi (1977), Bakı 
ipanelli evləıin tikintisi zavodu 
1978), Ağdam dəmir-beton dirəklər is- 
jhsalı zavodu (1978), Mingəçevir iri-

Məhsulıın adı

Semcnt m iıı t
Semcntdaıı yığma tikinti konstruksiyalan, 

ınin m J 

rikinti kərpici, nıhı. ad,7cl 

Tikinti korpici. min m }

Asfalt, tn in  t 

Fikinti gipsi, t 

Fikinti şüşasi, ınin m2
Möhkəmləndirilmiş şüşədən yemjk-matbsx 

tiabları, m in ə ıhd_______________________

taillik nisbi artım 25,9'/0 təşkil etmişdir), 
fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı isə 
83% artmışdır (2005).

1997-99 illəıdə 246 min manat dəyə- 
rində 12 kiçik müəsMsə özəlləşdirilmiş, 
1997-2001 illərdə 23 iri və orta miiəssisə 
səhmdar camiyyotinə çevrilmişdir. Ha- 
zırda hər dörd müəssisədən iiçü özəl böl- 
mayə moxsusdur. “ Qaıadağ-sement” 
ASC, dəmir-betoıı məmulatları zavodu, 
“ Bakı şifer və keı amika” ASC, “Spark” 
Azərbaycan Türkiyə BM. “ Monolit 
beton” MMC, “ Bakı domir-beton 8” 
ASC sahənin aparıcı müəssisələridir.

“ Qaıadağ-sement” ASC.-də sahə 
məhsulunun 59%-i, respublika üzrə se- 
mentin 85%-i istehsal olunur. 2005 ildə 
1 mln. 538 min t sement istehsalı Azər- 
baycan sənaycsinin tarixində bıı sahədə 
oıı yüksək göstəricidir.

1999-2005 illərdə sahəyə qoyulmuş 
44,8 mln. manat vəsaitin 14,5%-i xarici 
sormayələr idi. 2004 ildə sutkada ıııin 
şərti kərpic istehsal giicünə ınalik “ Siyə- 
zən korpic zavodu” QSC fəaliyyətə baş- 
lamış vo 2005 ildə ölkədə kərpic istehsa- 
lımn yeddidəbiri bu müəssisənin payına 
düşmiişdür. 2005 ildə Babək rayonunda 
növbədə 500 m3 istehsal giicünə malik
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i s t e h s a 11. Azərbaycan ərazisində şiişə 
və saxsı ınəmulatlar istehsalı çox qə- 
dimdən məluıııdur. Lakin sənaye iisulu 
ilə belə məınulatlar istehsalıııa sovet 
hakimiyyətinin ilk illəıində başlandı. 
Azərbaycanda şüşə istehsalı üzıə ilk 
müəssisə (“Qınnızı kimyaçı” zavodu) 
1926 ildə Bakıda yaradıldı. 1936 ildə bu 
zavod ixüsaslaşmış iki müstəqil zavoda: 
Bakı lay şüşə və çeşidli qab-qacaq za- 
voduna və Bakı şüşə qablar zavoduna 
ayrıldı. Bu zavodlar 1941 -45 illərdəəsa- 
sən cəbhə üçün işloyir, sualtı gomilər 
üçün disklər. dərman və yaııdırıcı mad- 
dələr üçün müxtəlif tutııınlu qablar ha- 
zırlayırdı. Müharibədən sonra əsas is- 
tehsa) prosesləri mcxaııikləşdirildi və 
avtomatlaşdınldı. Bakı şüşo qablar 
zavodunda 13 addan çox bülltır və şüşə 
qab-qacaq istehsal olundtı. 1965 ildə 
Sumqayıt şüşə zavodıı istifadəyə veril- 
dikdən sonra respublikada lay şüşə is- 
tehsalı artdı. Naxçıvan şüşə-tara zavo- 
dunda mineral stı doldurulması üçün 
butulka istehsalına başlandı.

Çini-saxsı qablarm sənaye iisulıı ilə 
istehsalı 1948 ildə Bakıda asbest-sement 
və keramika məmulatı kombinatı nəz- 
dində saxsı sexinin istifadəyə verilməsi

1999

171,4

42,1
9,7

2144,0
378,0

216,9

2000

250.7

42,9
11,3

128.7 
2286.0

323,0

209,3

2001

522.6

28,3 
11,8

165.6 
1750,1

164,5

583,3

2002

847,7

25.2

47.3
135.0 

1039,3
221.1
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2003

1012,4

42.7

50.7
111.5 

3848,3
283,7

824.5

2004

1427,5

64,0

106,6
223,2
883,7
170,5

604,4

2005 

1538,0

19,9

161,4
333,6

28242
186,1

764,2

anelli evtikmə zavodu (1978), Masallı 
eramzit (1979) və iripanelli evtikmə 
i 982) zavodlan, Naxçıvan MR şüşə 
ıra zavodu (1979) və Şaxtaxtı traver- 
ıı blokları kaıxanası (1982), Tovuz 
ləmir-beton momulatları (1993), Qəbə- 
lə dəmir-beton məmulatları ( l l>93) və 
kərpic (1993) zavodları, Şəmkir kəıpic 
zavodu (1994), Gəncə şüşə zavodu 
(1994) tikintini lazımi tikiııti materialla- 
ıı ilə tomin edən, yiiksək dərəcədə mexa- 
nikləşdirilmiş vo avtomatlaşdırılmış 
müəssisələr idi.

Son yeddi ildə 1995 ilə nisbətən is- 
tehsalın soviyyəsi 10 dəfə (bu illərdə or-

beton zavodu işə başlamışdır. 2004 illə 
müqayisodə sahənin iimumi məhsul bu- 
ıaxılışı 26,2'/o, o ciimlədən semcııt ıstelı- 
salı 8%, höımə iiçiin hazır beton qarışığı 
2,8 dəfə, asfalt 49IS4, tikinti kərpici 1,5 
dofə artmışdır (cədvəl 4).

İşçilərin ortaaylıq əməkhaqqı 1997 
illə müqayisədə 3,3 dəfə vo ya 86 ınanat 
aıiaraq 123,1 manata çatmışdır. Sahənin 
Naxçıvan MR-də, Bakı, Gəncə, Sumqa- 
yıt, Əli Bayramlı Mingəçevir şəhəıiəriıı- 
də, Abşeron, Salyan, Göyçay, Qusar, 
Şəki, İmişli rayonlarında və b. yeıiəıdə 
fəaliyyət göstəron müəssisələri vardır.

Ş ii ş ə v ə ç i n i - s a x s ı q a b 1 a r

ilə başladı. 1950 ildo Bakı ixtisaslaşdırıl- 
ınış saxsı məmulatı zavodu, 1970-c' ’llə- 
rin əvvəlində burada yeni sex 1971 ildə 
Gəncədə isə çini məmulatı zavodu işə 
salındı.

Metallurgiya soııayesi. Azərbaycan 
ərazisindo lıəlo 3 min il önco Gədabəy 
mis və Daşkəsən dəınir fılizi yataqlarııı- 
da istifadə edilmiş, lakin sənaye üsultı ilə 
mis əridilmosinə 19 osrin 2-ci yarısından 
başlannnşdır. 1856 ildə Godobəydə yeıii 
salıibkarlar lərofındən əl aməyiııə əsas- 
lanan misəritmə zavodunun (illik gücii 
19,2 I), 1865 ildə onun bazasında alman 
kapitalına məxsus (“ Simens qardaşları”
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şirkəli) böyük misərilmo zavodıınıın li- 
kintisi başa çatdırıldı. 1883 iklə Şəmkir 
çayının qolu Qalakand çayı sahiliııdə 
ikinci misəritmə zavodıı yaradıldı. llər 
iki zavad arasında əlaqə yaratmaq üçüıı 
dar dəmir yol çəkildi (1880). Cənubi 
Qafqaz dəmir yolunun Bakı hissəsi çəki- 
ləndən sonra hər ikı /avod odun yana' 
cağından neftə keçdi. Qahıkənd misərit- 
mə zavoduııda Qalakəııd çayında tikil- 
miş SES-in enerjisindəıı də istifadə edi- 
lirdi. Zavodda birbaşa elektroliz üsulu 
ilə qara misdən təmiz mis, xeyli qızıl və 
güınüş tozu da almııdı. 1889 ildə neft 
daşınmasını asanlaşdıımaq məqsədilo 
Dəllər dəmir yol stansiyasından Çonli- 
bel kəndino (Şəınkir) 22,4 knı u/.unlu- 
ğunda boru kəməri çəkildi. Qalakənd 
misəritmə zavodunun işo düşmosi, 
zavodların neft və elektrik enerjisindən 
istifadə etməsi nəıicəsiııdə Gədəbəy ya- 
taqlarında filiz çıxanlışı 26,5 min /-dan 
(1884) 58,7 ınin t-a (1900), ınis istehsalı 
isə 1,3 min f-dan 2,4 min l-a çatdırıldı. 
1888 ildə Gədoboy zavodunda misdən 
əlavə 11,6 l çuqun, 29,7 l dəmir, Qala- 
kənd zavodunda isə 3,3 l dəmir məmu- 
latı istehsal edilmişdi.

Daskəsən ətrafında geniş miqyasda 
geoloji kəşfiyyat işlərinə başlandı 
(1922-28), zəy zavodu yenidən quruldu 
(1928-30), Daşkəsən filiz modoninin ti- 
kinti planı hazırlandı (1931), sonra hə- 
min planı həyata keçirmək üçün tikinti 
idarəsi yaradıldı (1932). Gəncodə təcrü- 
bə alüminium-oksid zavodu istifadoyə 
verildi (1933). 1933-36 illərdə Gəncə ya- 
xınlığında 3-sobalı domna sexiııin, 13- 
sobalı marten sexinin və ildə 600 min t 
boru istehsal edə bilən metallurgiya za- 
vodunun, Daşkəsondə böyük mədənqa- 
zıma kombinatımn və Sıımqayıt alümi- 
nium zavodunun layihələri hazırlaııdı. 
Lakın İkinci dünya müharibosi Azər- 
baycanda metallurgiyanın inkişafını 
longitdi. Müharibədən sonra metallur- 
giya sonayesi sürətlə inkişaf etməyə baş- 
ladı. Zəylik aluniti əsasında Gəncə təc- 
rübo alüminium zavodu (1948), Daşkə- 
səndə filizsafiaşdırma kombinatı (1954), 
Suınqayıtda Azərbaycan boruyayma 
zavodu (1954), Sumqayıt alüminium 
zavodu (1956), Gənco aliiminium zavo- 
du (1965) istifadəyo verildi. 1950 69 il- 
lərdə qara metallurgiya sənayesinin is- 
tfchsal həcmi 45 dəfə, polad istehsalı 16,5 
dəfə və prokat 44,8 dəfə artdı. Bu dövrə 
qədər Azərbaycanda qara metallurgiya- 
nın məhsulu (polad, prokat) ancaq is- 
tehsal ehtiyacını ödəınək iiçüıı maşınqa-

yırnıa zavodlarında istehsal olunurdu. 
Azərbaycan boruyayma zavodıı respub- 
likada qara metallurgiyanın başlıca mii- 
əssisəsi idi. Zavod son vaxtlaradək nel’t 
vo qaz sənayesi üçiin tikişsiz polad boru- 
lar (qazıına, qoruyucu krekinq, neft ko- 
məri və s.) hazırlayırdı. Respublikamn 
ümuıni qara metallurgiya məhsulunun 
çox hissəsi onun payına düşürdü. Za- 
vodda polad əritməsindo xeyli miqdarda 
polad qırıııtısından da istifado olu- 
nurdu. Bu moqsədlə sənaye müəssisoləri, 
kənd tosorrüfatı və s. sahələrdən alınan 
metal qırıntısını emal etmək üçün Ba- 
kıda qara metalın təkrar emalı zavodu 
yaradılnnşdı. Hor il buradan Azərbay- 
caıı boruyayma zavoduna 200 min l po- 
lad qınntısı göndərilirdi.

Daşkəsən dəmir filizi yataqları əsa- 
sında işləyən Azorbaycan filizsaflaşdır- 
ına kombinatında filizdən alınaıı dəmir 
konseııtratı asma kanat yolla Quşçu 
dəmir yol stansiyasıııa və oradan da 
Rustavi metallurgiya zavoduna (Gür- 
cüstan Respublikası) daşınır, ondan çu- 
qıııı və polad aiınırdı. Daşkosən dəınir 
filizi yataqları Gürcüstan Respublika 
sında qara metallıırgiya, avtomobil və s. 
sənaye saholərinin yaradılması iiçün 
mühüm xammal ınənbəyi olmuşdur.

Azərbaycanda xammal bazasının - 
Gümüşlü, Filizçay, Mehmanə polime- 
tal, Parağaçay molibden, Qaradağ mis 
porfiri yataqlarmın olması əlvan metal- 
lurgiyanı daha da inkişaf etdirməyə im- 
kan yaradır. Sumqayıt alüminium za-

vodu Azərbaycan olvan metallurgiyası- 
nın ilk və ən böyük miiəssisəsidir. 
Zavod xırda və irihəcmli külçə, alümini- 
um vərdənəsi istehsal edir. Zoylik alunit 
yatağı xammal ehtiyatına görə dünyada 
ikinci yeri tutur. Onun aluniti ilə işloyən 
Gəııcə aliiminium zavodunun Azər- 
baycan əlvan metallurgiyasında mühüın 
yeıi vardır. Dünyada ilk dəfə alunitdən 
kompleks surotdo alüminium-oksid, 
sulfat tursusu, kaliunı gübrəsi və s. alın- 
ması bu zavodda reallaşdırılmışdır. 
Alunitdən alınan alüminium-oksid kə- 
nardan gətirilən alüıninium-oksidin 
miqdarını xeyli azallmağa imkan ver- 
mişdi. Respublikada ovuııtu metal ur- 
giyasının ilk müəssisəsi olan Bakı təcrü- 
bə-ovuntu metallurgiya zavodunuıı

birinci qurğusu (SSRİ-də bu sahədə ■ 
və ən böyük qurğu) 1980 ildə i 
salımnjşdı. Qurğuda duru metalın tc 
landırılması metodıı ilə ovuntu mis 
mis əriııtiləri istehsal edilirdi.

Müasir dövrdo metallurgiya və mei 
momulatlar istehsalı eınal sonayesiııı: 
ınühürn sahələrindən biridir. Sahəyə çu 
qun və poladtökmə, polad borular, gil 
torpaq (alüminium-oksid), alüminiun 
qapı, pəncərə blokları və s. məhsullarm 
istehsalı ilə ınəşğul olan 13,5 min nəfərin 
vo ya bütün sənayedə çalışanların hər on 
üç nəfərindən birinin çalışdığı 109 ınüəs- 
sisə daxildir.

1997 2000 illərdə sahonin 14 müos- 
sisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrilmişdir. 
Fəaliyvot göstorən müəssisələrin 76%-i
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özəl bölməyə məxsusdur. Sahədə çalı- 
şanların 48'Mı-i və istehsal olunan məlı- 
sulun 79%-i “Sumqayıtəlvanmetal” İB. 
•‘Azərboru" ASC, Gəncə gil-torpaq 
kombinatı Heydor Əliyev ad. Bakı do- 
rin doniz ö^üllorı zavodu, “ Baku Steel 
Company” zavodu kimi iri müəssisələrin 
payına düşür. Sənayenin bu sahəsindo 
2001 ildən istehsalm yüksək inkişaf tem- 
pı müşahidə oltınur (cədvəl 5). Belə ki,
2005 ildə müəssisələr tərəfindən 328 mln. 
m; -:aiııq və ya 2004 illə müqayisədə 
33 1995 illə ınüqayisədə isə 5,5 dəfə
ço' məhsul istehsal edilmiş, son 5 ildəki 
or ; llik nisbi artım 66% təşkil etmısdir. 
Bı artım sürəti sənayedə ən yüksək 
go; əricilərdən biridir. Sahənin məh- 
su n bir çox ölkəlsrə, o cümbdən Rusi-

ləri və MDB məkanmda polad istehsalı 
ilo məşğul olan müasir Moldova metal- 
lurgiya zavodu toıofindən hoyata keçi- 
rilmişdir. Layiho giicü ildə 350 min l 
olan “ Bakıı Steel Company” nin istehsal 
gücü 2005 ildo 300 min t olmuşdur. Şir- 
kət müasir poladoritmə və fasiləsiz po- 
ladtökmə texııologiyasına ınalikdir, 
standartlara uyğun karbonlu və aşqarlı 
poladdan armatur yaymaları və pəstah- 
lar istehsal edir. Müəssisodə 2000 nəfər- 
dən aıtıq işçi çalışır (2005). “ Baku Steel 
Company” nin məhsulları İrana, Qaza- 
xıstana, Gürcüstana, Rusiyaya, Türk- 
monistana vo bir sıra digər xarici ölkələ- 
ro də satılır.

Neft hasilatı istisııa olmaqla, səııaye- 
da on yüksək ortaayhq əməkhaqqını

ların, xüsusilo toxuculuq, pambıqtəmiz- 
ləmə, tütün, çoltiktəmizləmə sonayesi- 
nin ehtivaclarını ödəyirdi. Yerli və xa- 
rici kapıtalistləro məxsus olan bu müəs- 
sisələrdə buxar və elektrik enerjisindən 
istifado olunur, o dövrün miiasir maşın 
vo avadanlıqları tətbiq edilirdi.

1920 ildə maşınqayırma və metal 
eınalı müəssisəlori milliləşdirildi. Neft və 
onunla bağlı sənaye sahələrini yeni tex- 
nika əsasında bərpa və inkişaf etclirmək 
və ölkənin yanacaq sənayesiniıı xaric- 
dən almaıı avadanlıqdan asılıhğmı ara- 
dan qaldırmaq moqsədilə keçmiş müəs- 
sisələrin əsasında neftmaşınqayırma 
profilli yeııi zavodlar yaradıldı. Qısa 
vaxtda dərinlik nasosları, fırlanına-qa- 
zıma, mancanaq dəzgahkırı, neftayırma

CmIwI 5 
Əsas mnhsul ııövləriııin istehsalı

M əhsulun adı 19W 2000 2001 2002 2003 2004 2005

luntökmə, t 672,0 321,7 658,1 718,0 954,2 1219,2 1631,0

ıdtökms nıitı t 0,3 0,04 4,6 32,7 56,4 90.4 286,1
ad borular, t 119,0 3673,0 2076,0 2545,0 5430,0 84.0 1257,0
torpaq. mitı t 76,1 214,7 87,5 91,0 180,0 232,3 314,8

nir filizi (əmtəəlik), min 1 - 8,2 4,7 0,4 3,1 19,1 7,3
miniumdaıı qapı vo poncərə 
blokları, ıdəd 820 1730 3060 3005 5752 4639 9241

^a m etaldan dirəklər və oxşar 
avadanlıqlar, tmn 1 l  n 1,7 1,0 1,4 11,2 43,0 46,2

yLi Türkiyə, İran, İsveçrə, Hindistan, 
B oşmiş Ərəb Əmirlikləri, Gürcüstan, 
'J kmənistan və digər ölkələrə ixrac 
ol rur. 2005 ildə bu ölkələrə 318,6 min 
t ıminium-oksid (gil-toıpaq), 2,5 min 
I ara metaldan çubuq və armatur, 
9 min t qara metaldan künclüklər və 
Ş’ lerlər, 31,6 min ı emal olunmamış 
a ninium, 20,3 min ı polad yarımfab- 
ri ıtlar ixrac edilmişdir. İxracın 
fi ıımi dəyəri 105 mln. ABŞ dolların- 
d • çoxaur.

Sahənin sürətlo inkişaf etınosində bu 
s əyə qoyulan xarici sərmayələr mii- 
1 n rol oynayır. 2000-05 illərdə sahəyə 
y, ııılan sərmayələrin həcmi dörd dəfə 
aı ,ınışdır. Əsas fondların həcmi də arta- 
raq 408 mln. manala çatnnşdır.

2001 ildə yaradılan vo əsasən arına- 
tur istehsal edən “ Baku Steel Com- 
paııy” müəssisəsiniıı layihələşdirilməsi, 
avadanlıqlaıımn alınması vo quraşdırıl- 
ması, atnıosferə tullantılarına nəzarot 
Almaniyanın “ Badische Stahl enginee- 
riııq GınbH", Fransanın “ Leces Envi- 
roment” , ltaliyanın “Tekoayer” şirkət

(cfövfət bölməsində 136 manat, özəl böl- 
ınədə 257 manat) metallurgiya sahəsin- 
də çalışan işçilor ahr (2005).

Maşın, avadaıılıq və nəqliyyat vasi- 
tələrinin istehsalı. Maşınqayırma vo me- 
tal emalı neft və kiıuya sənayesi 
sahələri ilə yaııaşı inkişaf etmişdir. 1858 
ildo ilk təmir-mexaniki cmalalxamı, 
1875 ildə isə Bakıda sonralar iri zavoda 
çevıilmiş ikinci mexaniki emalatxana 
yaradıldı. 19 əsrin 90-cı ıllorində onların 
sayı artdı və Birinci dünya miiharibəsi 
başlanarkon 127-yə çatdı, burada çalı- 
şanların sayı isə 8 ınin ııofori keçdi. Ma- 
şınqayırma və metal emalı müəssisələri 
çuqun və mıs borular tökür, buxar və 
distillo qazanları, çənlər, qazıma alotləri 
və dozgalıları, başqa alətlor, polad ınəf- 
til burazlar hazırlayır, maşın, dəzgah və 
avadaıılığın hor cür tomiri ilə, çilingər və 
dəınirçi işləri ilo məşğul olur, podrat-qa- 
zıına işləri aparırdı. Sahənin ayrılınaz 
hissəsi olan torsanələriıı mexa’iiki ınüəs- 
sisələrində iri gəmilər təmir olunur, kiçik 
gəmilor nşa edilirdi. Maşıııqayırma və 
metal emalı müəssisələri Bakının və qoza-

mciəssisə/əri üçiin aparaC və avadanlıq, 
başqa yeni tipli qa/.'ma texnikasının is- 
tehsalı mənimsənildi. Maşınqayırına və 
metal emalı müossisələri respııblikada 
neft və neftayırma sənayesinin ehtiyac- 
larını təmin etınəklo yanaşı, başqa regi- 
oıılara da bir sıra avadanlıq göndəı- 
məyo başladı. Neft-mədon avadanlığı is- 
tehsalında idarəetmoııi təkmilləşdirmək 
üçün 1930 ildə neft avadanjjğı tresti, 
1935 ildə isə 12 sayda ixtisaslaşdırılmış 
neftmaşınqayırma zavodu əsasında 
“ Azərneftmaş” Neftmaşınqayırma Tres- 
ti təşkil edildi. 1931 ildo elıni tədqiqat və 
layihə-konstruktor məıkəzinin (indiki 
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Neftma- 
şınqayırıua İnstiUıtu) toşkili ilə neft 
maşınqayırması sahəsində ən müasir 
texniki tələbləro cavab verən mükəm- 
məl neft avadanlıqlarmın yaıadılınası- 
na böyük imkanlar yaıandı. 1929-32 
illərdə bir sıra neHt-ınədən texnikası, 
fontaıı armaturları, qapalı reaktorlıı 
mancanaq dəzgahları, qapalı rotorlar, 
dərinlik nasosları, qazıma qılilları və 
baltaları, bucurqadlar, metal buruqlar
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və s. avadanlıqlar kütləvi istehsal olu- 
nurdıı 1938-40 illərdə 200-dən çox ye- 
ni nefl-mədən avadanlığının istehsalı 
mənimsənildi.

1941-45 illərdə maşınqayırma və 
metal emalı müəssisələrinin çoxıı cəbhə 
üçiin 130 adda müxtəlif sursat və döyüş 
texnikası, o ciimlədən “ Katyuşa” üçiin 
məımilər hazırlayııdı. Huna görə ınaşııı- 
qayırma məhsullarının ümumi həcmin- 
də neft-mədən avadanlıqlarımn xüsusi 
çəkisi azaldı. Müharibədən sonrakı illər- 
də bu sahənin zavodları avadanlığın bir 
sıra növlərini o cümlədən nasosla neft 
çıxarmaq, 5-6 miıı nı dərinliyində quyu- 
lar qazımaq üçiın avadanlıq istehsal el- 
məyə başladı. 1958 ildə ümumi məhsul 
islehsalı 1940 ilə nisbatən 5 dəfə artdı.

Maşınqayırma və ınetal emalı səna- 
yesi müəssisələrində ümumi təyinatlı po- 
lad, çuqun və əlvan metallardan tökmə- 
lər, plastik kütlədən məmulatlar və is- 
telısal tullantılan əsasında geniş çeşiddə 
xalq istehlakı mallaıı da istehsal edi- 
lirdi. Maşınqayırma və metal emalı 
məhsullarının toqr. beşdəbiri SSRİ-də 
ilk dəfə buraxılırdı. Maşmqayırnıa 
mohsulları dünyamn 50-dəıı çox ölkəsi- 
nə ixrac edilirdi.

Maşınqayırma zavodlarınııı rcspub- 
lika ərazisində verləsdirilməsiniıı gcııiş- 
ləndirilınəsi sahəsində də xcyli iş görül- 
luiiş, Naxçıvan, Gəncə, Əli Bayramlı, 
Quba, Salyan şəhərləıində maşınqayır- 
ına mi'tassisələri yaradılmışdı.

20 əsrin 70 85-ci illənndə neft-mə- 
dən avadanlığının, o ciimlədən dərinlik 
ştanq nasoslarmın hamısı, eleklrik mü- 
hərriklərinin 12,2%-/, ekktrik-qaynaq 
avadanlığınm 10,5%-i, soyuducuların 
5,7%-i, məişot kondisioncrlərinin haınısı 
və s. Azərbaycanda istehsal cdilirdi.

Ncftkimyamaşınqayırma Azərbay- 
can sənayesində apancı sahələrdan biri 
hesab olunurdu. İkinci diinya ınühari- 
bəsinədək maşınqayırma və metal emalı 
sənayesinin iimumi məhsulunun 90%-ini 
neftmaşınqayırma sahəsi vcrirdi.

SSRİ-də neft-ınədən avadanlığı is- 
tehsalımn 70'Xı-i Azəıbaycanda buıaxı- 
lır, bu məhsullardan diınyanın 30-dan 
çox ölkəsinə də göndərilirdi.

Azərbaycanda neftınaşmqayırma sa- 
həsinin əsasını təşkil edən “ Azneftkim- 
yamaş” Açıq Səhmdar Cənnyyətıııin 
tərkibində Səttarxan adına Maşmqayıi'- 
ma zavodu (1894), B.Sərdaıov adına 
Maşınqayırma zavodu (1926), Suraxaııı 
Maşınqayırma zavodu (1925), Keşlə 
Maşınqayırma zavodu (1895), “ Bakı

Fəhləsi" Maşınqayırma zavodu (1900), 
Bakı Maşınqayırma zavodu (1897), Ba- 
kı Neft-Mədən Maşınqayırma zavodu 
(1880), Zabrat Maşınqayırma zavodu 
(1922), “ 28 May” adına Maşınqayırma 
zavodu (1920), Səbayil Maşınqayırma 
zavodu (1906), Balaxanı Maşınqayırma 
zavodu (1982). Bakı Neftqazmədən 
Avadanlıqları zavodu ( l%7),  Sınaq- 
Təcriibə (1973) zavodu nefl-qaz çıxarıl- 
ması, quyuların tədıizi və onlara texniki 
xidmət üçün avadaıılıqlar buraxır.

Azərbaycanda ilk clektrotexnika sə- 
ııayesi müəssisəsi olan Bakı elektrik 
maşınqayırma zavodu (BEMZ)  güc 
transformatorları istehsal etməyə baş- 
layandan (1947) sonra elektrik maşın- 
qayırması siirətlə inkişaf etdi, yeni-yeni 
miiəssisələr: Mingəçevir “Azərkabel” 
(1959), “ Bakelektroavtomat” (1960), 
Bakı mayesiz transformatorlar zavodu
(1961), Mingəçevir “ Azərelektroizolit” 
və Bakı təcrübə-cksperiıuental zavodları
(1962), Salyan elektrik-qaynaq avadan- 
lıqları, Bakı-elektıik qııraşdırma məmu- 
latları zavodları (1963), Quba mikroelek- 
trik ınühərrikləri və Naxçıvan elektro- 
texnika zavodları (1964). Bakı polad- 
tökmə zavodvı (1969), Sumqayıt kom- 
pressorlar zavodu (1971), Miııgəçevir ti- 
kinıi və yol təmiri maşıııları zavodu 
(1971), Bakı “ Azon” zavodu (1973),
Neftkimyacihaz” təcrübə zavodunun 

xüsusi konstı uktor bürosu (1973), Bakı 
elcktroıı-hesablama maşınları zavodu 
(1974), Bakı məişət kondisionerləri 
zavodu (1975), Bakı tramvay-trolleybus 
vaqonlannın təmiri zavodu (1979). Bakı 
radioqurnşdınmı zavodu (1980), Bakı 
çoxlaylı çap lövhələri zavodu (1993) və 
s. işə salındı. 80-ci illərin əvvəllərində 7 
mindəıı artıq işçisi olan Bakı məişət 
kondisionerləri zavodu SSRİ-də ycganə 
miiəssisə idi ki. öz məhsulu ilə biitün 
müttəfıq respublikaların, habelə bir sıra 
xarici ölkələrin tələhatını ödəyirdi.

Elektrotexnika səııayesi miiəssisələ- 
rində məişət kondisionerlərindən başqa, 
dəyişən cərəyanlı elektrik mühərrikləri, 
güc transformatorları, onlar üçün intiqal- 
lar, aşağı- və yiiksəkvoltlu aparatlar, elek- 
trik-qaynaq avadanlıqları, kabel məmu- 
latı, elektrik-işıq lampaları, texııiki işıq 
avadanlığı və s. ınəhsullar buraxılırdı.

Muharibədən sonra yaranmış və 
iııkişaf etmiş maşınqayırma sahələıin- 
dən biı i də cihazqayırma idi. Onun ilk 
miiəssisəsi Bakı cihazqayırma zavodu. 
digor mülıiim müəssisələri isə “ Radio- 
qayırma” istehsalat birliyi, kosıuik ci-

hazqayırma təcrijbə zavodu, “ Geofizi- 
ki cihaz” istehsalat birliyi və s-dir. Ci- 
hazqayırma zavodlarında, sayca az 
olmalarına baxmayaraq, fiziki tədqi- 
qatlar, avlomatlaşdırma, texnoloji 
proseslərə nəzarət etmək və onları ni- 
zamlamaq üçün cihazlar, hesablama 
texnikası vasitələri və bunlar üçün eh- 
tiyat hissələr, tranzistorlar, “ Amfi- 
ton-MR” markalı minimaqnitola vo s. 
mühüm m">hsullar istehsal edilirdi. 
Azərbaycanda maşınqayırmanın məi- 
şət cihazları və maşınları istehsalı, 
kənd təsərrüfatı maşınqayırması, d‘z- 
gahqayırma, alət istehsalı, gəmiqayır- 
ma və s. sahələri də inkişaf etd;r:iır. 
Dəzgahqayırma sahəsində “ Bakı- 
gahsənaye” istehsalat birliyi yara ıl- 
nnşdı (1982). Birliyə Bakı dəzgal ,ı- 
yırma zavodu və onun Əii Bayram a 
və Binəqədidəki filialları daxil idi. u 
miiəssisələr elektroeroziya və də' ə 
dəzgahları, iri bloklar, cləcə də 
qramla idarə olunan dəzgahlar ii ;ı 
avtomat ötiirücii qutular buraxı 
Gəmiqayırma sahəsində isə Bak 
bir neçə gəmi təmiri zavoduııda sərı ■ 
şin katerləri, nasos stansiyaları, I 
man və sanitar gəmiləri inşa edilir 
Avtomobil sənaycsi xüsusi avtomol 
hrin, avlorefrijeratorların istehsalı ə 
bağlıdır. Yüngül sənaye, qida məhsı.i- 
ları və məişət cihazları zavodlarında 
toxuculuq sənayesi iiçün avadanlıq ə 
onlar üçün ehtiyat hissələr, məişət s> - 
yuducuları üçiiıı koınpressorlar, d - 
yirman. elevator və taxıl anbarla ı 
üçün texnoloiı avadanlıqlar və s . 
kond ləsərrüfatı maşıııqayırması nj 
əssisələrində heyvandarlıq və yem 
tehsalı üçün maşınlar. onlar üçiin el 
tiyat hissələri və s. istehsal olunurd 
Bu sahə 1995 ilədək maşınqayırma \ 
metal emalı sənaycsi kiıni tanmırdı
1996 ildən yeni milli İqtisadi Fəaliyv. 
Növlərinin Təsnifatı ( İFNT)  qəbı 
olunduqdan sonra isə maşın və avadan 
lıqların istelısalı, elektrik avadanlığı 
optik və elektroıı avadanlıqlar istchsal 
nəqliyyat vasitələri və avadanhqlarm 
istchsalı saholəri ilə xarakterizə olundu.

M a ş ı n v ə a v a d a ıı 11 ğ ı n i s - 
t e h s a 11 sahəsində 9,5 min nəfərin ça- 
lışdığı 77 ınüəssisə foaliyyət göstəı ir. on- 
hırın 34%-i dövlət mülkiyyotindədir 
(2005). Buıılarm arasmda “ Azerneft- 
kimyamaş” açıq səhmdar comiyyətinə 
(ASC) daxil olaıı 18 sayda törəmo açıq 
səhmdarcəmiyyoti (TASO, “ Bakı Kon- 
disioner” , “ Bakı HÇiııar” Soyuducuları”
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d k h '. ı l 6 
Əsas rnnhsul ııövbrinin istehsalı

Məhsulıın adı 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fəvvara arm aturu dəx/ 74 163 178 - -

l 'ovvaro arm aturu. t - - 205,4 118.6 169,9 213,7
Şlanqlı quyu nasosları. ,n/,u/ 11950 16110 8396 11322 12077 12178 7083
Miiııcanaq dszgahları, ,nbtl - 68 50 190 119 14 141
Moişət kondisionerlori, h/m/ 2301 2918 1780 917 1086 229 1114
Moişot soyudııcuları', ,nht/
1 kıril. şir.ısıxaıılar, mikserlər, ət maşınları.

620 801 2153 4000 5400 10101 13430

.h/m / 723 2942 683 302 28 416 60
ı llatıtılara qarı^ı avadanlıq, ,->dad 9 4 13 19 57 31 30

i iissa apara tlan . idəd 987 1054 2508 2766 1479 643 1579
1 icü 15- 500 k Vı olan tnınsform atoıiar, adəd 

icfon və teleqrafrabılosi üçüıı
221 60 79 231 58 61

kom m utatorlar, ədəd - 527 1926 4346 5642 6847

a səhmdar cəmiyyətlori kimi miiəs- 
si or fəaliyyət göstərir (cədvəl 6).
\  şol soyuducularının istehsalı 1995
il miiqayisədə 65% azalsa da, 2000 
i n başlayaraq istehsalda artım
n II müşahidə olunmağa başlamış və 

illə müqayisədə 2,5 dəfə, 1999 il- 
L. L i q a y i s ə d ə  iso 21,7 dəfə çox məişət 
sı ıducusu istehsal edilmişdir. Salıə- 
n məhsullarından Rusiya və Beloru- 
s. .6 min ədəd maye sayğacı, Gür-
cı an və Özbəkistana 0,6 min ədəd
s< Liducu komprcssoru ixrac olun- 
muşdur.

1999-2005 illərdə buraya yönoldilən 
1 ) mln. manat vəsaitin hamısı daxili
s.' nayələr olmuşdu. İstehsal olunan 
n -qaz avadanlıqları ixıac potcnsiah 
b imından peıspektivlidir vo digər xa- 
rı ölkələrdə olan istehUıkçılarını təıuin 
cı ıok imkanma malikdir.

'Azneftkimyamaş” ASC-nın torki- 
b lə 90 addan artıq 600 növdən çox 
ç ddə neft və digər avadanlıqlar 
î  ıısal edən 14 zavod, elmi tədqiqat, 
sı ıq-təcriibo və layihə-tcxnologiya 
i% li ilo məşğul olan 500-dən çox alim 
v mühəndis-tcxniki işçilərin çalı^dığı 4 
el- ı lodqiqat vo layihə institulu vardır 
( 05). Suraxanı maşınqayırma zavodu 
T SC neft və qaz quyularının istismarı 
üçiiıı yeraltı avadanhqlann istchsalı üzro 
ixiısaslaşmış, 2004 ildə ISO 9001-2000 
beynəlxalq standart sertifıkatına, habelə 
Amerika Nclt İnstitutunun monoqra- 
mıııa layiq görülmüşdür.

Salıədo çalışan işçilərin ortaaylıq 
əməkhaqqı 2005 ildə 1997 ilo nisbotən
2,3 dofə, 2004 >llo ıniiqayisodə isə 23,2% 
artmışdır. Miiəssisolər əsasən Bakı,

Gəncə, Sıımqayıt, Mingəçevir və Əli 
Bayramlı şəhərlərində yerləşir.

E l e k t r i k  a v a d a n l ı ğ ı ,  op- 
t i k v ə e 1 e k t r o n a v a d a n 11 q - 
l a r  i s t e hs a l ı  sahəsində əsasən 
kassa aparatlarının, elektrik mühər- 
riklərinin. güc transformatorlarının 
maye sərfölçənlərinin, elektrik cəroyaııı 
naqillorinin istehsalı və s. ilə məşğul 
olan, 4,5 min noforin çalışdığı 76 müəs- 
sisə fəaliyyət göstoviv (2005). Müəssisə- 
lərin 62%-i özəl bölməyə məxsusdur. 
“ Azeleklromaş” , Bakı Transfoıma- 
torlar zavodu, “ Bakı Yüksək Gərginlik 
Elcktrik Avadanlıqları” , “ Bakı Eiek- 
troavtoınat", “ Azorkabel” ASC-ləri vo 
b. müossisolər sahodə aparıcı fəaliyyot 
göstorir.

1995 illo muqayisodo 2005 ildo güc 
transformatoıiarının, elektıik ıniihor- 
riklorinin vo s. istehsalı azalsa da, kassa 
aparatlarımn, telcfon rabitosi üçiin 
kommutatoıiarın, elektıik corəyanı 
naqillorinin, sərlolçənlərin və s. istehsalı 
artmışdır.

200ü 05 illordo sahəyo yönoldilmiş
9,4 mln. manat sərmayənin (79‘Mı-i 
xarici) 6 mln. ınaııalı 2005 ilin payıııa 
düşiir. Şaınaxıda illik istehsal gücii 1,2 
ınin odod televizor olan “ Star Ltd 
miiəssisəsi lbaliyyəto başlamışdır.

“ Azərkabel” ASC-nin (osası 1957 
ildo qoyıılmuşdur) məhsulları 2004 
ildo aldığı İSO 9001-2000 beynolxalq 
standart sertifikatının tələblorinə 
tıyğun lıazııianır və Rusiya, flkrayna, 
Əfqamstan kimi ölkələrə ixrac 
olun ur.

Sahonin müəssisəlori osason Bakı, 
Gonco, Sumqayıt, Mingoçevir və Əli

Bayramlı şəhorlorindo ycrlosir.
N ə q l i y y a t  v a s i t ə l ə r i  və 

a v a d a n 11 q 1 a r ı i s t e h s a 11 sahəsi 
ııeft-mədən avtoçənloriniıı, yiiklərin da- 
şınması üçün sair qoşqular və yarımqoş- 
qulan/?, avtomohillorin vo s. istchsalı ilə 
moşğul olaıı 9.1 min nofərin çalışdığı 40 
müossisəni əhatə edir (2005). 28 May ad. 
maşmqayırma zavodu TASC, Sabunçu 
E İB  TASC, “ Sair Azer Machiııe C<>” 
Qapalv Səhmdar Cəmi^yəU, Gawca 
avtomobil zavodu sahonin aparıcı 
müəssisəloridir. 2005 ildo sahənin miiəs- 
sisələri 165,1 mln. manatlıq və ya 2000 
ilin səviyyosindən 4,5 dofə. 1995 ildokin- 
don isə 9,3 dəfə artıq ınəhsul burax- 
mışdır.

Fəaliyyət göstərən müəssisələrin ya- 
rıdan çoxu (26-sı) özəl bölməyo aiddir.
2005 ildə sahəyo əvvəlki illərdə olduğun- 
dan 8,2 ıııln. manat artıq vosait yönəldil- 
mişdir. Sahənin osas istehsal fondlarmın 
hocmi 139 mln. manata çatınış, onların 
strukturunda ınaşın, avadanhq vo noq- 
liyyat vasitələrinin payı 1997 ildəki 27%- 
dən 2005 ildə 73%-ə qədər yüksəlmişdir.
2004 ildə Gənco avtomobil zavodunda 
“Oka” tipli ıninik avtomobiliııiıı isteh- 
salına başlanmışdır. 1997 illə ıniiqayi- 
sədə sahonin ımiossisəlorində işloyon- 
loıin sayı 2,1 dofo, onların ortaaylıq 
oməkhaqqı isə 3,2 dofo artmışdır.

Sahonin müəssisoləri Bakıda, Nax- 
çıvan MR-də, Sumqayıtda, Salyaııda, 
İsmayıllıda və respublikanın digor böl- 
goloriııdə foaliyyot göstərir.

Kmal sonayesiııin digor salıolori qru- 
pıına mebel, zorgorlik məmulatları, 
musiqi alətUori idmaıı mallarmın istch- 
salı, lıabeio xammalın tokrar emalı ilo
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məşğul olan 147 mln. manatlıq osas 
fondlara malik olan 160 müəssisə daxil- 
dir (2005). Salıədə 1008 tərdi sahibkar 
foaliyyət gostərir. 1999-2005 illordə 
sahəyə 454,2 mln. manat, o ciimlədən
2004-05 illərdo 326,7 ıııln. maııat vəsail 
qoyulmuşdur. Sahənin əsasını mcbel 
sənayesi təşkil edir. 1970-80 illərdə me- 
bel səııayesinin iri miiəssisələri Baktda 
(I və 2 saylı mebcl fabrikləıi, mebelyığ- 
ma kombinatı, mətbəx mebeli labpki), 
Gəncə, L.ənkəran və Naxçıvantla yerlə- 
şirdi.

Əvvolki illə müqayisədə 2005 ildə 
yataq mebeli istehsalı 30% artaraq 3,0 
min ədəd, ofıs və ticarət müəssisələri 
üçün mebel 22% artaraq 28 min odəd, 
yumşaq mebel istehsalı 18,5% artaraq
4,9 min ədəd olmuşdur. Salıəııin aparıcı 
müəssisələri "Embawood” MMC, “ Hə- 
sənoğlu Ltd” , “ İnteryer Dizayn”dır. İs- 
tehsal edilən ınəhsulun 99%-i qeyri-döv- 
lət müəssisələrinə məxsusdur. 1997-
2005 illərdə ümumi dəyəri 6,6 mln. ma- 
nat olan 239 kiçik müəssisə özəlləş- 
dirilmiş, 152 iri və orta müəssisə səhm- 
dar cəmivyətinə çevrilmişdir. Sahədə 
çalışan işçilərin sayı 2000-05 illərdə 700 
nəfər artaraq 3,2 min nəfərə çaımışdır.

ü  d . .  M c  m a ıı ji o  ıı P. T. O 'ic p K i ı  p a  i iu ı ı n «  
H C ijn e n cp cp aö aT b iB a ıo ıu cH , iic ( | )tc x iim h 'ic c k o İİ  ıı 
XHMII'ICCKOM IipO M M IIlJIC IIIIO CTH  A i c p 6 a i i J W ı ı ı a .
M ., 1968; V o l i y c v  T . T. X X  osrin əvvalbıində 
Azorbaycanııı ipak cıııalı sənaycsi. B., 1977; I ’y - 
C C H H O B  C. K. '(j)(t)CKTH IIIIO CTb C T p yK T yp L I 
lip O M M IIIJlC IIH O rO  lipOH3BOflCTBİI 1) y c j ıo B H a x  e ro  
HHTCHCiif|)HKauHH. B., 1987; I O ' j 6 a ı ı ı C B a  T. 3. 
PccrpyK lypH'jauıısı ııpoMbiııwcınıocTM AicpCai}- 
,'W dm t. !>.. 2003.

mzfiaşova, Tannwrdi Paşa.
Rııtı/ 'S'ilimov

Flektrik enerjisinin istehsalı və 
bölüşdüriilməsi

Sənayenin bu bölməsinə elektrik 
enerjisinin istehsalı, nəqli, bölüşdü- 
rülməsi və satışı, qazın istehsalı, bölüş- 
dürülməsi və salışı, buxar və isti su ilə 
təchi/at, habelə suyun vığılması, təmiz- 
lənmasi və paylanması işlərim həyata 
keçirən 302 müəssisə daxildir. Ölkədə 
istehsal edilən sənaye məhsulunun 
6,4%-i, əsas fondların 10%-i, işləyən- 
lərin hər beş nəfərindən biri bu sahənin 
payına düşür (2005). 1996-2005 illərdə 
sahədə çalışanların sayı 14,9 min nəfər 
artaraq 36,6 min nəfərə çatmışdır. Bu 
illordə sahəyə həm daxili, həm də xarici

mənbələrdən 1,1 ırılrd. manat investisi- 
ya qoyuldu. 2002 05 illərdə yatırılan 
sərmayənin (732 mln. manat) hesabına 
əsas istehsal fondlarmın həcminin 
31,6% artırılmasına, fondların iiçdəbir 
hissəsinin dəyişdirilməsinə imkan ya- 
randı. 19*J7 ildən sonra ölkonin bir çox 
regioıılarında - Bakı şəhərində, Füzuli, 
Ağcabədi və İmişli rayonlarında 35 kVt 
və daha çox gücü olan aşağıgərginlikli 
transformator yanmstansiyaları, Sum 
qayıt şəlıəriııdə yüksəkgərginlikli trans- 
formator yarımstansiyası, CııLfa rayo-

nunda 110 kV t-lıq, Sədərək və Kəngərli 
rayonlarında 10 35 k Ki-lıq, İmişlidə 35 
kVt və dalıa yiiksək gücü olan yarım- 
stansiyalar, Şəmkir Su-elektrik stansi- 
yası (SES) və Yenikənd SES-də yeni 
lurbinlər, Mingəçevir SES-də genera- 
torlar, Bakı İstilik-elektrik mərkəzində 
(İEM ) bııxar istchsal edən yeni qaz- 
turbin qurğusu, Bakıda "Şimal” Dövlət 
Rayon Elektrik Stansiyasında (DRES) 
buxar-qaz tıu bini istifadəyə verilmişdir.
1995 illə miiqayisodə elektrik enerjisinin 
istehsalı 5 Q mlrd. kVt.saat artaraq 22,9 
mird. kVt.saata, sahənin ümumi məhsul 
buraxılışı həcminin artımı 42%-ə çat- 
mışdır (2005).

Son illərdə xarici investisiyalarııı 
cəlb edilməsi sayəsində Yenikənd SES 
tikilib istismara verilmiş, Bakı İES-in 
yenidən qıırulması üzrə işlər başa çat- 
dırılmışdır. “ Şimal” DRES-də 400 M Vt 
gücündə l-ci blok işə sahnnnşdır. 1993 
ildən başlayaraq clektroenergetikamn 
inkişafına xeyli sərmayə qoyulmuşdur:
1998 ildə 34 mln. manat, 1999 ıLdə 124,8 
mln. manat, 2000 ildə 98,4 mln. manat,
2002 ildə 162.5 mln. manat, 2003 ildə
182,2 mln. manat, 2005 ildə 323,6 tnln. 
manat.

Sənayenin bu bölməsinin əsasır 
elekııoenergetika təşkil edir.

E l e k t r o e n e r g e t i k a .  Azər 
baycan böyük enerji potensialına malik. 
eneıjiyə olan tələbatını özü ödəməyə qa 
dir ölkələrdən biridir. Onun neft və qaz 
ehtiyatı ilə yanaşı, böyük hidrocnergeti- 
ka ehtiyatı da vardır. Respuhlika ərazi- 
sindən axan Kiir, Araz, Alazan, Qabırrı, 
Tərtər və Samur çaylarınm enerji ehti- 
yatı təqr. 3 ıııln. kVt, xırda çayların 
enerjı ehtiyatı isə 2,5 mln. k Vt-dır. Araz 
və Tərtər çayları üstündə də SES-lər ti- 
kilmişdir. Araz çayı üstündə İranın 
iştirakı ilə tikilmiş Naxçıvan SES (1971, 
gücü 22 min kVt) Arazın hər iki sahilət-
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rafı ərazisini elektrikləşdirməklə yanaşj 
geniş suvarma işləri üçün də olverişli şə- 
rait yaratdı.

Elektrik stansiyası enerji resurslarım 
çevirmək əsasında elektrik enerjisi, bəzi 
hııllarda istilik enerjisi də istehsal edən 
sənaye müəssisəsidir. 1920 90 illəıdə 
elektrik stansiyalarmın gıicü 86,2 dəfə, 
elektrik enerjisi istehsalı 176,6 dəfə art- 
mışdır. 80-ci illərdən respublikamn 
energetika sistcmində mövcud olan 38 
müəssısə, o cümlədən 20-dən çox elek- 
tı ik stansiyası ınüasir avadanlıqla, avto- 
m ılaşdırma və mühafızə vasitələri, dis- 
pı ;er idarəetmə uurğuları ilə təclıiz

Imişdir. Respublikada istehlak olu- 
n n yanacağın dörddəbir hissəsi elektrik 
\ istilik enejısi istehsalı üçün istifadə 
e 'ir. Respublikada elektrik enerjisinin
6 65%-ini istehsal edən Azərbaycan 
I ES, həmçinin onun ardınca istisma- 
r ■ crilən Şəmkir SES ölkənin sosial-iq- 
ı di həyatında böyük rol oynayır.

\zərbaycanda elektrik enerjisindən 
i dəfə 1880 ildə Bakı dəniz ticarət li- 
r nımn işıqlandırılmasında istifadə
0 nmuşdu. Neft sənayesinin yüksəlişi 
e troenergetikamn yaranmasına zə- 
n ı hazırladı, zəngin neft və qaz ehtiya- 
tı eləcə də neft sənayesinin elektrik 
e rjisinə tələbatımn artması elektro- 
e: rgetikanm inkişafma səbəb oldu. İlk 
v xtlar elekıroenergetika əsasən Bakı 
r: vonunda cəmləşmişdi. Elektrik stansi- 
y arı 1901 ildə Bibiheybətdə, 1902 ildə
1 vinın Ağşəhər adlanan hissəsində isti- 
i: əyə veriJmişdi. “ Balaxanı” , “Bibi- 
h bət” və “ Şəhət” elektrik paylayıcı şə- 
b ələri, həmçiııin beş kiçik stansiya 
(i ııımi gücıi təqr. 8000 kVt) fəaliyyət 
g tərirdi. Gəncə, Zaqatala, Şəki, Quba, 
1 .kəran və b. şəhərlərdə bir neçə kiçik 
k nmunal elektıik stansiyası (ümumi 
g ü 635 kVt) var idi. 1913 ildə Azər- 
b canda istehsal olunan 110,8 min 
k ı.saat elektrik enerjisinin 99%-indən 
çı u Bakı rayonunda, 1%-ə qədəri isə 
1 iqa rayonlarda istehsal edilirdi.
I 13 14 illərdə Bakı elektrik enerjisi is- 
tchsahna görə Rıısiyada Moskva və Pe- 
terburq kimi böyük şəhorlərdən sonra 
üçüncü yeri tutıırdu. Azərbaycanda elek- 
trik enerjisindən, Qalakənd (Gədəbəy) 
misəritmə zavodu və Naxçıvan duz mə- 
dənləri istisna olunmaqla, əsasən Bakı 
neft rayonunda istifadə edilirdi.

1920 ildə Azərbaycan energetika sis- 
temi yaradıldı. Miiharibədən əvvəlki beş- 
illiklərdə yeni elektrik stansiyaları tikilib 
istifadəyə verildi, mövctıd stansiyalar

(“Qırmızı Ulduz” İES, Krasin ad. 
DRES) yenidən qıırularaq gücü artırıl- 
dı. Təbii qazdan SSRİ-də ilk dəfə (1926) 
respublikanm elektrik stansiyalarında 
istifadə edildi.

1932 iıdə “Qırmızı Uldıız” İES ilə 
Ramana neft mədənlərini biıiəşdirən 8,5 
knı uzunlıığunda 110 k l/-luq ilk elektrik 
veriliş xotti ( EVX)  tikilib istifadəyə 
verildi.

1940 ildə Azərbaycandakı elektıik 
stansiyalarmm ümumi elcktıik enerji is- 
tehsalı 1826,5 mln. kVt.saata çatdırıldı.
1941 ildə respublikada ilk istilik-elektrik 
mərkəzi - Sumqayıt İF.M, müharibədən 
sonra isə ilk yüksəktəzyiqli “ Şimal” 
DRES (1954), Cənubi Qafqazda ən 
böyük SES-lərdən biri olan Mingəçevir 
SES (1954) istifadəyə verildi.

1940 ildə elektrik enerjisinin istehsalı 
üzrə Azərbaycan Rusiya və Ukraynadan 
sonra üçüncü yeri tuturdu (1827 mln. 
kVt.saat). Azorbaycan hər nəfərə düşən 
elektrik enerjisi istehsalına görə 1950 ildə 
sosialist dövlətləri arasında Almaniya 
Demokratik Respublikasından sonra 
ikinci yeri, 1968 ildə SSRl respublikalan 
arasında dördüncü yeri (2222 k Vt.saat) tu- 
tıırdu.

1954 ildə 110 A'K-hıq EVX vasitəsilə 
Azərbaycan və Gürcüstan enerji sistemləri 
arasında əlaqə yaradıldı. 1960 ildə 
“ Şimal” DRES-də Avropada ilk dəfə bu- 
xann təzyiqi 140«/»;., temperaıuru 570°C 
olan 150 M Vt gücündə eneıji bloku 
istifadəyə verildi. 1962 ildə 220 k K-hıq 
EVX vasitəsilə Cənubi Qafqaz vahid 
energetika sistemi yaradıldı. 1962 ildə 
Avropada ilk dəfə Əli Bayramlıda 150 
MVt-\ıq açıq tipli enerji bloku işə salındı. 
1964 ildə Azərbaycanda ilk 330 k K-hıq 
EVX istifadəyə verildi. 1969 ildə Cənubi 
Qafqazın energctika sistemi ilə SSRİ-nin 
Avropa hissəsinin energetika sistemi birgə 
fəaliyyət göstərınoyə başladı. 1971 ildə 
“Araz” SES istiladəyo verildi. Öz miqyası- 
na görə Conubi Qafqazda əıı nəhoııg 
energetika kompleksi olan Azorbaycan 
DRES-in tikintisinə 1Q74 ildə başlandı.

1977 ildə Tərtər çayı üzorində 
“Sərsəng” SES, 1981 ildə Azorbaycan 
DRES-in (2400 MVt) birinci enerji bloku 
istismara verildi. 1983 ildə 380 MVt 
gücündə Şəmkir SES, 1985 ildə Azər- 
baycan DRES və Abşeron yarımstan- 
siyasım birloşdiron 500 A K-luq EVX 
istifadəyə verildi. Yenikənd su qovşağının 
tikintisinə 1984 ildə başlandı, 2000 ilin 
martında biriuci növbəsi, 2003 ildo ikinci 
növbəsi, 2000 ildə 2 saylı Bakı İEM-də hər

birinin giicü 55 M Vt olan 2 bııxar qurğusıı 
tikilib î tihıdəyo verıldi.

2001 ildən etibaron Azərbaycanm 
enerji sisteıni Rusiya və Gürcüstan enerji 
sistemləri ilə yanaşı, Tiirkiyo vo İran enerji 
sistemləri ilə də əlaqəlonuırilmiş şəkildə 
işləməyə başladı.

2005 ilin sonunda respublikada elek- 
trik stansiyalarmın ümumi qoyulmuşgücü 
1935 illə miiqayisədə 32 dəfə, yarım- 
stansiyaların ümumi sayı 230, gücü isə 80 
dəfə, EVX-lərinin uzunluğu 110 dəfə art- 
mışdır. 1988-91 illərdə respublikada hər il 
23 mln. k Vt.saattiarı çox elektrik enerjisi 
islehsal olunurdu. 2005 ildə elektrik ener- 
jisinin istehsalı 1940 illo ınüqayisədə 12,5 
dəfə, 1960 ilə nisbotən 3,5 dələ artmışdı. 
Elektrik enerjisinin ən böyük həcmdə id 
xalı 2003 ildə oJmuş, 2436 mln. kVt.suat 
enerjinin 60%-i Rusiyadan daxil olnıuş, 
ən böyük ixracı iso 2004 ilə təsadiif etmiş, 
bu ildə ixrac edilən 1008 mln. kVt.saat 
miqdarında elektrik enerjisinin 73,1%-i 
İrana ötürülmüşdü.

2005 ildə istilik-elektrik stansiyalarının 
qoyulmuş giicü 4187 MVt, su-elektrik 
stansiyalarının qoyulmuş gücü 970 MVt 
olmuşdur. Su-elcktrik stansiyalarımn 
gücü ünnııni giicün 18,8%-ini təşkil etmiş 
və bu stansiyalarda istehsal olunan elek- 
trik enerjisi iimumi istehsalın 13,2%-i qo- 
dər olnuışdur.

Hazırda respublikanın clcktroenerge- 
lika sisteminə 8 istilik və 6 iri su-elektrik 
stansiyası daxildir. Bunlardan Azərbay- 
can DRES, Şəmkir SES və Yenikənd 
SES, Bakı İEM-1, “ Şknal” DRES-də 400 
MVtA\{\ BQQ və Mingəçevir SES-in 4 
hidroaqreqatı istisna olunmaqla, qalan 
stansiyalar 1950-60 illərdo tik'lib istifa- 
dəyə verildiyindən onlarda quraşdınlmış 
avadanlıqlar və qurğular fıziki və mənəvi 
cəhətdən köhnəlmiş, eyni zamanda sənaye 
istehsalının aşağı düşməsi nəticəsində isti- 
lik eııerjisinə olan tələbat xeyli azalınışdı. 
Qeyd olıınan səbəblərdən, hazırda clek- 
trik stansiyalarının iqtisadi göstaricihri 
aşağı və stansiyaların faktiki isltfadə o\v\- 
nan giicü layilıə giiciindən xeyli azdır. Uc- 
lə ki, respublikada mövcud olan istilik- 
clektrik stansiyalarının layiho iizrə ümuıni 
gcnerasiya giicii 4187 MVt olduğu halda, 
faktiki istifadə olunan gücii 4̂80 MVt, su- 
elektrik stansiyalarınm iso layiho üzrə 
ümuıni generasiya gücü 970 MVt olduğu 
halda, faktiki istifadə olunan gücü 849 
MVt təşkil edir.

Rcspublika üzrə elektrik enerjisi isteh- 
salı 1-ci cədvəldə verilmişdir.

Respublikada istehsal olunmuş elek-
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trik enerjisiniıı 50%-don çoxunun Abşe- 
ron regionunda istelılak olunduğu haldıı, 
əsas güc morkazbri miixtolif səbabbrdon 
ölkənin qarb regionunda yerləşdirilmişdir. 
Bu enerjinin qərbdən şərqə nəqlində tex- 
niki itkibriıı aı tınasma, sistemin daya- 
nıqlı işləməsindo müəyyən problemlərin 
yaraıımasına və yanacağın daşmmasın- 
da xərclərin aıtmasına səbəb olur. Bıı 
ciir halların qarşısımn alınması məqsə- 
dib son illər həyata keçiribn texniki si- 
yasət yeni yaradılacaq güc mərkəzbri- 
ııin istehlakçıya yaxııı ərazidə yerbşdi- 
rilməsini nəzaeda tutur.

Azərbaycan Respublikasının elektro- 
energetika sistemində istilik-elektrik stan- 
siyalarmm iki növü: kondcnsasiya döv- 
rilikli və istilik dövrilikli elektrik stansiya- 
ları mövcuddur. Kondensasiya dövrilikli 
elektrik stansiyalarına: Azərbaycan
DRES, Əli Bayramlı DRES, Şimal 
DRES; istilik dövrilikli stansiyalara: Bakı 
İES-1, Bakı İES-2, Sumqayıt İES-1, Sum- 
qayıt İES-2 (Sumqayıtdakı hər iki stan- 
siya elektrik eneıjisi vahidinə yüksək ya- 
nacaq sərf etdiyinə görə konservasiya 
olunmuşdur), Naxçıvan dizel-turbin elek- 
trik stansiyası aiddir.

qtırulmasıııa Yaponiyanın Beynəlxalq in- 
kişaf foııdu tərəfindon ayrılan 200 mln. 
dollar kredit hesabına 400 M Vt gücündə 
bııxar-qaz cıurğıısu inşa edilmiş, bunun- 
la ətraf mühiti daha az çirklondiron və 
daluı qənaotcil olan qaz yanacağına keç- 
miş stansiyamn giicü isə 3 dofodon çox 
aıtırılaraq 150 M Vt-daıı 500 M Vt-a çat- 
dırılmışdır.

1985 ildə tikintisi başlanan Yenikəııd 
SES xarici investisiyalar cəlb edilməsi sa- 
yəsindo 2000 ildo istifadoyə verilmişdir. 
Burada Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının ayırdığı kredit hesabına hor biri-

C.uh’M I
F.lekırik enerjisi istclısalı, mln. k Vt.saut

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cəıııi 

o cümbdoıı:

6590,0 12027,0 15045,0 23152,0 17044,0 18699,0 18969,0 18701.0 21286.0 21744,0 22872,0

it;s 4627.0 11005,0 13947,0 21494,0 15488,0 17165,0 17668,0 16681,0 18816.0 18989,0 19863,0
SES 1963,0 1022,0 1098,0 1658,0 1556,0 1534,0 1301,0 2020,0 2470.0 2755,0 3009,0

Elektıik enerjisi istehlakı sahəsində 
vəziyyotin təhlili göstərir ki, 1990 illə 
müqayisədo son dövrlordo elektrik enerjisi 
istehlakının struktıırunda koskin doyişik 
likloryaranmışdır. Beləki. 1990 ildo isteh- 
lak edilmiş enerjinin 48,3%-i sənayenin, 
8,0%-i əhalinin payına düşiirdüso, hazırda 
ohali tərofindon istchlak edilnıiş enerjinin 
hocmi artaraq 49%, sonayesinin payı iso 
17% təşkil etmişdir. Sənaye iiçiin böhraıılı 
sayılan 1991-97 illordo kimya, ına- 
şınqayırına, metallurgiya sonayesinin no- 
hong enenerjıiutumlu müəssisələrinin 
işinin dayanması, ohalinin istıiık encrjisi 
va qazla təchizatımn pisləşmosi (ogər 1990 
ildo Azərbaycanda qazın hasilatı 9,9 mlıd. 
m3 va idxalı X 0 nılrd. ///-'olmıışdusa, 2005 
ildə bu göstəricilor miivafiq olaraq 5,7 və
4,7 mlıd. /;;-{-ocbk azalmışdı) nəticasindo 
ohalinin elektrik enerjisindon daha çox is- 
tilik monboyi kimi istifado etmok mocbu- 
riyyotindo qalması vo son 15 ildo ohalinin 
sayının 1,2 mln. nəforodok artması elek- 
trik enerjismin istehlak strukturunda baş 
vermiş doyisikliklərin əsas səbəbi ol- 
muşdur.

Hasil edilon elektrik cnerjisində möv- 
cud itkilər do çoxdıır. 1997-2005 illoıdo 
hor il orta hesabla elektrik enerjisinin 
16%-i itkiləro getmişdir. Ikııuın əsas səbə- 
bi Azərbaycanın biitövlükdə enerji şabo- 
kosinin, xüsusan EVX-nin hoddon artıq 
köhnəlməsidir. Hazırda bu şobokonin oıı 
azı 40%-i (1994 ildə 17%-ə qədəri) əsaslı 
tomiıa möhtacdır (codvəl 2).

Su-elektrik stansiyalarımn iimumi 
gücii 970 MVt-dır. Buraya Şəmkir SES, 
Mingəçevir SES, Yenikənd SES, "Araz” 
SES, Tortər SES və digor SES-lər daxildir.

İES-lərdo hasil edilən elektrik eneıjisi- 
niıı 52%-i qaz, qalan hissəsi isə ınazııt 
yanacağı hesabına əldə cdilir. I lazırda is- 
tor ölko daxilindo. istorsə də diinya baza- 
rında qazın vo mazutun qivmotinin art- 
ması bu karbohıdrogen məhsullarının ist( 
lik-elektrik stansiyalarında istifadəsini sə- 
mərəsiz edir. Həm də respublikanm İES- 
lorində istifado olunan btıxar ııırbinlori və 
qazan aqreqatları çox köhnəlmışdir (20 il- 
don artıq istifado olunur). Mohz bu ava- 
danlıqlann köhııəlməsi nəticəsində həmin 
stansiyalarda I kVt.saat enerjiyə 379 q 
şərti yanacaq sərf olunur. Halbuki bu rə- 
qəm Rusiya və Almaniyada 300 q, Çindo 
350 q-u yaxındır.

Elektrik enerjisino təbbatın artmasım 
ilk ııövbədo yanacağa qənaət hesabına 
ödəmək mümkiindür. Miitəxəssislərin he- 
sablamalanna göro, köhnə qurğulaıa ma- 
'ık elektrik stansiyaları hor kVt.saal hcsa- 
bıııa 18-44'Mı-don artıq yanacaq sərf cdir. 
Mohz “Azərenerji” SC torəfind'>n elektrik 
stansiyalarında aparılan modernizasiya 
sayosiııdə elektıik stansiyalarının giicii
I «90 ildoki 4503 MVl-dan 1998 ildo
4933,1 MVt-a çatdırılmış, 2002 ildə iso 
əlavə olaraq öOO MVt giic borpa edilmiş- 
dir.

Abşeıon yarımadasını elektrik enerjisi 
ilə tomin edəıı “ Şimal” DRES-in yenidən

niıı gücii 37,5 M Vt olan 3 yeni aqreqat q 
rulmuşdur. Hazırda stansiyada hasil ed 
lən elektı ik enerjisinin, demok olar ki, h. 
mısı (112 MVt) Gənco şohorinə verilir.

Bakı İES-l-də yenidonqurma işlorinı 
biıinci mərhəbsi 1999 ildə başa çatdırı 
mış. 53 MVt gücündə qaz-turbin aqreqa! 
və işbnmiş qazdan istifado edon buxar b 
neıatovu istifadəyə verilmişdir. Bu st« 
siyada ikinci qaz-tuıbin blokunun iıış 
sından sonra Bakı İES-in elektıik cııerjı 
hasilatı 79 mln. kVt.saatdim 800 ınln 
kVt.saata çatmışdır. Qaz-turbin İES-i 
daha səmorəli olması onda özünti göstəı 
ki, hor il orta hesabla 220 min t mazu 
qənaot edilir, atmosferə isə daha az çiıl 
londirici tullantılar buraxılır.

Azorbaycan elektrik enerjisi ib özıin 
təmin etmosinə baxmayaraq, 2082 mlı 
kVt.saat (2005) elektrik eneıjisi idxal edi 
İran və Türkiyədən idxal edilən enerji bl< 
kadada olan Naxçıvan MR iiçün, Rıısiy; 
da idxal edilon isə Qəbələ RLS-də istifad 
edilən eneıjini əvəz etınok üçün nəzərd 
tutıılmuşdur.

Energetika obyektləri ətraf mühiti ən 
çox çirkləndirondir. Onlar atmosferə kii- 
kürd oksidi, azot oksidi. karbon qazı, 
müxtəlif bork hissociklər buraxır. Sumqa- 
yıt İFS-dən atmosferə tullantılarcla azot 
oksidinin miqdarı normadan l,2dəfə, Ba- 
kı İES-l-do 14,8 dəfə, Bakı İES-2-də 9,3 
dolo yiiksəkdir. Bundan başqa istilik- 
elektrik stansiyaları lıər il su hövzolorinə 
avadaıılıqların, qazanlann soyudulması
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qızdırılması vo digor moqsədlər iiçiin isti- 
fadə edilmiş 2004 mlıı. m J su axıdır ki, bu- 
nun da 137,3 mln. mJ-\ dəniz suyu, 1900 
mln. m J-\ texniki təmiz sıı, 7,5 ınln. /»f-i 
saf sudur. Bıından başqa, elektrik stansi- 
yalarında yanacaq kimi islıiadə edilən 
mazuldan və dizel yanacağmdan havaya 
nuixtolif konserogen maddəlor (benzo- 
piıen, qurğuşun oksidi və s.) atılır.

Respublikanııı enerji sisteıni kifayət 
qəılor ötürmə imkanları olan EVX-lərə 
malikdir. Enerji sistemi qorbdən 500 kV- 
ln EVX Giircüstanın enerji sistemi, şi- 
ıtıuldan 330 /cK-luq EVX ilə Rusiyanın

islahatlar aparılmış, clektrıkpaylayıcı şə- 
bokobrin fəaliyyoti yenidon qurularaq, 
biitiin bölmənin işini yaxşılaşdııan müsbət 
nəticəlor əldə cdilmişdir.

Alternativ vo borpa olmıaıı enerji 
nıonbələri. Ənənovi enerji monbolorinin 
todricon tiikənnıosini və onlardan istifa- 
də zatnam ətraf mühitə vuıulan külli 
miqdaıda ziyanı nəzəro alaraq, diiııya- 
nın inkişaf etmiş ölkolorindo ekoloji cə- 
hotdon təmiz, alternativ və barpa olıınan 
eneıji mənbobriııdən (giinəş və kiilək 
enerjisi, kiçik SES-lər, termal sular, bio- 
kütb enerjisi) geniş istifadə olunur. Sta-

mövcud olan alternativ və bərpa olunan 
enerji monbələri hesabına yeni eneıji 
giicbrinin yaradılması və ondan istifadə 
edilməsini tomin etmək məqsodilə Azər- 
baycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev 21 oktyabr 2004 ildə 
“ Azərbaycan Respublikasında alterna- 
tiv vo borpfı olunan eneıji mənbələrin- 
dən istılado olunması iizrə Dövlət Pıo- 
qramı” nı sərəncamla tosdiq etınişdir. 
Hazırda bərpa olunan enerji mənbob- 
riııdon istifadə sahəsində Azəıbaycan 
Milli Elınlor Akademiyasınm Fizika və 
Radiasiya Pıoblembri İnstitutlarında,

CrXİvjl 2
Azərbavcaıı Respublikasının elektrik enerjisi balansı (nıln. k Vt.saat)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ektrik enerjisi istehsal edilmişdir 16836,0 17998,0 18176,0 18699,0 18969,0 18701,0 21286,0 21744,0 22872,0

xal 714,8 903,0 1639,0 1357,0 1642,0 2375,0 2436,0 2373,0 2082,0
jsurslar 17550,0 18901,0 19815,0 20056,0 20611,0 21076,0 21122,0 24117,0 24954,0
lifadə 17550,0 18901,0 19815,0 20056,0 20611,0 21076,0 23722,0 24117,0 24954,0
rac 284,2 647,9 886,4 863,0 966,1 974,6 870,7 1008.0 880,0
;ilər 3460,0 2911,0 2788,0 2771,0 2289,0 3834,0 4356,0 4154,0 4031,0
. ktrik stansiyalarımn öz 
ehtiyaclarına 1017,0 976,0 1027,0 1020,0 1048,0 956,0 985,0 993,0 1000,0
kədaxili abonentlərə 
buraxılmışdır 

Cjrm 12789,0 14366,0 15114,0 15402,0 16308,0 15361,0 17510,0 17962,0 19043,0
əhaliyə 5214,0 7269,0 9147,0 9902,0 10172,0 10407,0 12075,0 11904,0 12253,0
sənaye mıiəssisəbrinə 1966,0 1751,0 1817,0 1651,0 2833,0 2891,0 3074,0 4263,0 4290,0
likinti təşkilatlarına 123,0 113,0 88,0 86,0 75,0 55,0 63,0 87,0 210,0
kənd tosərrüfatına 1898,0 1659,0 903,0 803,0 827,0 662,0 696,0 487,0 499,0
nəqliyyata 496,0 422.0 632,0 537,0 551,0 503,0 657,0 512,0 587,0
ligər istehlakçılara 3092,0 3152,0 2527,0 2423,0 1850,0 843,0 945,0 709,0 1204.0

e |i sistemi ilə birləşmişdir. Eyni zaman-
d >laxçıvan MR-in elektrik enerjisinə
o1 ı ehtiyacını təmin etmək məqsodib 150
k ıq EVX  ilə Tiirkiyə Respublikasın- 
d və 220 kV -luq EVX ilə İran İslam
R publikasından elektrik enerjisi idxal 
o! ur. Azərbaycan vo İran enerji sis- 
N lərini birləşdirən 230 /cK-luq İmiş-
li ’arsabad EVX istifadəyə verildikdən 
st ra iki ölkə arasında irihəcmli enerji 
m.ıbadibsi həyata keçirilir.

Eneıgetika sektorunun işinin təkmil- 
ləşdirilmosi, sahənin fəaliyyətinin bazar 
iqtisadiyyatı prinsipbrinə uyğun şəkildə 
toşkil olımması yöniində xeyli işbr 
göriilmüşdiir. Bu məqsədb son ilbr elek- 
troenergetika sektoruna nüfuzlu bcynəl- 
xalq maliyyə mənbəlorindən təxminon 500 
mln. ABŞ dolları məbbğində vəsait cəlb 
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Pre- 
zidentinin müvafiq forınan vo səıoncamla- 
rı ib elektroenergetika sektorunda köklii

tistikaya görə, inkişaf etmiş ölkələrdə is- 
tehsal edilən ümuıni enerjinin 13,5%-i 
bəı pa olunan enerji mənbəlorinin payı- 
na (su-elektrik stansiyaları da daxil ol- 
maqla) düşür.

Yerləşdiyi əlverişli coğrafl mövqe və 
iqlim şoraiti, dünyanm inkişaf etmiş öl- 
kolərində olduğu kimi, Azərbaycanda 
da ekoloji cohətdən təmiz, alternativ və 
bərpa olunan enerji ınənbolərindən ge- 
niş istifado edilməsinə imkan verir. Bıı, 
istilik-elektrik stansiyalarında yandırı- 
laıı böyiik miqdarda yanacağa qənaotb 
yanaşı, otraf mühitə atılan zərərli tullan- 
tıların miqdarım da xeyli azaldar. Ölkə- 
nin tobii potensialından istifadə etməklo 
alternativ enerji mənbobrinin elektrik 
və istilik enerjisi istehsalına cəlb edilmə- 
si elektroenergetikanın gəlocək inkişaf 
istiqamətlərində miitəroqqi dəyişikliklor 
etməyə imkan yaradır. Lakin bıı poten- 
sialdan hələlik istifadə olıınmur. Ölkodə

Azəıbaycan Elmi Tadqiqat Layihə-Ax- 
tanş Eneıgetika İnstitutunda və b. təş- 
kSJatlarda məqsndyönlü işlər aparılır.

Kübk enerjisi alternativ eneıji ınən- 
bələri içərisində ən sərfəlisidir. Azər- 
baycanda ilin təqr. 200 günii kiibklidir 
və kiilok turbinbı inin xərcləı ini bir il or- 
zində ödəməyə imkan verir. Aparılan 
tədqiqatlargöstərir ki, Azərbaycanın bir 
çox ıayonlarında kiilək enerjisi qurğula- 
ıının totbiqinin böyük peıspektivi var- 
dır. Hesablamalara görə, Azərbaycan 
Respublikası öziiniin coğrafi vəzivyəti- 
ııə, tobii şəraitinə və iqtisadi infrastruk- 
turuna göro 800 MVt-n yaxın illik kiilok 
enerjisi ehtiyatına malikdir. Bu ehtiyat 
ildə toxminən 2,4 mlrd. k Vt.saut elektrik 
enerjisi, yəni ildo 1 mln. t-ı\ yaxm şorti 
yanacağa qoııaət, on əsası isə almosferə 
ildə külli miqdarda tullanfıların, o ciim- 
bdon ozoııdağıdıcı olan karboıı dioksidi 
atılmasının qarşısımn alınması demok-
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dir. Ən olverişli kiilək şəraıi’ AJjşeron 
yarımadasında, Xəzər dənizi sahili zo- 
lağında və akvatoriyanın şimal-qərb 
hissəsində olan adalardadır. Azərbayca- 
nın qərbində Gəncə-Daşkəsən zonasın- 
da və Naxçıvan MR-in Şərur-Culfa əra- 
zisində kiiləyin ortaillik siirəti 3-5 m/sun 
olduğu üçün bu regionlarda ortagüclü 
külək elektrik qurğularından istifadəet- 
mok olar. Ölkənin bərpa olunan enerji 
resursiarının qiynıətləndirilməsi nəticə- 
sində aşkar olunmuşdur ki, Abşeron ya- 
rımadasında iri həcmdə kiilək enerjisi 
potensialı vardır. Buıada uzunmiiddətli 
kübyin orta sürəti 6 /»Ac//?-dən artıqdır 
ki, bu da külok enerjisi üçün əlverişli tex- 
niki-iqtisadi potensial olduğunu göstə- 
rir. Artıq üç Yaponiya şirkəti (NEJ 
Micon A/S, Nichmen, Chida) Azər- 
baycanda 600 və 700 kVt gücündə iki 
külək-elektrik stansiyası tikilnıəsində 
iştirak edir. Birinci şirkət külək turbini- 
nin layihələşdirilməsini, son iki şiı kət isə 
həmin turbinlərin istifadəyə verilmosiııi 
təmiıı edəcokuir. Bundan əlavə, 100 
mln. ABŞ dolları həcmində investisiya 
tələb edən 100 kiilək-elektrik stansiyası 
tikilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.

Günəş enerjisinin birbaşa istilik 
enerjisinə çevrilməsi diinya praktikasın- 
da geniş yayılmışdır və bu, inkişaf etmiş 
ölkələrdəenergetikamn əsas istiqamətlə- 
rindən biri hesab olunur. ABŞ-da, Al- 
maniyada, Yaponiyada və Çində günəş 
enerjisini birbaşa elektrik enerjisinə çe- 
virən stansiyaların əsas işçi elementinin 
(fotoelementin) hazırlanması üçüıı yük 
sək səmərəliliyə malik texnologiyalar 
tətbiq edilir. Onların faydalı iş əmsalı
12-14%-dir. 1997 ildə, Kioto Razılaş- 
masımn protokoluna əsasən, Avropa 
Birliyi ölkələrində və ABŞ-da alternativ 
enerji mənbələrindən istifadə etmək 
ü ç İ'lu  irimiqyaslı stansiyaların tikilməsi- 
ııə başlanmışdır. Günəş enerjisindən is- 
tifadə etməklə alınan istilik ereıjisinin 
həcmi elektrik enerjisi ekvivalentində 
kifayət dərəcədə yüksəkdir. Belə ki, bu 
göstərici ABŞ-da 600 MVt, fransada 
100 MVt, İsraildə 100 MVl, Türkiyədə 
50 M Vt səviyyəsindədir.

Azərbaycamn təbii iqlim şəraiti gü- 
nəş enerjisindən istifadə etməklə elek- 
trik və istilik enerjisi istehsalını artır- 
mağa geniş imkanlar açır. Belə ki, gii- 
nəşli saatların mıqdaı ı il ərzində ABŞ və 
Orta Asıyada 2500-3000, Rusiyada 
500- 2000, Azərbaycanda isə 2400-3200 
saatdır; bır il ərziııdə 1 m yer səlhinə 
düşən günəs enerjisinin miqdarı ABŞ-da

1500-2000, Fransada, Çində 1800-2000 
və Azərbaycanda isə 1500-2000 kVt. 
saatdır. Günəş enerjisiııdən istifadənin 
inkişafı Azərbaycanın bir çox rayonla- 
rında enerji problemini qismən həll edə 
bilər. Son zamanlar dünyanın bir sıra 
qabaqcıl dövlətlərində Fotovodtaik 
Proqramımn (FVP) geniş şəkildə tətbiq 
olunmasına başlanmışdır. Azərbayca- 
nın bu Proqama cəlb olunması regionda 
belə tip enerji sistemlərinin tətbiqində 
mühüm rol oynaya bilər.

Ölkədə indiyə qədər istifado edilmə- 
miş hidroenergetika ehtiyatlarının rnə- 
nimsənilməsi üçün geniş imkaıılar var- 
dır. Tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası 
ərazisindəki çayların tam hidroenerji 
potensialı 44 mlrd. kVt.saatdır, texnikı 
cəhətdən əlverişli potensiah isə 16 mlrd. 
kVt.saatıfır. Bıınun da 5 mlrd. kVt.saatı 
kiçik su-elektrik stansiyalarının payına 
duşür. Sıı-elektrik stansiyaları sel suları- 
mn tənzimləııməsi, ekoloji cəhətdən tə- 
miz elektrik enerjisi istehsalı və yeni su- 
varma sistemlərınin yaradılması kimi 
dövlət əhəmiyyətli məsələlərin həllində 
miihiim rol oynayır. Azərbaycan Res- 
publikasında çaylar üzərində və su tə- 
sərrüfatı obyektlərində ümumi istehsal 
gücii 3,2 mlrd. kVt.saatu bərabər onlar- 
la kiçik su-elektrik stansiyaları yerləş- 
diımək olar. Yaxın gələcəkdə 61 kiçik 
SES-in tikintisi məqsədəuyğun hesab 
edilir. Bu SES-lər irriqasiya kanalları 
üzərində, axını tənzimlənməmiş çaylar- 
da və tikiləcək su anbarlarının yanında 
yerləşdirilə bilər. Ölkədə həmçinin vahid 
enerji sisteminin elektrik xətlərindən və 
yarımstansiyalarından uzaqda yerləşən 
obyektlərin, yaşayış məntəqələrinin 
elektrik eneıjisi ilə təchizində mikro 
SES-lərdən də istifadə olunması enerji 
problemləri ilə yaııaşı, digər sosial məsə- 
lələrin də həllinə imkan yarada bilər. 
Ölkənin əsas enerji sistemi ilə əlaqəli ol- 
mayan həmiıı orta, kiçik, mikro su-elek- 
trik stansiyalarımn ilk növbədə Naxçı- 
van MR ərazisində tikilməsi daha məq- 
sədəuyğundur.

Azərbaycan Resptıblikasında səna- 
ye, kond təsərrüfatı və sosial xidmət sa- 
həlorinin sürətli inkişafı biokütlodən isti- 
fadə etmoklə enerji istehsalı üçün yeni 
imkdnlar açır. Ölkədə biomaddələıin 
mənbolori: yanma qabiliyyəti olan sə- 
naye tullantıları; meşo təsorrüfatı və 
ağac emalı sahələrinin tullantıları; kənd 
təsərriifatı mohsulları vo iizvi birləşmə 
tullaııfrları; məişət və kommunal sahələ-

riniıı tullantıları; neft vo neft məhsulları
ilo çirklənmiş sahələrdən alınaıı tullantı- 
lar hesab edilir.

İqtisadiyyatııı bütün saholərindo is- 
tehsal tullanlılarımn tərkibinin çox his- 
səsini biokütlə maddələri təşkil edir. 
Onlardan elektrik enerjisinin istehsalı 
üçiin bioqaz, biomaye və bərk biokütlo 
alınması mümkündür. Belo ki, Azərbay- 
canda tullantıları zərəısizləşdirmə poli- 
qonlarına hər il 2,0 mln. /-dan çox bəı k 
moişət və istehsalat tullantıları atılır. 
Onların utilizasiyası (emal edilməsi) öl- 
kənin iri sənaye şəhəriərində ictimai bi- 
naların qızdırılması probleminin arad; ı 
qaldırılmasına imkan verərdi. Avroı ;ı 
ölkələrində zibillorin yandırılmasınd ı 
alınan istilik və elektrik enerjisi ilə ətı - 
dakı yaşayış məntəqolərinin elıtiyacla ı 
təmin edilir. Yandınlmış tullantıla ı  
qahqlanndan isə gübıə kiıjfi istifa ı 
olıınur.

Yer təkinin istiliyi bir çox ölkələn'ə 
sonaye, kənd tosorrüfatı, məişət və koı - 
munal sahələrdə və təbabətdo geniş is 
fadə olunur. Azərbaycanda geoterm I 
su mənbəlorinin sayı 1000-dən artıqd 
onların da yaııya qədəriııin istili; 
33-82°C arasındadır. Azərbavcan Re 
publikasının termal sularla zəngin ər; 
ziləri Böyük və Kiçik Qafqaz dağlaı 
Abşeron yarımadası, Lənkəran bölgo- 
siııin dağ-yamac zonası, Kür çökəkli 
və Quba- Xaçmaz kimi regionlardadı 
Bu resurslarm Azərbaycan şəraitim. 
totbiqi ilkin enerji resurslarmın tətbiqir 
dən təxminən 3-4 dəfə ucuz başa gəl 
bilər.

Elektroenergetikanın inkişaf stratc 
giyasını hazırlayarkən ekoloji məhd̂  
diyyətlər, o ciimlədən təbiətin mühafiz. 
si normaları, ətraf mühitin qorunma 
sahəsindəki beynəlxalq m üqavilələRİ 
nozərdə tutulan tələblər və s. nəzəı 
alınmalıdır. Hazırda respublikada ek 
loji mohdudiyyotlərin üç səviyyəsi: eıu 
müəssisələrindəki kükürd anhidridi v 
azot oksidi tullantılarmın hövzo ü? 
məhdudlaşdırılması; istixana qazlarmın 
qlobal mənada məhdudlaşdırılması d;. 
ha aktualdır.

Kjıinı Ramazımov, Arif Hsşimov, 
Rduf Salimov
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KƏND TƏSƏRRÜFATI

Limumi xarakteristika

Azərbaycan Respublikası biitövlük- 
do çoxsahəli və məhsuldar kond təsərrü- 
fatının formalaşdırılmasına imkanlar 
verən təbii iqlim şoraitino malikdir. Öl- 
kənin ovalıq və dağətoyi əraziləri suvar- 
ma əkinçiliyi, dağlıq əraziləri isə dəmyo 
ol.inçiliyi və heyvandarlıq sahəsini inki- 
ş; etdirmək üçün olverişlidir. Respubli- 
k adambaşına əkin sahəsi iizrə tobii iq-
li ı şəraitinin oxşar olduğu bəzi ölkəbr- 
d geri qalsa da, yaradılan əlavə dəyor

təricisino, suvarılan okin sahələrinin 
x ;ıjsi çəkisinə göro homin ölkələrin ək- 
s. lyyətindən yüksək nəticəyə malik 
c LigLi üçüıı onu aqrar resurs təminatı 
b ımından dünyada kifayət qədor 
ü ıın ölkələrdən saymaq olar. Azər- 
b /can Respublikasının aqrar sektoru 
ö inün son illərdəki inkişaf səviyyəsində 
c >də ərzaq istehsalımn ardıcıl artımım 
v ıhalinin ərzaq təminatını odəmək im- 
k mndadır.

1995-2005 ilbrdə kond tosərrüfatı- 
n; ümumi məhsulu 2.0 dəfə artmış,
0 un UDM-də payı 9,1% olmuşdu. 
A orbaycanda son illərdə dünya aqrar 
in • ışaf praktikasında təşəkkül tapmış 
u ıımi qanunauyğunluqların, həmçinin 
ö! ənin özundə uzun illər formalaşmış 
r yillərin əksinə olaraq, kənd təsərrüfa- 
tı la işləyənlorin sayı və ümumi məşğul-
1 la aqrar sahonin payı artmaqdadır.
1 5 ildə məşğul əhalinin 30,8%-i bu sa-
h ı çalışırdısa, 2005 ildə həmin rəqəm 
3‘ 2%-o yüksəlmişdir.

2006 il yaııvarın l-inə olan məlu- 
n ılara göro, ölkə ərazisinin 55,0'/o-iııi 
k d tosərrüfatına yaraıiı (16,5%-i suva- 
ı n) torpaqlar təşkil edir. Bunun
3 ı»-i okino yararlı sahələr, 4,7%-i çox-
ill əkmələr (bağ, üziimlüklər və s.) 
5( S%-i otlaq və biçonəklərdən, 12,0%-i 
ıı şələrdən ibaıəldir. Adambaşına 0,56 
lın koııd təsərrüfatına yararlı torpaq, 
0 ,! I lıa okin yeri düşür. Ermənistanın
1992 93 illəıdə işğal etdiyi Ağdam, Fii- 
zuli, C’əbrayıl, Qubadlı, Kəlbocər, La- 
çın, Zəngilan rayonlarının orazisindo
647,5 min lıa kənd təsərriifatına yaraıiı 
torpaqlar (respublika üzrə belə toıpaq- 
ların 14,3%-i, o cümlodən 188,4 min luı 
əkin saholəri (11,5%), 5,2 min ha çox'llik 
akmələr (3,3%), 7,5 min Iki dincəqoyu- 
lan torpaqlar (16.4%), 18.1 min Iıa biçə-

nək (16,5%), 352,2 min ha örüşlər 
(13,7%), 242 min luı yay vo qış otlaqları 
(10,8%) vardır. Yerdə qalan sahələr iso 
dövlət ehtiyatında olan torpaqlar, meşo- 
lər, yaşayış məntəqəbri, qoruqlar və s. 
altındadır. Respublikada nıövcud olan
1327,9 min hıt ümumi əkin sahəsinin
802,3 min /;«-da dənli bitkilər: payızlıq 
buğda, payızlıq arpa, yazlıq dənli bitki- 
lər - dənli-paxlalı bitkilor, qarğıdalı, çəl- 
tik, yazlıq buğda və s., 132,0 min ha-da 
lexniki bitkilər (pambıq tütün, günoba- 
xan və s.), 179,7 min hu-da kartof, təro- 
vəz və bostan bitkiləri (pomidor, xiyar, 
qarpız, yemiş və s.), 213,9 miıı /;<v-da isə 
heyvandarlığın əsas yem bazasını ləşkil 
edon yem bitkiləri, çoxillik, birillik ot- 
lar, yemlik qarğıdalı, kökümeyvəli bitki- 
br okilmiş və qalan sahələr dincə qoyııl- 
muşdur. Azərbaycamn zəngin təbii mü- 
hiti (günəşli giinlərin çoxluğu bioloji 
foallıq, iqlim qıırşağımn çoxluğu (11- 
indən 9-unun mövcııdluğu) və s.) bir çox 
rayonlarda il ərzində 2-3 dəfə məhsul 
götürülməsinə imkan verir.

A z ə r b a y c a n  kənd təsərrü- 
f a 11 n ı n t a r i x i. Azərbaycan ən qo- 
dim əkinçilik mədənivyətinə malik ölkə- 
lərdən biridir. Arxeoloji qazıntı materi- 
alları sübut edir ki, Azərbaycan taxılçı- 
lığın, üzümçülüyün, meyvəçiliyin, tərə- 
vəzçiliyin və hevvandarhğın əsas mər- 
kozlərindən biri olmuşdur. Azərbayca- 
nın kənd təsərrüfatı, aramsız miihaıibə- 
lərə və daxili çəkişmələrə baxmayaraq, 
daim inkişaf etmişdir. Ölkənin oksər böl- 
gələrindo arpa, buğda, darı və düyü ye- 
tişdirilmiş, meşələri qoz, fındıq, şabalıd, 
zeytun, alma, armud, gilas ağacları ilə 
zongin olmuşdur. Avropa səyyahlarının 
yazdıqlarına göro, Azərbaycanda 12-15 
növ üzüm, 5- 6 növ ərik, nar, püstə, ba- 
dam, oncir, zeytun və s. meyvəlor becəri- 
lirdi. Qui'iıdulmuş armud, gavalı, ərik, 
əncir, üzüm vo s. meyvələv \X\n büvün Vo- 
sillorindo ölko daxilindo və dünyanın 
müxtəlif yetiərindo satılırdı. Azərbayca- 
nın iqlimi bostan vo gülçiilük üçün do 
çox əlverişli olduğuna göro burada həm 
müxtəlif yemiş növlori, qarpız, xiyar ba- 
dımcan, soğan. nadir zəfəran bitkisi ye- 
tişdirilir, hom də nərgiz, qızılgiil. zan- 
baq, bonövşə, mixokgiilü, yasəmon vo s. 
becərilir, onlardan müxtolif yağlar, ətir 
və cövhor hazııiamrdı.

Ölkonin iqtisadiyyatında okinçiliklə

yanaşı, heyvandaıiıq təsərrüfatı mühüm 
yer tuturdu. Burada çoxlıı mal-qara, 
qoyun və keçi saxlanırdı. Bu heyvanla- 
rııı oti daha keytiyyotli vo dadlı oldu- 
ğundan qonşu ölkəbrə ixrac olunurdu. 
Yerli ohali daha çox qoyun ətinə meyilli 
olduğundan otlik mal-qara saxlanılma- 
sına az əhəmiyyət verir, öküzdon iso an- 
caq yiik daşınması vo torpağın ştımlan- 
masında istifadə edirdi. Səfəvi dövlotiıı- 
də ordunun əsasını süvari qoşunları toş- 
kil etdiyirıdon atçılıq salıəsi yüksək sə- 
viyyədə inkişaf etmişdi. Qarabağ, Qa- 
zax, Quba və Şirvanda biitün Şərqdə 
məşhur olan at cinslori yetişdirilir, on- 
laıdan hom minik, hom də qoşqu va- 
sitəsi kimi istifadə edilirdi.

19 əsrin 70-ci illorindən başlayaraq 
daxili və xarici bazarların genişlənməsi, 
nəqliyyat kommunikasiyalarımn inkişa- 
fı Azorbaycanda kond təsərriifatı məh- 
sulları islehsalının sürətlə artmasına, aq- 
rar inkişaf səviyyosinin yüksəlməsinə to- 
kan vermişdi. 1896 98 illərdə Azorbay- 
canda taxıl istehsalımn ortaillik həcmi 1 
mln. <-u keçmiş, adambaşına illik məh- 
sul istehsalı toxminon 580 kq olmuşdu. 
1909 13 illorin məlumatına görə, Azər- 
baycanda adambaşına taxıl istehsalmın 
həcmi dünya üzrə müvafıq göstəricidən 
(233 kq) 2,5 dəfə, həmin dövrdə inkişaf 
etmiş ölkolər sayılan Almaniya, Fransa, 
İsveç kimi ölkələrin göstoricilərindən 
(455 kq) 1,3 dofə yiiksək olmuşdu.

19 əsrin sonu, xiisusən 20 əsrin ov- 
vəllorində Azərbaycanda təbii iqlim şo- 
raitindon istifadə əsasında çoxsaholi 
aqrar sektorun formalaşdırılması səciy- 
yəvi olmuş, pambıqçılıq, tütiinçiilük, 
üzümçülük, baraıriciçılıq geniş yayılmış 
və bıı sahələrin məhsullarının emalı 
siirətb inkişaf etməyə başlamışdı. 
1909-13 illərdə osas bitkiçilik mohsulu 
olan taxıl üzrə Azorbaycanm dünya is- 
Vehsa\ında payı onun ərazi üzro paymı
2 dəfədon çox qabaqlamış vo ohali iizro 
payı Uə eyni səviyyədə olmuşdu. Həmin 
illordə Azorbaycan taxıl istehsalında 
dünya üzrə adambaşına oı taillik gösto- 
ricini (265 kq) qabaqlamışdı (277 kq). 
Adambaşına buğda istehsalınırı iso or- 
taillik hocmi 86 kq, yoni dunya iizro 
müvafiq göstəricidən 1,2 dofo çox 
olmuşdıı. Əsas texııiki bitkı mohstılu 
olaıı pambıq iizrə dunya istehsalındakı 
xi'ısusi çəkisi onun əraziyə görə payım

443



İQTİSADİYYAT

təxminon 4 dolo, ohaliyo görə payını iso
2 dofodon çox qabaqlamışdı.

20 osrin ovvolloıindo Azorbaycan 
hoınin dövrün meyarları baxımından 
nisboıon inkişafelmiş (ekstensiv əsaslar- 
la da olsa) heyvandaiiıq sektorıına ma- 
lik olmıış, əhalinin hor 100 ııoforino dii- 
şon iribuynıızlu mal-qaraııın sayı dünya 
iizıo ümumi göstoricilori müvaliq surot- 
do 2,3 və 1,7 dofo qoyun və keçilərin 
sayı iso 2,5 vo 1,8 dəfəqabaqlamışdı. İri- 
buynuzlu mal-qaranııı. qoyun vo keçilo- 
rin sayını şərti mal-qaraya çevirməklə, 
Azərbaycan iizrə göstəricisi dünya üzrə 
orta göstəricidən 2,2 dəfə, Rusiyanın 
müvafiq göstəı icisindən isə 1,75 dəfə çox 
olmusdu. Aqrar sferada bazar sistemi- 
nin sabit foaliyyət göstordiyi 20 əsrin 
ovvollərindo mövcud olmuş voziyyoto 
iimıımi baxış Azərbaycanda kond to- 
sərrüfatının inkişafınm doyəıiəndirilmə- 
si baxınnndan aşağıdakı cohətləri ayır- 
mağa iınkan verir.

B i r i n c i s i, kəııd tosərriifatmın ba- 
zar sisteminin sabit foaliyyoti ilo olaqə- 
dar həmin dovrdə Azərbaycanda aqrar 
inkişafın əsas paramefrbri diinya üzrə 
orta göstoricilordon yıiksok olmuşdu. 
Şübhosiz ki, homin dövrdo Azərbayca- 
nın aqrar inkişaf soviyyəsi bitkilorin se- 
leksiyası, toxum fondunun yaxşılaşdırıl- 
ması, gübrolordon istifadə, su resursları- 
ııın səi'fino ııozarot əsasında aqrotexniki 
texnologiyaları totb'q edən vo sənayeləş- 
dirmənin başlanması ilo əlaqodar kəııd 
tosənüfatının mexanikləşdirməsini ho- 
yata keçirən Avropa ölkələrindən (lıəm- 
çinin ABŞ-dan) geri qalırdı. Lakin 
Azərbaycanın aqrar inkişaf soviyyəsi 
dünya üzrə orta göstoı icilori qabaqlayıı- 
dı və istənilon lıalda səviyyə forqi Azər- 
baycanın torpaq vo insan resurslarınm 
komiyyət vo keyfıyyətino adekvat idi.

İ k i n c i s i, çoxs-ıholi koııd tosərriifa- 
tının forınalaşdırılması vo inkişaf etdi- 
rilmosi sahosindo Azərbaycanın tobii iq- 
lim şərailinin yaratdığı imkanların real- 
laşdırılınası toınin edilirdi. Bu isdəbazar 
toloblərinin genişlonməsi ilə yanaşı, xii- 
suson texniki bitkiləı in yeuşdirilmosi vo 
emalı sahosindo, daxili bazarların qo- 
runması (tütiin vo pambığın Rusiya döv- 
lətinə idxalına yüksok gömrük riisıımla- 
rımn tətbiqi) vo istehsalın genişlondiril- 
mosi məqsodilo xiisusi dövlot todbiıiəri 
(müvafiq ınəhsulların yetişdirilmosi 
üçün xam torpaqların okin dövriyyosino 
colb edilmosi, irriqasiya tədbirlorinin 
lıoyata keçirilməsi, işçilorin öyrodilməsi 
iiçün xiisusi qurumların yaradılması

vo s.) ohəmiyyətli rol oynanıışdı.
Ü çiin cüsü , aqrar sektor Azor- 

baycanın daxili tolobatlarımn ödənilmo- 
sini tomin etməklo yaııaşı, nisboton ix- 
rac yöniimlü idi. Ölkodo istehsal olunan 
diiyü, pambıq, tiitiin, şorab vo baraıııa 
mohsulunun, həmçinin xırdabuynuzlu 
mal-qara vo yunun böyiik bir hissosi ix- 
rac olunurdu. Bu mohsulların rəqa- 
botqabiliyyotliliyini şortlondiron əlveriş-
li torpaq-iqlim şəıaitiniıı tomin etdiyi 
keyiiyyət gösLoriciləri ilə yaııaşı, nisbə- 
tən yiiksok mohsuldarlıq da oldo edi- 
lirdi. İxracatda əsas rol oynayan bir sı- 
ra buKılorin mohsuldarhğına göro Azor- 
baycan düııya üzrə müvafiq orta gösto- 
riciləri xeyli qabaqlamışdı, bu, homin 
məhsulların roqabə'ıədavamlığını tomin 
edən osas amillərdən biri idi. Bitkiçilik- 
do nisbətən yüksok mohsuldarhğın to- 
ınin edilməsində ölkonin olverişli tobii 
iqlinı şəraiti ilo yanaşı, o dovrdə elmi 
əkinçilik metodlarımn ayrı-ayrı ünsiir- 
lorinin tətbiq edilməyə başlanması da 
müyyon rol oynayırdı. Biitövlükdə isə 
aqrar ixracatın rəqabət qabiliyyotliliyi- 
nin təmin edilməsindo istehsal resursla- 
nnın ekstensiv istismarının güclondiril- 
ıııəsi amili üstiinliiyə malik idi. Birinci 
dünya müharibəsi, Rusiyada inqilab və 
iğtişaşlar, Azorbaycan Xalq Cümhuriy- 
yətiııin horbi ıııüdaxilə noticosində dev- 
rilmosi, silahlı milli münaqişolər forma- 
sında təxminən 7 il davam edən katak- 
lizmlər ölkodə kənd tosorrüfatım sabit 
inkişaf şəraitirıdən məhrum edərək böh- 
rana saldı. 1913- 20 illərdə osas kənd to- 
sərriifatı mohsulu olan taxıl istehsalınm 
hocmi 9,5%, ət istehsalının lıəcmi (kosil- 
miş çəkidə) 11,6% azalmış, süd istehsalı 
xeyli aşağı düşmüşdü. 1916-21 illərdo 
iribuynuzlu mal-qaranın sayı 29,8%, 
qoyuıı və keçilorin sayı isə 56 0‘Viı azal- 
nnşdı. Böhrandan on çox zərər çəkon 
sahə pambıqçılıq olmuşdu. Bazar təlo- 
biniıı azalması ilə olaqodar istehsahn 
hocmi koskin ixtisar olunmıış vo 1921 il- 
də comi 2,2 min t təşkil etmişdi. 
1913-20 illoıdə Azorbaycanda yalnız 
üzüm istehsalı arımışdı (35,4%).

Kond tosərriilatının inkişafı baxı- 
mmdan Azərbaycan Xalq Cümlnıriy- 
yoti (1918-20) dövı iindo mühüm todbir- 
lor planlaşdırılmışdı. Hökumotin iqti- 
sadi platformasında aqrar mosolo xüsıı- 
si yer tııturdu. İslahatları həvata keçir- 
mək iiçiiıı bir neçoqanun layihosi hazır- 
lanmışdı. Bu qanuıı layiholərmdə xüsu- 
si torpaq mülkiyyotini loğvetmək deyil, 
istifadəsiz torpaqları ovozsiz və ya ovo-

zi ödənilmoklə kəııdliləro paylamaq no- 
zəıdə tutıılurdu. Mülkıorin yerləşdiyi 
torpaq sahələri iso satılmamalı və yal- 
nu icarəyə verilmoli idi. Istifadəsiz tor- 
paqların müsadirəsi şəhər otrafında 
kənd tosorrüfatına yaraıiı torpaqlara 
da aid cdilirdi. Həmin torpaqlar dövlot 
torpaq fondunun sorəncaınına verilir- 
di. Sahiblərində saxlaııılacaq torpaq 
sahəsi ııorması şoraitdən asılı olaraq, 
kond yerləri üçiiıı 7 50 desyatin (toxmi- 
non 7,6 54.6 /;«), şəhər yerləri iiçüıı
1,5-12 desyatin (toxminən 1,6 13,1 ha) 
idi. Meşə torpaqları tamamilo miisadi- 
ro edilirdi. Nozərdə tutulan tədbirlonn 
həyata keçirilməsi iiçün yerlərdo qəz ı 
vo rayon komissiyalarımn yaradılması 
məqsədəuyğun hesab edilirdi. Meşolo 
yerin ləki, sular, torpaq komitolərin ı 
səroncamma verilmiş xəzinə, xanəda. 
sahibkar torpaq, qışlaq və yayiaqlaı 
Muğan, Mil və Sərdarabad (Şəru 
çöllorinin mükəlləfiyyotli torpaqlaı 
suvarma vo qurudulmaq üçün nozoro 
tutulmuş torpaqlar, torpaq komitəlo ı 
tərəfindən təsərrüfat ehtiyacları üçii 
istifadə edilən torpaqlar, xüsusi t. 
sorrüfat ohomiyyəti kosb edən torpai 
lar əhali arasında böliişdürülən toı 
paular sırasına daxil olunmurdı 
Ciimhuriyyət hökumotinin aqrar islt 
hat proqramı vo qanun layihələri par- 
lamentin bir çox iclaslarında müzakiı 
olunub qərar qəbul edilso də, Apn 
işğalı (1920) bu todbirlərin hoyata k 
çirilmosinə ınane oldu.

K.ənd təsorriifatmın bərpası 1928 ih 
kollektivloşmo başlananadok davam e 
miş, osasən bazar sistemi çərçivəsim 
həyata keçirilmişdi. Aqrar sekton 
morkozləşdirilmiş plaıılaşdırına hələli 
tətbiq edilmirdi. Əsas sosialist yeniləşd 
rilmosi olan torpaqların kəndlilərə pâ  
laınnası istehsalın son nəticolori üçü 
stimulları güclondirorək, ölkodo aqn 
bərpanın sürətləndirilməsino və lıott 
bazar toloblorinin yüksək olduğu sah. 
lərdo do artıma yol açmışdı. Rəsmi st: 
tistikaya göro, 1928 ildo taxıl istehsal 
nın lıəcıni 1920 ilo nisbotəıı 389.9 min 
və ya 1,9 dofo, paınbıq istehsalının həc- 
mi isə 1921 ilo ııisbətən 53,3 min ı artıq 
olmuşdu. 1920-28 illordə kənd to 
sərriifatıııda ot istehsalıınn həcmi (kəsil- 
mişçəki ilə) 5,1%, siid isıehsalımn həcmi 
iso 14,8% artnnşdı. Heyvandarlıqda baş 
sayının artun tempi dalıa çox yiiksəlmiş, 
1928 ildə iribuynu/lu mal-qara sayca
1921 ildəkino nisbətən 33,5%, qoyun vo 
keçilər isə 2,3 dofə çoxalmışdı.
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Torpağa sahiblik vo toıpaqdan ısti- 
fadə formalarında doyişikliklər aqrar 
sektorda homin dövrdə mövcud olan is- 
tehsal vo bazar infrastrukturunun dağı- 
dılması ilədeyil, yenı şəraitə uyğunlasdı- 
rılması ilo müşayiot olunmuşdu. Lakin
1928 ildən həyata keçirilmoyo başlanan 
ksnd tosorriifatının kollektivloşdiıilməsi 
təkamül prosesini köklü surətdə poz- 
ınuşdu. Kollektivloşıno ınahiyyət etiba- 
r1 aqrar sferada bazar sisteminin dağı- 
dııması və bıı sferada mərkozləşdirilmiş 
p’ianlaşdırma sisteminə ııyğun foaliyyət 
nı Aanizmlərinin yaradılmasından iba- 
r. idi Bu prosesə kənd tosorriifatının 
b pasının tam başa çatdırılmadığı bir 
ş tiidə başlanıınşdı vo yaıadılan kol- 
x sektoru əslində mə'kəzləşdirilmiş
p ılaşdırma sisteminin iizvi vasitosinə 
(, lirdi. Aqrar sektorun totbiq edilon 
j fəaliyyət sisteminin özündon ov- 
v ici bazar sistemi ilə tarixi-genetik bağ-
i ı yox idi və buna görə aqrar tə-

'üldə pozulmalan şərtləndirdi. Tor- 
p |ların, istehsal alətlorinin, məhsul və 

ıeyvanlarının kəndlilordən alınaraq. 
xozların “ bölünmoz fondlarına” ve- 
'osi ilo kondlinin miilkiyyətdən məh- 

r n edilməsi noticəsində onların tor- 
qla və digər islehsal vasitələri ilo sər-

l ı birloşməsinə son qoyuldu. Bıınlar
ı öz növbəsiııdo aqrar istehsalm mki-

stimullarını əsaslı şokildo zəiflətdi. 
ri fəaliyyət şoraiti bütövliikdo aqrar 

s rada olverişsiz voziyyət yaradaraq tə- 
r zülü şortlondirdi.

1928-32 illordə taxıl istehsalımn lıəc- 
ı 829,9 min f-dan 617,1 ıııin t-a
(. ərok 25,6'Mı, kartof istehsah iso 91,5 

/-dan 61,7 min t-a enorok 32,6% 
ınışdı. 1928-34 illərdə (müvallq illə- 

ı əvvolinə olan məlumatlara görə) 
rbaycanda iribuynuzlu mal-qaraııın
206,1 min baş və ya 15,5 %, qoyıın 
eçilərin savı isə 1177,3 min baş və ya 

( ,3% azalınışdı.
Azərbaycanda ilk kolxozlar 1921 il- 
ı.oşkil olunmuşdu. Birinci beşilliyin

o- /əllərindo respublikada 145 kolxoz 
\ m idi. 1936 ildə kondli losorriifatlarınm 
3/4-ü kolxozlarda birləşmişdi. Artıq
1 “ 39 ildə koııdli təsərrüfallarının 97,1%-i 
kolxozlara daxil edilmişdi, okin saholə- 
rindo iso bu göstorici 99,2% idi. Azor- 
baycanda birinci vo ikinci beşillik il- 
lorində kond losorrüfatının osas saholo- 
rini pambıqçılığı, heyvandarhğı, ü/iiın- 
çülüyü, bağçılığı, subtıopik bitkiçiliyi 
əhatə cdən 50 sovxoz təşkil olunmuşdu. 
Əkiıı sahələri 1921 ildə 539,5 min ha.

1940 ildə 1125,8 min ha idi. Bu yiiksəliş 
osasən texniki bitküorin. ilk əvvol pam- 
bıq və yem bitkilorinin hesabına idi. 
Meyvə-tərəvoz vo kartof əkiııi saholori 
xeyli artnıışdı.

Kənd tosərriifatı istehsalında tə- 
nəzzülii şortlondiron ikinci mühüm amıl 
aqrar transformasiyalar gedişində yara- 
dılan yeni təsorrüfat formaları çərçivo- 
sində gəlirlorin formalasdırılması və 
bölüşdürülməsi qaydalarının istehsalçı- 
ların daha məhsuldar omoyo şoxsi mad 
di maraqlarını təmin etməməsi idi. 
Kənd tosərrüfatnnn saholorarası nıiiba- 
dilodə yüksok dərəcodə qeyri-ekvivalenı- 
liyə morıız qalması nəticəsində kəskin 
azalan kolxoz golirləı inin qalıq prinsipi 
əsasında bölünmosi “ ictimai tosər- 
riifat”m inkişafına kondlinin marağını 
söndüriirdii. Aqrar tənəzziilə səbob olaıı 
digər əsas amil aqroservis sferasında 
artıq əvvəllər forınalaşmış slıukturların,
o ciimlədən kənd tosorrüfatı mohsulları- 
nın tədarükü vo emalı infrasırukturu- 
nun kollektivloşmə nəticəsindo dağıdıl- 
ması idi. Bıı sferada morkəzloşdirilmiş 
planlaşdırma sistemi çərçivəsindo yara- 
dıian yeni vasitələr aqrar isVebsa\ın 
nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına səmə- 
rəli təsir göstormək vasitələrinə malik 
olmamışdı.

Biitiin bu göstərilən amillər bilavasi- 
tə kollektivləşmənin gedişində kond tə- 
sərrüfatı istehsalında enmoləri vo to- 
nəzziilii şortlondirmişdi. Statistik məlu- 
matlar 30-cu illərin sonlarında, pambıq 
istisııa ohnaqla, bütün əsas bitkiçilik 
mohsullaıı istehsalı hocminin kütləvi 
kollektivləşmonin baş\anğıcında oVan 
səviyyovo çatdırılmadığ/;?/ siibııt cdir. 
Həmin dovrdə ancaq heyvandarlıq 
mohsulları istehsalıııda müşahido edilən 
artım əsason kollektivloşınonin koııd to- 
sorriifatmın hoınin sektoruııu qismən 
əhato etmosi ilə bağlı olmuşdu. Kiitlovi 
kollektivloşmədon sonra da məhsuldar 
heyvanların bir hissosi inkişaf iiçiin zə- 
ruri stimulların fəaliyyot göstordiyi şəxsi 
yardımçı təsərrüfatlarda qalmışdı. 1940 
iliıı sonuna iribuynuzlu mal-qaranm 
55,4%-' qoyun vo keçilorin 47,7%-i şəx- 
si losərrüfatlarda olımış vo həmiıı ildo 
otııı 70%-i, südün 77,7%-i bıı scktorda 
istehsal edilınişdi.

Azorbaycanda aqrar inkişaf soviyyə- 
sinin aşağı düşınəsi 40-cı illərdo do da- 
vaııı etınişdi. Buna səbəb bir torofdon
1941 45 iiloıdo ölkonin mi'ıharibədə işti- 
rakı, digor tərofdən iso morkozləşdiril- 
miş planlı sistemin aqrar inkişaf iiçün

zəruri stimullara malik olmaıuası idi. 
Bıı sistem çərçivosindo əsas vasitə kimi 
totbiq edilon inzibati rıçaqlar vo tə- 
sərrülatlara qeyri-ekvivalentlik prinsipi 
ilo göstərilən texniki xıdınət əsasında, 
pambıqçılıq istısna olınaqla digərsaho- 
lordociddi iıoliloyiş oldə etmok miimkiin 
olmurdu. Ağır vergi yükünıin totbiqi isə 
şəxsi yardımçı təsərrüfatda dinamik iıı- 
kişafa imkan vcrmirdi. Bununla əlaqo- 
dar 40—5()-ci illori ohato cdən dövrdə də 
bir sıra əsas kond tosorriifatı mohsulları- 
nııı istehsalında Azərbaycanm payı və 
həınin məhsullarm adambaşına diişəıı 
hocminin xeyli azalması davam etmisdi. 
Pambıq üzıə nisboton yüksək, yıın üzrə 
iso zoif aqrar inkişafda yaraıımış prob- 
leııılər kond tosərrüfatında mərkəz- 
loşdirilmiş planlaşdırma sistemində 
islahatların həyaıa keçirilməsi zoruri- 
liyini şortləndirirdi. Belə islahatlar 
aparılmasıııa SSRİ-do 1950-ci illorin 
biriııci yarısından başlanmışdı. Ma- 
hiyyot etibarilo həmin islahatlar (şəxsi 
yardımçı tosərrüfatfarın vergi yüfcürıün 
yiingülləşdirilməsi, kond tosərriifatı 
texnikasının kolxozlara verilməsi, pul- 
k\ ödanişinin tətbiy', kər>ü 
rüfatımn dövlət maliyyəloşdirilmosinin 
gücləndırilməsi və s.) aqrar seklorda 
inkişafa olverişli şoraıt yaradılmasıııa, 
inkişafm stimullaşdırılmasına yönəl- 
dilmişdi

Müharibə illəriııdo (1941-45) res- 
publikada kənd təsorriilatının əsas ıııəq- 
sodi ordunU və ohalini ərzaq məhsuMarı
ilo təmin ctmok idi. 1940 ilə nisboton
1943 ildə taxıl okini sahəsi 149,8 min luı 
gcvnş\t»u\vrMı. d & ttä ) \aw\ \t>
donli-paxlaJı mohsullunn istchsalı 541 
min I, pambıq 64,7 ıııin t, tüliin 4 min t, 
kartof 81,4 min /, ıneyvə vo gilənıeyvo
30,6 min t, iizüm islehsalı 4 3 ,min t toş- 
kil etdi.

Müharibodən sonrakı illərdo əkin sa- 
həlori genişlondirilınəso do. kənd tosər- 
riifatmda isttehsalm nıiioyyon artımuıa 
nail olundıı. 1966 -69 illordo orta hesab- 
la ildə 707 min t taxıl, 326 miıı t pambıq, 
353 min t lorəvoz, 120 min t kaıtof, 64 
ınin t meyvo. 202 min t üziım 9 ınin t ya- 
şıl çay yarpağı istehsal edilirdi.

1955 ildo okın sahələri 1,27 mln. Iıa 
toşkil ediıdi: onlardaıı taxılçıhq vo dən- 
li-paxlalı bitki okini - 101 ınin /;<->; texni- 
ki bitkiçilik 200 miıı lıa, o ciimlodon
pambıqç'lıq 196 ınin Itu, meyvoçilik,
tərəvozçilik vo kartofçıılııq 326 min lıa' 
yemçilik 450 min lıa idi. A/.orbaycan- 
da aparılan islahatlar aqı ar inkişafa da
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öz təsirini göstərmişdi. 60-80-ci illərdə 
kənd tbsərrüfatının əksər salıəlorində 
irəliləyişlər siirətlonmiş və bir sııa məh- 
sullar (əsasən lıeyvandarlıq mohsulları) 
üzıə Azərbaycanın dünya istehsalında 
payı xeyli yüksolmişdi. I3u illərdə ölk.ıdə 
adambaşına kond ləsərrüfatı məhsulla- 
rının istehsalı və bəzi məhsullar ardıcıl 
olaraq artmışdı. Homin dövrlərdo üıııu- 
məıı aqrar inkişaf səviyyosinin artması 
meyli yaranmışdı. Nəticədə, BO-ci il- 
lorin sonunda Azorbaycan adambaşına 
taxıl və ət istehsalının həcmino göro 
orta diinya göstoricisindon geri qalsa 
da, texniki bitkilər, süd və yumurta 
üzrə müvafıq göstəricilorı qabaqlamış- 
dı. Məhz Heydor Əliyevin Azorbayca- 
na rəhbərlik etdiyi lıəmin dövrlərdə 
kənd təsorrüfatının mövcud sahələri 
inkişaf etdirilməklo yanaşı, təbii iqlim 
potensialındaıı elmi və daha səməroli 
istifadə əsasıııda yeni sahələrin (çayçı- 
lıq, sitrus meyvəçilik) formalaşdırılma- 
sı da həyata keçirilirdi.

Heydər Əliyevin Azərbaycaııa rəh- 
borlik etdiyi dövrdə (1969-82) iqtisadiy- 
yatın ikinci ıııühüm salıosi olan kənd to- 
sərrüfatımn inkişafında da çox böyük 
nailiyyətlər əldə edildi. Məlum olduğu 
kimi, Azərbaycanda kənd təsərriifatına 
yaıarlı torpaqlar nisbətən məhduddur. 
Onun ərazisinin yalnız yarısından bir 
qədər artığı kənd tosərrüfatına yararlı 
torpaqlaıdır. Respublikanın ümumi 
ərazisinin 31,1%-i yay-qış otlaqları və 
biçonəklərin payına düşdüyündən, əkin- 
çilik üçün yararlı torpaq sahələri daha 
az olmaqla, orazisinin comi 20.8%-ini 
təşkil edir. Bu şəıaitdə okinçilik və hey- 
vandarlığın istehsaledici imkanlarını və 
səmərəsini yüksək dərocodə artırmaq 
iiçün kənd təsərrüfatında məhsuldar 
qüvvələrin mümkün ehtiyatlarından 
tam və hərtərəfli istifadə edilməsinin 
əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür. Bunun 
üçün ilk növbodə respublikada kond tə- 
sərrüfatının ayrı-ayn sahələrinin onlar 
iiçün daha çox əlverişli torpaq-iqlim və 
təbii-iqnsadi zonalar üzrə somorəli ixti- 
saslaşdırılması vo tomərkiizləşmosi təlob 
olunurdu. Respublikada bu istiqamətdo 
miixtolif vaxtlarda cəlıd vo təşobbüslər 
olsa da, kəııd təsoı rüfalı istehsalı artımı- 
nın bu həlledici amilindən istifado edil- 
mirdi. 70-80-ci illordə Azərbaycanda 
kənd tosərrüfatınm böyiik uğurlarımn 
təməlində məhz bu başlıca şərtin düzgün 
qiymətləndirilib istifado edilmosi və 
görülən mühiim islər dururdu. Noticədə, 
respublikanın bu və ya digor zonasının

kond təsərrüfatımn mohz bu şəraitə da- 
ha çox uyğun gələn sahələrinin dərin ix- 
tisaslaşması həyata keçirildi. 1970 ildə 
respublika rayonlarının 29-u pambıq- 
çılıqla, 25-i tütünçüliiklə, 1985 ildə isə 
18-i pambıqçılıqla, 16-sı tütünçülüklo 
məşğul olurdu. İxtisaslaşmış rayonlarda 
istehsal hocmi hər il arurdı. Bu dövrdə 
kənd təsərrüfatımn dünyada yayılma 
arealı xeyli məhdud olan sahələrinin in- 
kişafına üsıünlük verilməsi respublika- 
nın təbii-istehsal imkanlarına tam uy- 
ğun goldiyiııdən, onların ümumi məh- 
suldarlığı da xeyli yüksoldi. Belə ki,
1981 85 illərdə bitkiçilikdə istifadə edi- 
lən kənd təsərriifatına yararlı torpaqla- 
rın hor hektarından istehsal olunan or- 
taillik ümumi məhsıılun həcmi, heyvan- 
darlığa nisbotən 5 dəfə artıq olmuşdu. 
Nəticodo, kond təsərrüfatına yararlı tor- 
paqların homin dövrdə comi 33%-ə qo- 
dərini istifadə edən bıtkiçilik sahəsi 
kənd təsərrüfatı ümumi məhsulunun 
71%-ə qodərini verirdi. Əkilən yem bit- 
kilori sahələrini də daxil etməklə o za- 
ınan qalan 65% kənd tosərüfatına yarar- 
lı torpaq sahələrini istifadə edən və indi- 
kindən xeyli yüksək məhsuldarlığa ma- 
lik olan heyvandarlıq iso ümumi məhsu- 
lun ancaq 29%-ə qodərini istehsal etmiş- 
di. Bundan başqa, kənd təsərrüfatının 
böyük nailiyyətlərində Azərbaycan şora- 
itində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 
çoxlu su təsərrüfatı qurğuları. meliora- 
siya və irriqasiya şəbəkəsi yaradılması 
vo kanallar çok’lməsi hesabına suvarılan 
əkin sahələrinin təqr. 30%-o qodər artı- 
rılması, suvarma şoraitinin xeyli yaxşı- 
laşdırılması böyük rol oynamışdı.

Bu dövrdə istehsalın elmi əsaslarla 
intensivləşdirilməsi səviyyəsinin yüksəl- 
dilməsi sahəsində aparılan köklü tokmil- 
ləşdirmə kənd təsərrüfatı məhsulları is- 
tehsalının artırılmasım, dərin islahatlar 
səviyyəsində həyata keçirilən zəruri təd- 
biılor isə onun görünməmiş təroqqisini 
təınin etmisdi. Azərbaycanda kənd tə- 
səırüfatınm inkişafında yüksəliş morhə- 
losi olan 1970-85 illordə inteqrasiya əla- 
qoləri genişləndirilmiş, kolxoz vo sov- 
xozlarla yaııaşı, təsərriifatlararası ko- 
opeıativlər inkişaf etdirilmiş, üzümçü- 
lük, pambıqçılıq, baramaçılıq, heyvan- 
darlıq sahələri üçün güclü emal sənayesi 
formalaşdırılmış, şərabçılıq sahəsi xeyli 
inkişaf etmişdi.

1981-85 illordo salıənin ümumi məh- 
sulu 1966 70 illsrin orta göstəricilərmə 
nisbətən 2,5 dəfo artdı, taxılçılıqda is- 
tehsal 1,7 dofə artaraq 1,240 min /, torə-

vəzçilikdə 2,4 dəfə artaraq 891 nıin /, 
pambıqçıhqda 2,2 dəfo artaraq 707 min 
/, tiitünçiilükdə 2,7 dəfə artaraq 57 ıııin 
/, çayçılıqda 3.2 dəfə artaraq 29 min /, 
meyvəçilikdə 3,8 dəfə artaraq 318 min /, 
üzümçülükdə 7,9 dəfə artaraq 1829,2 
min / oldu. Həm də kənd təsərrüfatında 
böyiik dönüş yararlı torpaq sahələriniıı 
sabit qalması şəraitində, onlardan daha 
səmərəli istifadə edilməsi əsasında baş 
verirdi. 1981-85 illərdə hər min hektar 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 
hesabı ilə 623 min rubl hocmində ınəh- 
sul istehsal edilmişdi ki, bu da 1961 70 
illərin orta göstəricisindən (244 min 
rubl) 2,6 dəfə çox idi. Bitkiçilik sahəsin- 
də kənd təsərrüfatının istehsal giicü vo 
iqtisadi səmərəsi daha yüksok olmusdu. 
İstehsalın böyük həcmdə artımı lıeyvan- 
darlığın biitün sahələrində də baş ver- 
mişdi. ICənd təsorrüfatının bütiin sahəlo- 
rində olan irəliləyişlər Azərbaycaıı kən- 
dinin sosial-iqtisadi simasını kökiindən 
doyişdirui, ölkə bütövlükdə aqrar-sə- 
naye respublikasına çevıildi. Aqrar sa 
hodo iimumi yüksək artım meyli onun 
bir sıra mühüm sahələrinin inkişaf so- 
viyyəsinə görə Azərbaycanı SSRİ vo Av- 
ropa ölkələri miqyasında çox əlıəmiy- 
yətli istehsal mərkəzlərindon birinə çe- 
virmişdi.

Azərbaycan iqtisadiyyatının 70-80- 
ci illərdəki misilsiz yüksəlişi istehsalın 
bir-biri ilə qarşılıqlı sıx əlaqəsi olan 
bütün sahələrinin həmahong uzlaşdı- 
rılaraq inkişaf etdirilməsi sayəsində bas 
vermişdi.

SSRİ iqtisadiyyatında 1980-ci illərin 
ortalarından başlayan neqativ meyillor 
respublikanın kənd təsərrüfatında 
uzunmtiddətli tənəzzülün əmələ gəlmosi- 
nə səbəb oldu. Dağlıq Qarabağ münaqi- 
şosi isə respublikanın iqtisadiyyatına da- 
ha güclü zərbə vurdu. İstər bitkiçilik, is- 
torsə də heyvandarlıq məhsııllarımn is- 
tehsal həcmi get-gedə azalmağa başladı. 
mohsuldarlıq göstəriciləri xeyli aşağı 
düşdü.

Azorbaycamn iqtisadi inkişafının 
mühüm strateji istiqamətlərindən olan 
pambıqçılığın, u/ümçülüyün, tütünçülü- 
yüıı. çayçıhğın, baramaçılığın və b. mii- 
hüm kənd tosərrüfatı sahələrinin inkişa- 
fına bigano münasibət respublika iqtisa- 
diyyalınııı inkişafına güclü mənfi təsir 
göstəıdi. Bu cəhətdən üziimçülük salıə- 
sindo yaranmış voziyyət dalıa acınacaqlı 
idi. Belə ki, digor sahələrin borpası tez- 
liklə və nisbətən dalıa az vəsait sərfi ilə 
mümküııdiirsə, iizümçülük çoxlu vəsait
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C,uhü /
Kaııd təsərriifatının bütüıı tosərrüfat kateqorivalan üzrə 1913, 1940 və 1961-2005 illərdə məhsul istehsalı, min t

Məhsullar İllər

1913 1940 1961-
1965

1960
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996
2000

2001-
2005

Taxıl, cərni 485.9 567,2 571,6 710,5 828,7 1149,5 1239,8 1175,1 1158,4 1146,8 2110,9
Pambıq 64,0 154,2 293,8 327,7 440,8 627,5 706,7 644,4 343,7 140,0 119,2
Tütün 1,0 5,4 11,9 21,2 37,4 52,6 57,0 57,8 37,4 13,4 6,9
Kartof 37,9 81,8 111,0 122,5 114,4 151,1 189,8 185,1 158,8 322,7 816.6
Tərəvəz - 63,4 216,6 364,5 530,4 835,3 890,7 880,4 551,0 603,9 1028,2
Ərzaqlıq bostan 

bitkibri 40.4 56,3 62,4 65,1 77,7 84,2 65,5 49.1 131,1 339.4
Vleyvə və gibmeyvə - 114,7 65,6 82,8 135,7 230,6 317,5 423,2 378,7 391.2 527,3

: Ü2üm 50,0 81,1 87,4 232,0 466,4 1008,0 1829,2 1299,1 553,3 150,8 66,0
Çay - 0,2 6,7 9,2 11,7 18,0 29,2 33,0 20,4 1,9 1,1
Əı (kəsilmk> çtkidə) 39,6 41,0 80,0 85,8 104,2 127,5 157,3 181,8 105,0 97,9 133,3
Süd 202,5 274,5 397,2 465,6 574,9 737,5 896,6 1037,1 841,4 939,2 1165,4
Yumurta (mltı. ,ıdəd) 94,1 158.4 306,5 361,8 495,9 659.1 871,3 1034,4 660,9 509,5 700.6
Yun (fiziki çəkid-ı) 4,1 4,2 8,3 7,9 8,7 10,3 11,1 11,1 9,5 10,1 12,2

Cadvəl 2
Əkin sahələrinin və kənd təsərriifatı ınəhsıılları istehsalının 

1913 il səviyyəsinə görə dinaınikası

İllor
Əkin sahəsi Məhsul istehsalı, %-b

min ha %-h
bitkiçilikdə heyvandarlıqda

taxıl, comi pambıq kartof üziim ət süd yumuıta yun
1913 961,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1921 600,0 62,0 - - - - - - -

1928 1021,0 106,0 171,0 87,0 241,0 - - - - -
1932 1170,5 122,0 - - - - - - - -

1940 1124.1 117,0 117,0 241,0 216,0 162,0 104,0 136,0 168,0 102.0
1945 1066,9 111,0 111,0 101,0 215,0 88,0 82,0 118,0 83,0 110,0
1950 1057,3 110,0 108,0 443,0 314,0 162,0 84,0 116,0 112,0 117,0
1960 1292,3 134,0 149,0 571,0 302,0 183,0 200,0 211,0 354,0 215,0
1970 1196,0 124,0 149,0 524,0 343,0 703,0 237,0 236,0 438,0 185,0
1980 1263,9 131,0 234,0 1177,0 454,0 2963,0 351,0 393,0 766,0 261,0
1990 1462,5 152,0 291,0 848.0 489,0 2393,0 443,0 479,0 1047,0 273,0
1991 1472,8 153,0 277,0 843,0 475,0 2251,0 388,0 468,0 1018,0 256,0
2000 1041,5 108.0 317,0 143,0 1237,0 154,0 274,0 509,0 577,0 266,0
2005 1327,9 138,0 438,0 307,0 2858,0 159,0 378,0 618,0 929,0 320,0

tələb edir və bar verməsi iiçün bir neçə il 
vaxt tələb olunur. Keçmiş sovet rəhbər- 
lərinin erməni məsıəhotçibrinin (ltno-fo- 
sadlı hiylosi ilə Azəıbaycanda üzümçülii- 
yün inkişafına vurulan ağır zərbələr nə- 
ticəsində onun sahəsi 1985 ildəki 268 
min /w-dan 1̂ 90 ildə 181 ıııin ııu-ya qə- 
dər azaldı. Sonralar da iizümçülük-şo- 
rabçılıq istehsal kompleksinin müstəqil 
Azərbaycanm milli iqtisadiyyatımn tə- 
şokkülündə mühüm əhəmiyyətini dərk 
etməyənlorin təqsiri iizündən iizüm bağ-

larının sahəsi 1993 ildə 140,1 min lıa-ya 
enmişdi. Buna bənzər vəziyyət çayçılıq, 
zeytunçuluq və b. sahələrdo də yaran- 
mışdı.

SSRİ dağılanadək Azərbaycaııda 
kond təsorıüfatı məhsulları istehsalının 
dinaınikası 1-ci vo 2-ci cədvəlləıdo veı il- 
mişdir.

Müasir morhələ. Dovlət müstoqilliyi- 
nin bərpasından (1991) sonrakı ilk illər- 
də ölkodo yaranmış qeyı i-sabitlik, Dağ- 
lıq Qarabağ müharibəsi, keçmiş müttə-

fiq respublikalar arasındakı inieqrasiya 
əlaqələrinin qırılması, idarəetmə orqan- 
laıında rəhbər işçilərin səriştəsizliyi aq- 
rar sahədo böhranı daha da dərinləşdir- 
di. Banklararası köçürmə əməliyyatları- 
nııı ınümküıısüzliiyü, kənd təsərrüfatı 
mohsulları lıaqqıııın miiəssisobrə vax- 
tında ödənilməmosi, kond təsorrüfatına 
sərmayo qoyuluşunun azaldılması. kre- 
ditləriıı nıohdudlaşdırılması, kredit fa- 
izlorinin yüksək dorocodo miiəyyonləşdi- 
rilməsi vo inflyasiyanın sürotlənməsi
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kjııd losorrül’alı mohsulları istchsalçıla- 
rında maddi marağı azaldır, inzibati 
idarəetmo metodları şoxsi təşobbiisiin 
qarşısmı alırdı.

1990-cı illorin ovvollorindo bir sıra 
obyektiv və sııbyektiv amillərin büuin 
iqtisadiyyatı, o cümlodon aqrar sahəni 
tonozziil voziyyotino salması nəticəsində 
kond təsorriifatı məhsulları istehsalının, 
eloco də emal səııayesi məhsullarının 
hocmi ildon-ilə azalmış, 1996 ilə qodər 
istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin toıı- 
zimlənməsi qeyri-mümkiin olmusdu. 
Belə ki, 1990 ilo nisboton 1997 ildə xam 
pambKi istehsalı 4,3 dəfə, tütüıı istehsalı
3.5 dol'ə, torovəz istehsalı 2,0 dəfə, mey- 
vo istchsalı 9,8 dofo, üzüm istehsalı 8.2 
dəfo vo yaşıl çay yarpağı istehsalı 19,2 
dəfə azalmışdı. Bu dövıdo emal sənayesi 
müəssisələrində isıehsalın azalması daha 
siirətlo getmişdi.

Yaranmış vəziyyətdon çıxmaq iiçün 
bütiinliikdə ölkə iqtisadiyyatmın bazar 
münasibətləıi şəıaitino uyğıınlaşdırıl- 
ması, kəııd tosərrüfatıııda sahibkarlığın 
hər vasitə ilə dəstoklənməsi goloeək iııki- 
şafın strateji istiqaməti kimi miioyyən- 
ləşdirildi. Bundan ötrü aqıar islahatla- 
rınııı sürotləndirilməsi, onun hüquqi 
əsaslarının yaradılması zərııroti ortaya 
çıxıııışdı.

Azorbaycan Respublikasında aqroli- 
zinqiıı inkişafı ölkə Prezidentinin 23 
oktyabr 2004 il tarixli “ Aqrar bölmədə 
lizinqin genişləndirilməsi sahəsində ola- 
və tədbirlər haqqında” sorəncamı və 
onun icrası ilə bağlıdır. Soroncama əsa- 
son ilkin məıhəlodo səhm nəzarət paketi 
bütünliikdə dövlotə moxsus “ Aqroli- 
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyoti yaradıl- 
mışdır. Sorəııcamda əıı geci 5 il müddə- 
riııo qaytarılmaq şorti ilə 2005 vo 2006 il- 
lər üzro dövlət büdcəsindən 2,5 mlrd. 
manat vosaitiıı ayrılması, eləcə də liziııq 
yolu ilə respublikaya gətirilon kəııd tə- 
sərıiifatı texnikası. maşın vo avadanlıq- 
ların idxal gömriik riisumlarından və id- 
xal zamanı olavə dəyər vergisindən azad 
edilməsi nəzərdo tutulmuşdur. Aqroli- 
zinq aqrar bazar infrastrukiurlarının 
formalarmdan biridir, avadanhqların. 
maşın vo mexanizmlərin, biitövlükdə 
kond təsərrüfatı texnikasınm oldə edil- 
məsinə yönəldilən investisiya qoyuluşla- 
rını, texnikanın doyərinin hisso-hisso 
ödonilmosi vo sonradan onun istehsalçı- 
da qalması yolıı ilə icarə miinasibotlorini 
özündə əks etdirir

Aqrar islahatların sedişi və onıın nəti- 
cəlori. Miistoqil Azəıbaycan Respubli-

kasında aqrar islahatlara 6 aprel 1 c>92 il- 
dən başlanmışdı. Həmin tarıxdə Naxçı- 
vaıı MR Ali Moclisindo "Naxçıvan 
MR-də zərorlə işloyon kolxoz vo sovxoz- 
hırın loğv edilınəsi vo onların əsasında 
şəxsi təsərriifatların yaradılması haqqın- 
da” qorar qəbul edildi. Əvvəlcə Culfa 
rayonunun Gal vo Şurud kəndloriııi 
ohato edən “ Azərbaycan” sovxozunun 
torpaq və əmlak payı kənddə yaşayan 
əhaiı arasında proporsional şəkildə bö- 
lündii. Sonra isə Naxçıvan MR-in digər 
rayonlarında da bu proses həyata keçi- 
rildi və 3-4 il ərzində mal-qara və qo- 
yunlarm sayı 2 dəfodən çox artdı.

1993 ildən sonra Azərbaycan höku- 
məti əmlakın, torpağın özəlləşdirilmosi 
torpağın kənddo yaşayan vo bu sahədə 
işləyonlər arasında paylanması ilə əlaqə- 
dar todbirlər görməyə başladı. Sonrakı 
illərdə qiymətlər liberallaşdırıldı, özəl- 
ləşdirmə prosesi geniş vüsət aldı, orzaq 
və maddi-texniki resurslar bazarındakı 
və ixracat əməliyyatlarındakı məhdıı- 
diyyətlər aradan qaldırıldı. Ölkədə 1993 
ilin ikinci yarısından sonra həyata keçi- 
riləıı ardıcıl və məqsədvönlü kompleks 
tədbiıiər nəticəsində aqrar salıədo is- 
tehsalın azalma meyliniıı qarşısı xeyli 
alıııdı, iqtisadiyyatın bir çox mühiim 
sahələrinin bazar miinasibotləri yolu ilə 
inkişaf etdirilməsinin möhkəm və eti- 
barlı təınəli qoyuldu. Həmçinin kənd 
təsərrüfatının makroiqtisadi göstərici- 
ləri 1996 ildən başlayaraq artımla 
müşahidə olundu.

19(>5 ildə respublikada ilk dəfə tərə- 
vəzçilikdo, meyvoçilikdə, kartofçuluqda 
vo süfrə üzümçülüyü sahəsində tədariik 
üzro dövlət sifarişi dayandırıldı və azad 
satış totbiq edildi. Taxıl, mal, quş və 
qoyun oti üzrə sifarişlərin həcmi azaldıl- 
dı və 1997 ildon bütiin məhsulların qiy- 
məti sərbəstloşdiiildi. Kənd təsərrüfatı- 
nın idarəctmo strukturunda da ciddi 
dəyişikliklor baş verdi. "Aqrar islalıatla- 
rın əsasları lıaqqında” (1995), “Sovxoz 
və kolxozların islahatı haqqında”
(1995), “Torpaq islahatı haqqıııda”
(1996) Azərbaycan Respublikası qaııun- 
laıının, “ Azorbaycan Respııblikasında
1995 98 illordə dövlət miilkiyyətinin 
özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı” , 
“ Azərbaycaıı Respublikasının Torpaq 
Məcəlləsi” , “ Özolləşdirmənin ikinci 
Dövlət Proqramı"nın qəbul edilməsi 
aqrar islahatların hiiquqi əsasını qovdu. 
Ünıunıiyyətlo, bu dövrdə islahatla bağlı
14 qanun, Respublika Prezidentiııin 13 
fərmaıı vəsərəncamı, Naziıiər Kabineti-

nin 20 qərar və sərəncamı qəbul edilmiş- 
dir. Kənd tosərriifatında uğıırla başlanan 
islalıatlar məhz bu qanunlara söykənmiş- 
di. Aqrar islahatı həyata keçirmək üçiin 
və onun reallaşdırılmasında bilavasitə ca- 
vabdchlik daşıyan Dövlət Aqrar İslahat 
Komissiyası və onun yerli rayoıı şöbələri 
yaradılmışdı.

1996 ilin sonuna kolxoz vo sovxozlar 
tamamilə ləğv oluııdu, onların torpaq 
sahələri və əmlakı kəndlilər arasında bö- 
liişoürüldü. Bu dövrdə respublikadakı 
5605 kənd təsərrüfatı müəssisəsinin 
86,5%-i özəl müəssisədən, o ciimlədən 
76,8%-i kəndli-fermer təsərriifatında 
ibarət idi. 1997 ildən dövlot və kollekı 
kənd təsərrüfatı miiəssisələri daha sürə 
lə özəlləşdirildi, yeni özəl təsərrüfat foı 
maları, fermer və digər sahibkar təsoı 
rüfatları yaradıldı.

“Azənbaycau Respııblikasında 19:
98 illərdə dövlət mülkiyyətiıiın özəllə: 
rilmosinin Dövlət Proqrann” emai 
nayesi və kənd təsərrüfatında xi< 
göstərən müəssisələrin özəlləşdiıiiı 
iiçiin hiiquqi baza rolunu oynaırıı 
Bütün bunlar aqrar sahədə bazar mü' 
sibətləriııin və sahibkarhğın inkiş: ■ 
xüsusi diqqət yetirildiyini önə çoknn ■ 
Respublika Prezidcnlinin imzaladı 
“ Dövlət ııəzarot sisteminin təkmilb> 
rilməsi və sahibkaıiığın inkişafı sahəs 
də süııi maneələrin aradan qaldırılııı 
haqqında” (02.01.1999), “ Azərba; 
Respuhiikasında sahibkarlığın ink 
fına dövlot himayəsi sahəsində əl.ı 
tədbirlər barədo” (10.09.2002), “ Sa 
karlığın inkişafına mane olan ınüu 
lolərin qarşısının alınması haqqm
(28.09.2002). “Azərbaycan Respu 
kasında kiçik və orta sahibkarhğın 
kişafının Dövlət Proqramı (2002- 2' 
illər)” nın təsdiq edilnıəsi bar..
(17.08.2002) və digər fərmaııları dö\ 
torofindən sahibkaıiığııı inkişafına gC 
toriiən qayğı idi.

Aqrar sahədə köklü iqtisadi islah; 
lara başlanması üçün normativ-hiiquqi 
bazanın yaıadılması, bu əsasda da sov- 
xoz və kolxozların özəl sahibkarlıq qu- 
rumlarına çevrilmosi. torpaq islahatının 
lıəyata keçirilnıəsi, omlakın özəlləşdiril- 
nıəsi, yeııi mülkiyyət və təsərrüfatçılıq 
formalarının iııkişaf eıdirilmosi, sahib- 
karlığın inkişafı üçün geııiş şərait yara- 
dılnıası. məlısulun satış kanallarının ço- 
xaldılması vo s. iqtisadiyyatın digər sa- 
holəriııo nisbotəıı koııd təsərrüfatında 
bazar münasibətlorinin daha siirətlə for- 
malaşmasına imkan yaratmışdır.
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Cm Iv,)I 3
Kənd tosorriifatı müossisolori və fordi sahibkar l.ısorrıiluthırıııııı sayı

İlbr Kollcktiv
müəssisolor

İcaro miləssi- 
səbri

I'ordi sahibkar 
təsərrüfatları

Istehsal
kooocrativbri Kiçik müossisolər Fiziki şəxslor 

(ailolor)
Digor k.t. 

müossisəlori
1997 6287 944 5671 1933 1917 291763 230
1998 5203 1078 3721 500 824 622560 758
1999 1905 87 3613 250 482 769363 516
2000 1757 55 3248 182 458 818786 410
2001 1043 51 2604 168, 408 838233 249
2002 1022 - 2589 157 363 857627 321
2003 1164 - 2607 165 378 866698 304
2004 1215 - 2661 164 - 844530 143
2005 1191 - 2681 156 X44979 594

1998 ildoıı torpaq miilkiyyətinə döv- 
tin inhisarçılığı ləğv olıındu, 2032 kol- 
)/. sovxoz və ləsərriifatlararası nıüəssi- 
niıı torpağı və ənılakı özəlləşdirildi. 
vləı torpaq kadastrı, torpaqların mo- 

'toriııqi və yerquruluşu sistemi yaradıl- 
. Xüsusi mülkiyyotə verilmosi nozərdə 
ıtulan 387.4 mlıı. manatlıq əııılakın
43,2 mln. ıııanatlıq hissəsi (98,9%) 
/olloşdirildi. Özəlloşdirilməsi nozlrdə 
tulan 1695,1 min luı (19,6%) kənd to- 
rrüfattna yaraıiı torpaqların 1393,3 
ıin luı-sı (99,8%-i) xüsusi mülkiyyotə 
rildi. 4913,6 nıiıı luı (56,9%) torpaq 

ı ı'ivlot mülkiyyotində saxlanıldı, 2032,7 
ıin luı (23.5SÜ) torpaq isə yeıii bələ- 
iyyə orqaıılarına verildi (2005). Tor- 
tq payı almış əhalinin sayı 3420778 ııo- 
'i', ailənin sayı isə 869268 təşkil etdi. 
Ikədə kollektiv müəssisolor, icarə 
üəssisələri. kəndli (fermer) təsərrüfat- 
rı, istehsal kooperativləri, kiçik ıııüəs- 
ələr, fiziki şəxslər (ailəlor) kimi sahib- 
rlıq formaları yarandı (codvəl 3). 
Torpaqların paylanmasından sonra 

əhstıl istehsalının strukturunda da 
ıyiş:kiiklər baş verdi. Əvvəlki illərdə 
Idtığu kimi, yenə də taxıl, kartof. tərə- 
əz, meyvo vo iiziim istehsalmın 96%- 
on çoxu əhalinin həyətyam təsorrüfat- 

arında istehsal olunurdu (2005). Yalnız 
ambıq, yem bitkiləri və çay yarpağı is- 
;hsahnda digər təsərriifatçılıq formala- 
müəyyən rola malikdir. Heyvandarlıq 

salıəsi tamamilo özəlləşdirihniş, mal-qa- 
ıanın çox ciizi hissəsi dövlot damazhq 
müəssisəsinin tərkibində saxlanmışdır.

İslahatlar sürətlondikcə ölkədo çox- 
növlü tosorriifatçılıq formaları da inki- 
şaf etməyə başladı. “Aqrar sahədə isla- 
hatların siirətlondiiilməsinə dair bozi 
tədbirbr haqqında” Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin Farmanı (1999), 
“ Özəlləşdirilən dövlət müossisələrinin,

aqrar islahatlar nəticosindo ləğv oltın- 
muş və işğal altında olan rayonların tə- 
sorriifat sııbyektlərinin borcları haqqın- 
da” Qanuıı (2000), “ 1999-2000 illərdo 
Azorbaycan Resptıblikasında aqrar isla- 
lnıtların dərinləşdirilməsi və kəııd tə- 
sərrüfatında sahibkarlığın inkişafına kö- 
məklik göstorilməsinə dair Dövlət Proq- 
ramı” , “Azərbaycan Respublikasının Ər- 
zaq Təhliikəsizliyi Proqramı” (1999) kənd 
tosərrüfatının gələcək inkişafında mühüm 
əhəmiyyət kosb etdi. 2004 08 illori əhatə 
edon “Azərbaycan Respublikası regionla- 
rının sosial-iqtisadi inkişali Dövlət Proq- 
raını” təsdiq edildi. Proqramda aqrar 
sektorda islahatların sürotloııdirilmosi 
ıııəqsədilə prioritet istiqamətlər müəyyon 
edilmiş və aşağıdakı tədbiıiərin lıoyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:

- kond təsərrüfatı məhsullarının emalı 
müossisolorinin inkişaf etdiıilməsi;

- dövlət investisiyalarımn əsasoıı isteh- 
sal müəssisələrinin borpasına, regionların 
infrastruktur vo kommunal xidmot təmi- 
natınnı yaxşılaşdırılmasına, sosial obyekt- 
ləriıı inşasına yönəldilməsi;

- kənd təsərriifatı istehsalçılarına vergi 
tətillərinin tətbiq edilməsi;

- aqrar-səııaye kompleksi müossisəlo- 
rinə, fermer təsərrüfatlarına dövlotiıı ma- 
liyyəyardımı proqramlarının davam ctdi- 
rilməsi, sahibkarlıq foaliyyoti ilo ınoşğul 
olınaq istoyon ohaliniıı müxtolif təboqəlo- 
rinə mikrokrcciitloriıı verilmosi sxemiııin 
lıazırlanması və btı sektorda layihəlori 
maliyyələşdirocək mikrokredit bankları- 
nııı, kıedit ittifaqlarının yaradılmasının 
dostoklənməsi, kənd tosərrüfatında bazar 
priıısiplərino osaslanan sığorta sisteminiıı 
təşkilinin stimullaşdırılması;

fermerbr tərəfindən yetisdirilən ıııəh- 
sulların hom daxili, həııı də xarici bazar- 
larda satışına dövlot torofindən hərtwolli 
dəstəyin göstərilınosi, İxraca Yardım

Fondunun, birjalarııı, topdansatış anbar- 
larının, auksionların yaradılması;

- baytar-sanitar, texniki nəzarot. fito- 
sanitar, toxumçtıluğun və danıazhq işlori- 
nin dövbt torofindon dəstəklənməsi və 
maliyyəbşdirilməsi;

- aqrotexservis xidmotbri şəbəkəsinin 
yaradılmasının dəstoklənməsi;

- mövcud meliorasiya-irriqasiya sis- 
temləriniıı borpası və yenidənqurulması, 
yeni sistenıbrin tikilməsi hesabına suva- 
rılan torpaqların su təminatıııın yaxşılaş- 
dırılması, torpaqların şoranlaşmasının 
qarşısımıı alınması, ınagistral kollektor- 
lar vasitəsib şor stılann nıaneəsiz Xəzər 
dənizinə axıdılması;

- su çatışmazlığmın aradan qaldınl- 
ması, bu məqsodlo yeııi su anbarlarının, 
magistral kanalların vo digər su təsərriıfa- 
tı obyektlorinin tikilınəsi;

- torpaqların erozivasına qaışı miiva- 
fıq todbirbrin həyata keçirilməsi;

- torpaqların rekultivasiyası layihələ- 
rinin hazırlaııması;

- torpaq kadastrının hazırlanması;
- ölkodo torpaq bazarının yaradılması;
- toıpaq sahəlori üzoı ində miilkiyyot, 

istifadə və icarə hiiuuqlannm rəsmıloşdi- 
rilməsi proseduıiarının sadoloşdirilməsi.

Aqrar sahədə səmorəh idaroetmə sis- 
teminiıı yarühlmasını, aqrar bölmənin 
müasir texnika ilo təchizatı və kreditbşdi- 
rilınosinin çevik şəkildə tonzimləmnəsini 
romin elmək məqsədib Azoı baycan Res- 
ptıblikası Pre/.identinin “ Aqrar bölmədə 
idarəctmomn takmilloşdirihııosi todbirbı i 
haqqında” və “Aqrar bölnıodə liziııqiıı 
genişbndirilməsi sahosindo əlavə todbir- 
lor haqqıııda” soroncamları (2004) imza- 
landı.

Olkodo hoyata keçiribn ardıcıl və 
məqsodyönlü komplcks tədbiıiər ııoticə- 
sində 1996 ildon başlayaraq kənd təsər- 
riifatımn makroiqtisadi göstoricilərinin
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Cədvəl 4
1995-2Ü0S illərdə kond tdsərrüfatınııı əsas makroiqtisadi göstariciləriniıı dinamikası

İllər Məşğııl olan 
əhali, ııəfərb

Digər 
saholora 

görə, %-/,)
ÜDM, ııılıı. 

ıııanatkı
Digər 

sahəbrə 
görə, %-h

Kapital
qoyulıışu,

ıııln.
mCuıailu

Digər 
sahələıə 
gör s,"/o-lə

Əsas
fondlar,

mUk
maıuıthı

Digər 
sahələrə 

görə, %-h

Ortaaylıq
əməkhaqqı,

manatkı

1995 1112,8 30,8 540,2 25,3 4,4 1,9 254.6 20,9 12,5
1996 1172,4 31,8 681,5 24,9 9,7 1,5 2227,2 14,3 17,9
1997 1071,3 29,0 632,0 20,0 4,1 0,5 2247,3 14.4 28,3
1998 1139,6 30,8 6183 18,0 6,9 0,6 2203,9 13,5 33,7
1999 1566,3 42.3 687,9 18,2 11,0 1,2 2256,5 13,3 36,9
2000 1517,2 41,0 751,0 15,9 6,5 0,7 2611,4 14,4 44,3
2001 1482,0 39,9 780,3 14,7 8,3 0,7 2672,3 12,7 52,0
2002 1495,0 40,1 834,8 13,8 17,2 0,8 2705,8 12,1 63,1
2003 1497,0 40,0 876,0 12,3 35,1 0.9 2743,4 10,8 77,4
2004 1502,7 39,5 923,5 10,8 35,0 0,7 2800.2 9.6 99,4
2005 1510,0 39,2 1081,5 9,1 40,6 0,7 2917,4 8.6 123,6

2005 ildə 1995 1.4 2,0 9,2 11,5 9,9
ilo görə arlım dəfə X dəfə X dəfə X dəfə X dəfə

artımı müşahidə olıındu. 2005 ildə kənd 
təsərrüfatında moşğul olan əhalinin sayı 
1995 illo müqayisəd? 1,4 dəfə, ümuıni 
daxili ınəhsul 2,0 dəfo, kapital qoyuluşu 
9,2 dəfə, əsas fondların dəyəri 11,5 dəfə, 
ortaaylıq əınəkhaqqı isə 9,9 dəfə artdı 
(cədvəl 4).

Taxıl, tərəvəz, kartof və bostan bit- 
kilərinin əkin sahəsi əvvəlki illorə nisbə- 
tən xeyli çoxaldı. 2005 ildə dənli bitkilə- 
rin əkin sahəsi 1990 illə müqayisədə 
218,9 min lıa və ya 37,5%, tərəvəzin 38,5 
min lıa və ya 95,5%, kartofun 46,9 min 
lıa və ya 3 dəfo. bostan bitkilərinin əkin 
sahəsi 21 min luı və ya 3,3 dəfə artdı. La- 
kin müqayisə olunan dövrdə tütünün 
əkin sahəsi 5,3 dəfə, pambıq 2,3 dəfə, 
yem bitkiləri 2,4 dəfə, çoxillik əkmələr- 
dən meyvə bağları 1,5 dəfə, çay planta-

siyaları 4,6 dəfə, üzümlüklər isə 18,9 də- 
fə azaldı (codvəl 5).

Son illərdə kənd təsərrüfatı bitkiləri- 
nin əkin sahələrində yaranınış stıuktur 
dəyişikliyi nəticəsində kənd təsərrüfatı- 
na yararlı torpaq sahələrinin 39, !%>-i 
dövlət mülkiyyətiııin, 24,6%-i bəlodiyyə 
mülkiyyətinin, 36,3%-i xüsusi mülkiyyə- 
tin payına düşiir, taxıl, kartof, tərəvəz, 
meyvə və üzüm istehsalının böyük əksə- 
riyyəti əhalinin həyətyanı təsərrüfatla- 
rında istehsal olunur (2005).

Kəndlərdə dövlət mülkiyyətinin özəl- 
ləşdirilməsi aqrar sektorda istehsalçıların 
və məhsul istehsalı həcmiııiıı artması ilə 
nəticələndi. 1992-95 illərdə kənd təsəı- 
rüfatında ümumi məhsul istehsalımn həc- 
mi ildo orta hesabla 12% aşağı diişdüyü 
halda, bu göstərici 19% ildən ilbəil (1997

il istisna olmaqla) artmağa başladı ı 
1998 2005 illərdə orta hesabla 8 1% t: - 
kil etdi. 2005 ildə ölkədə 2126,7 min ı 
xıl, 363,8 miıı t bostan məhsulları, 10!' 
min l kartof istehsal edildi və 2000 
müqayisədə onların həcmi müvafıq ola 
raq 38,1%, 39,4% və 2,3 dəfə arta 
Miiqayisə edilən illər üzrə taxılın 1 lıa- 
dan orta məhsuldarlığı 11,3%, bostan 
bitkiləri iizrə 23,5 %, meyvə və giləme} 
vələr üzrə 19,4%) çox oldu. Pambıq 
üzüm istehsalı 2002 ilə qədər hər il aza' 
dısa, 2003 ildən onların istehsalı artms 
başladı və 2004 ilə nisbətən 2005 i 
müvafiq olaraq 44,9 və 45,2% artdı, lal 
çay yarpağı yığımı 45,2%oazaIdı. Mal-ı 
ranm baş sayının dinamik arttnası hc 
vandarlıq məhsullarmın istehsal həc 
nin artmasına imkan verdi fcədvəl 6)

Csdvəl 5
Azərbaycan Kcspublikasında illər iizrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (min ha)

Bitkilər 1990 1995 2000 2003 2004 2005
1990 illə miiqayisərl 
2005 ildə artım (+; 

azalma (-■)
Əkinhr, cmıi 1462,5 1207,9 1041,5 1219,5 1293,8 1327,9 -134,6
Donli bitkilər 583,4 609,4 648,2 776,3 814,9 802,3 +218,9
Texniki bitkilor 282,1 227,0 118,2 88,9 98,3 132,0 -150,1

o cümlədən: pambıq 263,9 210,4 101,2 66.8 78,2 112,4 -151.5
tütün 14,8 8,0 8,1 2,1 2,6 2,8 -12,0

Tərəvəz bitkiləri 40,3 26,8 56,8 73,1 77,9 78,8 +38,5
Bostan bitkiləri 9,1 58 26,8 31,8 30,5 30 1 +21,0
Kartof 23,8 16,0 52,5 59,3 65,8 70,7 +46,9
Yem bitkiləri 522,3 322,1 139,0 190,0 206,3 213,9 -308,4
Üzüm 181,4 97,7 14,2 7,7 80 9,6 -171.8
Meyvə vo gilomeyvə 136,0 117,8 83,1 88,4 89,7 93,0 -43,0
Çay 13,3 11,4 5,4 3,7 3,7 2,9 -10,4
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Cədvəl 6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulıınun artım dinamikası

İllər üzrə

K..t.-da bütiin 
tosorrüfat 

kateqorivaları
o cümlədən 

(yekuna görə, % - h )

K.l.
müossisoləri 
və toşkilatlar

o cümbdon 
(yekuna görə, % rlə)

Əhali və kəndli 
(lermer) 

tosorriifatları
o ciiınlodon 

(yekuna görə, %-/,?)
uzrə, 

mln. manatlu
bitkiçilik

mohsulları
hcyvandarlıq
məhsulları

uzro, 
mln. manatla

bıtkiçilik
mohsulları

heyvandarlıq
mohsullan

u/rə, 
nıln. nHmatla

bitkıçılik
mohsulları

heyvandarlıq
mohsıılları

1995 713,4 58,6 41,4 233,6 83,3 16,7 479,8 46,6 53,4
1996 903,7 58,6 41,4 295,9 83,3 16,7 607,8 46,6 53,4
1997 824,5 59,0 41,0 213,7 83,3 16,7 610,8 50,5 49,5
1998 884,3 60,9 39,1 59,6 91,8 8,2 824,7 58,7 41,3
1999 946,2 57,2 42,8 37,6 88,8 11,2 908,6 55,9 44,1
2000 1060,7 58,2 41,8 23,9 74,6 25,4 1036,8 57,9 42,1
2001 1179,9 60,9 39,1 22,9 65,0 35,0 1157,0 60,8 39,2
2002 1270,5 60,9 39,1 22,8 48,1 51,9 1247,7 61,2 38,8
2003 1366,5 59,1 40,9 41,6 24,8 75,2 1324,9 60,1 39.9
2004 1476,6 59,2 40,8 63,2 20,6 79,4 1413,4 61,0 39,0
2005 

005 ildo 
1995 ilə 
görə

1732,1 57,1 42,9 68,9 20,3 79,7 1663,2 58,6 41,4

rtım (+) +2,4 +2,4 +2,5 -3,4 -13,9 + 1,4 +3,5 +4,4 +2,7
. /.alma (-) dəfə dəlo dəfə dəfə dəfə dəfo dofə dofə dofə

90-cı illərin əvvəllərində respublika- 
ı 350-yə yaxın emal müəssisəsi və ölkə 
s ıayesinin əsas kapitalının təqr, onda- 

aqrar sahədə cəmlənmişdi. Aqrar 
s. lədə slruktur dəyişikliyi, bir sıra emal 
n iəssisələrinin tamamilə işləməməsi və 
y onların zəif fəaliyyəti nəticəsində 
I nbıq, üzüm və yaşıl çay yarpağının 
i ehsal həcmi kəskin azaldı. 1995 ildən 
s d və yun, 1996 ildən isə ət və yumurta 
i ehsalı artmağa başladı. 2005 ildə 
I -9,6 min t ət, 1251,9 min t süd, 874,6

ınln. ədəd yumurta və 13,1 min t yun is- 
tehsal cdildi, onların həcmi 1996 illə 
miiqayisədə, müvafiq olaraq 1,7; 1,5; 1,8 
və 1,4 dəfə artdı.

Kənd təsərrüfatında maşın və tcxni- 
kanın geniş totbiq edilməməsi, ehtiyat 
hissələrə, mineral gübrələrə, pestisidlərə, 
yanacaq-enerjiyə və s-yə qoyulan məs- 
rəflərin bəzən məhsulun satış qiymətlə- 
rindən çox olması nəticəsində kənd tə- 
sərrüfatı müəssisələrinin 11,4%-indən 
çoxu ziyanla işləyirdi.

“ Aqrar sahədə islahatların sürətlən- 
dirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqın- 
da” Azərbaycan Respublikası Preziden- 
tinin Fərmanından (1999) soııra kənd 
təsərrüfatı istehsalçıları 9 vergi növün- 
dən azad olundu (torpaq vergisindən 
başqa), onların biitün vergi növləri üzrə 
borcları silindi.

2000-05 illərdə bütün kateqoriyalar 
üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının is- 
tehsalında xeyli dəyişikliklər baş vermiş- 
di (cədvəl 7).

Cədvəl 7
Bütün təsərrüfat katcqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı ınəhsullarının istehsalı, ıııiıı 1-la

Məhsullar
1986-90 illər 
üzrə orta 
hesabla

lllər
1992 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

<>mi, taxıl 1175,1 1337,2 921,4 950,3 1098,3 1540,2 2016,0 2195,9 2057,8 2158,2 2126,7
'ambıq 644,4 336,3 274,1 112,9 96,8 91,5 83.6 80,4 99,6 135,7 196,6
! utün 57,8 52,3 11,7 14,6 8,6 17,3 12,7 3,3 4,7 6,5 7,1
\artof 185,1 156,0 155,5 321,5 394,1 469,0 605,8 694,9 769,0 930,4 1083,1
1orəvoz 880,4 552.1 424,1 502,3 670,8 780,8 916,4 974,6 1046,3 107b,2 1127,3
Ərzaqlıq bostan bitkiloıi 65,5 50,1 41,9 78,8 206,3 261,0 290,9 330,3 356,7 355,3 363,8
Şəkor çuğunduru - 19,8 28,1 41,4 42,2 46,7 41,3 115,8 128,9 56,8 36,6
Meyvo və gibmeyvo 423,2 400,9 324,4 390,6 436,5 477,0 497,5 516,8 572,1 424,6 625,7
Üzüm 1299,1 607,0 308,7 144,2 112,5 76,9 68,1 62,1 65,0 54,9 79,7
Çay 33,0 22,6 9,4 0,9 2,7 1,1 1,4 1,4 0,9 1,0 0,7
Ət (kəsilıniş çəkidə) 181,8 112,7 82,0 99,9 104,6 108,7 114,1 124,6 134,4 143,7 149,6
Süd 1037,1 850,4 826,5 946,5 993,4 1031,1 1073,7 1119,8 1167,8 1213,7 1251,9
Yumurta (mln. ədəd) 1034,4 812,2 455,8 509,0 526,3 542,6 555,5 561,6 681,9 829,4 874,6
Yıın (fiziki çəkidə) 11,1 9,5 9,0 10,3 10,5 10,9 11,6 11,8 12,1 12,3 13,1
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2005 ildo respublikanın aqrar bölınə- 
sində 2506 müəssisə, o cümlədən 2201 
özəl, 303 dövlət müassisəsi, 2681 fəıdi 
salıibkar təsərrüfalı fəaliyyət göstərirdi. 
Onlardan 40-ı dövləl kənd təsərriifatı 
müəssisəsi, 4-ii sahmdar cəmiyyati, 123-ü 
sair dövlət, elmi tədqiqal və tədı is-təcrü- 
bə təsərriifatı, 3c)-u sənaye və digər müəs- 
sisələrin yardımçı kənd təsəırüfalı müəs- 
sisəsi, 2-si kolxoz, 97-si Baş Vləşğulluq 
İdarəsinin nə/.dindo yaradılmış kənd to- 
sərrüfatı ilə məşğul olan dövlət müəssisə- 
si, 594-ü sair kəncl təsəniifatı müəssisələ- 
ri. 1191-i kollektiv müəssisə, 15(>sı kəııd 
təsərrüfatı istehsal kooperativi, 2681-i 
fərdi sahihkar tosərriifatı, 34-ii kənd tə-

də, meyvə və giləmeyvə 2000-05 illəıdə, 
çay yarpağı ancaq 2004 və 2005 illərdə, 
tərəvəz isə 2002 05 illərdə gəlirlə başa 
gəlmişdi. Ən yüksək nıənfəət taxıl istelı- 
salında 2004 ildə 47,5%; paıııbıqda 2004 
ildə 32,2%; tütündə 2002 ildə 84,3%; 
bostan məhsLillarında 2003 ildə 35,2%; 
üziimdə 2005 ildə 1,8 dəfə; çay yarpağın- 
da 2004 ildə 19,1% olmuşdu.

2005 ildə Azərbaycanda əhalinin yu- 
murta və kartof məlısulları üzrə istehlak 
tələbi tam, ət və ət məhsulları üzrə 
81,8%, siid və sttxl məhsıılları üzrə 
87,6%, tərəvəz və bostan məhsıılları üzrə 
97,7%, meyvə və giləmeyvə iizrə 93,6‘!4> 
ödəııilmişdir (cədvəl 8). Bununla belə,

kənd təsərrüfatının kompleks iııkişafı 
üçiin iııveslisiyaların cüzi ayrılması kəııd 
təsərrülaıında özəl sektoruıı iııkişafmı 
ləngidən amillərdəndir. Mövcud aqrosı- 
ğorta şəbəkəsinin düzgün qurulmaması. 
aqrar iqtisadiyyatın idarə edilməsində 
iqtisadi üsullaıdan zəif istifadə edilməsi. 
enıal və xidmət müəssisələrinin inhisar- 
çılıq mövqeyinin hələ də giiclii olması, 
daxili bazarın lazımi səviyyədə qorun- 
maması. kəııd təsərıiifatı məhsulları is- 
tehsalçılarınm istehsal etdikləri məhsul- 
ları satmaqda çətinliklərlə qarşılaşmala- 
rı istehsahn artırılmasında maddi ma- 
ıağı tərnin elməyi əngəlləyən miihüı ı 
amillərdəndir.

CmIvjI 8
Adambaşııuı qida məhsulları istehsalı və istehlakı (kq-la)

Azərbaycan, 2005 Rusiya. 2005
İstelısal İstehlak İstehsal İstehlak

Ət və ət məhsulları 18,0 29,0 34,0 55,0
Siid vo süd məhsulkırı 151,0 275,0 218,0 235,0
Yıımurta, <uİmI 106 126 259 250
Kartof 131,0 91,0 261,0 133,0
Tərəvəz və hostan bitkilori 180.0 175,0 106,0 103,0
Mcyvo və gilənıcyvə
Taxıl mshsıılları (un hesabı ilə çörək və ıııakaron

85,0 61,0 24,0* 48,0

ınəınulatları. ıııı, yarma və paxlalılar) 185,0" 182,0 333,0** 121,0
* Ü /iim  daxil cdilmodan. 
* *  Buğda.

sərıüfatına xidmət göstərən mexanikləş- 
dirilmiş dəstələr (aqroservislər) və 226-sı 
kənd təsərriilatına xidmət göstərən sudan 
istiladə assosiasiyaları id,. 2005 ilədək 
25 miıı yük maşını, ləqr. 29 min traktor, 
6 nıiıı pambıqyığan və taxılyığaıı kom- 
bayn, 4 mindən çox mal-qara tövləsi, 
2364 qoyun yatağı özəlləşdirildi

Aqrar islahatlar nəticəsində 241 
emal sənayesi müəssisəsi, o cünılədəıı 16 
çay, 8 tiitiin fabıiki, 22 pambıqtəmızlə- 
mə, 108 üzüınün ilkin cmalı, 17 şərab, 47 
konserv zavodu; süd, yeyimı, çörək mə- 
mulatı məhsulları istehsah ilə məşğııl 
olaıı müəssisələrin hamısı dövlə' mülkiy- 
yətindən çıxarılaraq özəlləsdirildi və ya 
səhmdar cəmivyətləriııə çevrildi. Res- 
publikada 50-yə yaxın ət və süd emalı 
sexi və kombinatı meyvə və tərəvəz 
koııservləri ıstehsal edəıı 63 zavod, ça- 
yın ilkin emalı üzrə 14, çay qablaşdırıl- 
ınası iizrə 2 eınal müəssisəsi və 823 un 
dəyirınam fəaliyyət göstəriıdi (2003).

2000 05 illərdə aııcaq taxıl və bostan 
məhsulları istehsalı gəlirli olmuşdu. 
Pambıt| istchsalı 2002 -05 illəıdə, liiliin 
2001 -05 illərdə, i.izüm 2000 və 2005 illər-

aqrar sahədə bazar münasibətlərinə 
əsaslanan ərazi və sahə idarəetmə stı uk- 
turlarının formalaşmaması, tədiyə ba- 
lansında ınənfı saldonun yaraııması, iq- 
tisadi subyektlərin tədiyə qabiliyyətinin 
aşağı diişnıəsi, daxili bazarın qorunma- 
sındakı çətinliklər kəııd təsərriifatı ınii- 
əssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyo- 
tinin əksər hallaıda zərərlə başa çatması- 
na gətirib çıxardı. Aqrar istehsalın və ba- 
zarın özüniitənzimləmə imkanlarıınn 
miiasir reallıqlara ııyğun olmaınası. yerli 
əmtəə istehsalçılarmın stimullaşdırılma- 
sında çoxsaylı probleınlərin mövcudluğu. 
bazarda tələb və təklif səviyyəsində taraz- 
lığııı pozulması bu sahəyə dövlət müdaxi- 
ləsini obyektiv zərıuətə çevirmişdir.

Yeııicə formalaşmaqda olaıı və qey- 
ri-bərabər, yetkjn olmayan rəqabət şə- 
raitində əırılak və torpağın özəlləşdiril- 
məsi nəticəsində respublikanm aqrar 
bölməsində yeni yaranan özəl təsərriilat- 
lar bazar miinasibətləri prinsiplərinə, tə- 
ləbləriııə taııı uyğuıılaşa bilıııəmişlər. 
Özəl təsərrüfatlara lazııni subsidiyalarm 
verilınəməsi, ardıcıl giizəştli aqıovergi 
və kredit siyasətinin yeridilınəməsi,

Azərbaycanm qarşıdakı yeni yük 
sək iqtisadi tərəqqisində onun aqra 
bölməsinin böyük imkanlarından səm 
rəli istifadə edilməsiııin xiisusi əh 
miyyəti vardır. Təcrübə göstərir 1< 
kəııd təsərrüfatının yüksək məhsulveı 
mo qabiliyyəti bitkiçiliyin respublik 
nın təbii imkanlarına daha çox ııyğı 
gələn sahələrinin ayrı-ayrı arazilərc! 
iistün inkişafının düzgiin müəyyən edil 
məsi şəıaitində reallaşa bilər. Keçən ə 
rin 70-80-ci illəriııdə kəııd təsərriifa! 
nın bu istiqaınəıdə inkişaf etdirilmə 
onun həqıqətən böyük imkanları olm; 
sına əyaııi sübııldur.

Azərbaycanda torpaq bazarının to- 
şəkkülü. Torpaq bazarı - torpaqların 
alğı-satqısı, girov qoyulması, icarəyə ve- 
rilməsi və s.-lə bağlj dövlət və yerli ida- 
rəctmə orqanları, fiziki və hiiqııqi şəxs- 
lər arasıııda yaranan iqtisadi və hiiquqi 
münasibətlərin məcmusunıı özündə əks 
etdirir. Torpaq bazarımn fəaliyyəti “Tor- 
paq bazarı haqqıııda” (07.05.19l>9) A/ər- 
baycan Respublikası Qanunu ilə tənzim- 
loııir. Qanıına görə, torpaq bazannın qu- 
ruluşu iki əsas seqmentdən: dövlət və bə-
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lədiyyə mülkiyyətində olan torpaq salıə- 
lərinin bazarı; fıziki və hüquqi şəxslərin 
mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin 
bazarından ibarətdir. StaJistikada tor- 
paq sahələrinin yerləşdiyi ərazidən asılı 
olaıaq 3 növ (şəhər və qəsəbələrdə; əhali 
yaşayan kənd məntəqələrində; yaşayış 
məntəqələrdoıı kənarda) sövdələşmə qey- 
də alınır.

Torpaq sahələrindən istifadə edil- 
məsinə görə alıcılar 5 kateqoriyaya bölii- 
nür: l ) fərdi yaşayış tikintisi ilə, bağçılıq
■ ə ya heyvandarııqla məşğul olan vətən- 
ciaşlar; 2) fəıdi və ya birlik halında sa- 
hıbkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və- 

ndaşlar; 3) kəndli-fermer və b. kənd 
sərrüfatı müəssisələri; 4) başqa fiziki 
s va hüquqi şəxslər; 5) özəlləşdiıilmiş 
üəssisələr. Hazırda torpaq dövriyyə- 
ıdə kənddə və kənd yaşayış məntəqə- 
ındən kənarda yerləşən kənd tə- 

rrüfatı təyinatlı toı paqlara aid aparı- 
n sövdələşmələrin xiisıısi çəkisi get- 

ı kcə artmaqdadır (2006).
Torpaqlann icarəyə veı ilməsi ölkədə 

.ırə torpaq dövriyyəsinin başqa forma- 
rına nisbətən daha geniş yayılıb. Tor- 
ıqların icarəyə verilməsi tərəfiər ara- 

s.nda bağlanan və notarial qaydada tos- 
ı q olunmuş müqavilə ilə həyata keçiri- 

. İcarənin müddəti, icarə haqqı, tor- 
1 q sahəsinin ölcıisii və digər şərtlər 

üqavilədə mütləq göstərilınəlidir. İca- 
haqqı dövlət tərəfındən təsdiq edil 

ı iş “ Torpaqların normatıv qiyməti”nə 
. asəıı müəyyəıı edilir. Ödəniş dəyər, 

tııra və ya qarışıq formada həyata 
I -çirilir. Biitün hallarda icarə haqqının 
ı vlət tərəfindən müəyyan okınmuş 

ırmativ qiyınətlərindən yüksək olına- 
ia icazə verilmir. Ölkə vətəndaşları, 
iquqi şəxslər, əcnobilər və vətəndaş- 
ı>ı olmayan şəxslər, xarici lıüquqi 
Fxslər, beynəlxalq birliklər və beynəl- 
alq təşkilatlar, habelə xarici dövlətlər 
kədə torpaq sahələrindən icarə qay- 
asında istifadə etmək hüququna 

ı lalikdir. İcarəçinin icarəyə götürdiiyü 
ı >rpaq sahəsini başqasının icarəsinə 
ubicarəyə vermək hüquqıı vardır.

Bələdiyyələrə ınəxsus olan torpaqlar- 
da alğı-satqı ıcarəyo nisbətən az inkişaf 
eımişdir. Vətəndaşlar və hüquui şəxslər 
arasında gedən sövdələşmələr azad tor- 
paq bazarı adlanır. Bıırada aJğı-satqı 
əməliyyatlan ildən-ilə çoxalır və artması 
miişahidə olunan qivmətlər tez-tez dəyi- 
şir. Ölkədə azad torpaq bazarı aı ttq fəal 
fəaliyyət göstərəıı bazara çevıilir. Qiy- 
mətlərin səviyyəsi isə torpaqlann təyinatı-

na uyğun olaraq formalaşır. Qəbul edil- 
miş qanunlaıa görə, xüsusi mülkiyyətdə 
olan torpaqların, bələdiyyələrin ehtıyat 
fondunda özəlləşdirilə bilən toıpaqların, 
giıov predmeti sayılaıı torpaqların, özəl- 
ləşdirilən dövlət obyektlərinin yerləşdiyi 
torpaq sahələrimn alğı-satqısıııa icazə 
verilmişdir.

Kənd təsorrüfatının maddi-texniki 
bazası. Maddi-texniki bazanın kom- 
pleks tərkibinə torpaq ehiyatları, çoxil- 
lik əkmələr, meliorasiya, irriqasiya, yol 
qurğuları və digər texniki vasitələr, 
enerji chtiyatları, tikılilər, məhsulluq və 
işlik heyvanlar. toxum, yem ehtiyatları, 
giibrələr, yanacaq, rabitə, nəqliyyat, to- 
mir-tikinti vasitələri, inventar və s., 
həmçinin mədəni-məişət tikililəri, inzi- 
bati binalar, məktəblər, xəstəxanalar, 
yeməkxanalar və s. daxildir. Bunlardan 
ən əhəmiyyətliləri torpaq ehtiyatları və 
texniki vasitələrdir.

Azərbaycanda kənd losərı iifatına la- 
zını olan texniki vasitələrin 99%-i 
MDB-dən və digər xarici ölkələrdən id- 
xal edilir: traktorlar, avtomobillər, ta- 
xılbiçən və qarğıdalıyığaıı kombaynlar, 
taxılsəpən, kartolbasdıran və çıxaran, 
paınbıqsəpən vo pambıqyığan maşınlar, 
otbiçən və bağlayan, heyvandarlıq ava- 
claıılıqları və digər kənd təsərrüfatı ına- 
şınları 100%, texniki rezin məmulatları 
98%, ehtiyat hissəlori 97%, metal məmu- 
latlar 98,5% və s. (2003).

Respublikada mövcud olan 30126 
traktordan 5540-1 25 ildon çox (17,8%), 
7522-si 20 il (24,2%), 11587-si 15 il 
(37,3%), 4873-ü 10 il (15,7%), 1560-1 
(5,0%) 7 il; 4002 taxılyığan kombaynlar- 
dan 486-sı 25 ildən çox ( 12,3%), 780-i 20 
il (19,7%), 1434-ü 15 il (36,2%), 675-i 10 
il (17%), 585-i 7 il (14,8%) istismar olun- 
muşdtı (2003).

Maddi-texniki bazanın vəziyyəti in- 
vestisiya hacmindsn asılıdır Kənd tosər- 
rüfatına əsaslı kapital qoyuluşu, iqtisa- 
diyyatın digər sahələrinə nisbətən, 1991 
ildə 15%, 1995 ildə 1,9%, 1996-2005 il- 
lərdə 0,5 0,7% həddində idi. 2005 ildə 
kənd təsorriifatı təyinatlı əsas istehsal 
fondlarının 77.4%-i binalar, tikililər və 
ötiiriicü qurğıılar, 13,8%-i maşın və ava- 
danlıqlar, 3,4%-i nəqliyyat vasitələri, 
2,3%-i işçi vo məhsuldar ınal-qara,
0,9%-i isə çoxillik okmələr olmıış, kənd 
təsərrüfaımın ıqtısadiyyatın butün sahə- 
ləriııdəki əsas fondlara görə payı 8.6% 
olmuş, osas londların dəyəri 1995 ila nis- 
bətən 11,5 dofədən çox artmışdı.

“ Azərbaycan Respublikası region-

larının sosial-iqtisadi inkişafı Dovlət 
Proqramf’na (2004 -2008 illər) müvafiq 
olaraq kənd təsorrüfatı istehsalçılarını 
texnika, gübro və lazımi dərman pre- 
paratları ilə təmin etmək məqsədilo 
“ Aqrolizinq” ASC-nin regional ba- 
zalarının təıkibində rayonlarda 49 
“ Aqroservis” miiəssisələri yaradılmış- 
dır və bu istiqamotdo işlor davaın et- 
dirilir (2006).

Xariei iqtisadi fəalivyət. 20 yüzilliyin 
80-ci illərinin əvvəllərində pambıq və 
iizüm yığımı rekord miqdarda - 1 mln. 
/-dan çox olmuşdu. Pambığın l 2 ° / ı - i ,  

üzüınün və tiltünün iso ancaq 10 'M ı-i res- 
publikada son məhsula çevrilir, qalaıı 
hissəlori iso xammal şoklində ittifaqın 
digər respublikalarına göndərilir vo ya 
mərkəzləsdirilmiş qaydachı xarici ölkəlo- 
rə satılırdı. Mineral giibrolər, maşın, 
traktor, ehtiyat hissələri və s., habclə 
əsas ərzaq məhsulları: şəkorin hannsı, 
taxılın, ətin, yağın xeyli hissəsi mərkəz- 
ləşdirilmiş qaydada respublikaya gotiri- 
lirdi. Həmin dövrdo Azərbaycanm xa- 
rici ticarəi saldosu həmişə müsbot və or- 
ta hesabla 140 mln. ABŞ dolları olmuş- 
du. Azərbaycanın tədiyə balansı hesab- 
lanmadığı üçün vəsait resptıblikanın 
valyııta ehtiyatlarım artırmır və əvəzsiz 
olaraq respublıkadaıı çıxarılırdı.

Azərbaycanın meyvə, tərəvəz, üzüm, 
çay, balıq mohsulları, şərab, meyvə şiro- 
si və s. məhsulların ixracını artırmaqla 
ərzaq tohliikəsizliyi kiıni qlobal dünya 
problemiuin həllindo aktiv iştirak ctmək 
imkanları genişdir. Son illərdo diiyü is- 
tehsalının genişləndirilməsi nəticəsində 
oııun idxalı xeyli azalmışdır. Unüyütmə 
sonayesinin iııkişaf etdirilmosi nəticəsiıı- 
də ıın və taxıl idxalımn xarakteri dəyiş- 
miş, un idxalı getdikcə azalmaqla buğda 
idxalı artnnşdır.

Bcyııəlxalq təşkilatlarla əlaqələr.
1994 ildən başlayaraq müxtəlif təş- 
kilatlar vo dövlətlər tərofındən öikanin 
kond tosorrülatında 20-doıı çox layilıə 
(TACİS proqramının 7 (1994 2000 
illor), Dünya Bankının 2 (1997-2001 
illər), BMT-nin Ərzaq və Kənd Tosoı- 
rüfatı Toşkilatının 3 (1999 2001 illər), 
Kənd Tosərrüfatının İnkişafı üzıo Bey- 
nolxalq Fondun 1, Qara Daııiz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının I və Avropa 
Koınissiyasınm 2 (1997 2002 illər), Is- 
laın İnkişaf Baııkımn 1, Almaniyanın 3, 
Hollandiyanın 2, Yaponiyanın I) həya- 
ta keçiıilmişdir.

TACİS proqramı osasında kəııd 
təsorriifatımn planlaşdırılması vo yeııi-
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dən qıırulması üzrə Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin imkanlarının gücləndiril- 
məsi, şəxsi fermer qrupları yaradılması, 
onlara özünütəminetmə və satış məqsə- 
dilə ərzaq məhsulları istehsalında yardım 
göstərılməsi, regionlarda arzaq məhsul- 
ları bölməsində özəl bölmənin dəstəklən- 
ınosi, aqrar islahatın aparılmasına təkan 
verə bilən siyasi vasitələriıı müəyyən 
olunması, kənd təsərrüfatı ticarətinin 
yenidən təşkili, özəl aqıar sahəni dəstək- 
ləməklə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı, 
taxıl birjasının yaradılması, kəndloıdə 
kıedit birliklərinin yaradılmasına kömək 
göstərilməsi, Azərbaycanda kommersiya 
və professional fermer təsərriilatlarına 
yardım, biznes mərkəzlərinin yaradılma- 
sı və s. layilıələr lıəyata kecirilınişdiı.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Kənd Təsərrüfatı və Əızaq Təşkilatı 
Azərbaycanda uzaq məsafədən fond- 
laşdırma üsulu ilə biıki örtüyünün və 
torpaqdan istifadənin inventarlaşdırıl- 
masını, fitosanilariya üzrə qanunverici- 
liyin təkmilləşdi''ilməsıni, kənd təsərrü- 
fatı bölməsinin ortatəcili inkişaf siyasə- 
tinin işlənməsini maliyyələşdirmişdir.

Kənd Təsərrüfatının İııkişafı üzrə 
Beynəlxalq Fond (İFAD ) və Dünya 
Bankı (DB) Azərbaycanda keçmiş 
kolxoz və sovxozların ərazilərində 
fəaliyyət göstərən feıınerlərə kənd təsər- 
rüfatımn bütün sahələrino aid məsləhət 
və informasiya xidmətləri göstərilməsi- 
nin təşkil edilməsi, lorpaq və əmlakın 
özəlləşdirilməsi, kənddo yeın sahibkar- 
ların formalaşması, onhırın kredit təmi- 
natı mexanizminin hazırlanması, kəııd 
təsərrüfatında məhsuldarlığın və gəlirlə- 
rin artırılmasına xidmət edən icıtisadi si- 
yasət və stategiyanın hazırlanması üzrə 
layihələr həyata keçirmişdir.

Avropa Komissiyası və Azarbaycan 
hökuməti arasında bağlanmış protokola 
əsasən, aqrar-sənaye kompleksinin biid- 
cədənkənar maliyyələşəıı strukturların 
təkmilləşdirilməsinə vəsait ayrıhnış, 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıla- 
rına kıeditlər verilmişdir.

İslam İnkişaf Bankı Mil-Muğaıı kol- 
lektorunun tikintisinə kıedit ayırmışdır.

Taxıl seleksiyası və kadr lıazırlığı 
sahəsində Qarğıdalı və Buğdanın Yaxşı- 
laşdırılması üzrə Beynəlxalq Mərkəzlə 
(SİMMİT), genetik ehtiyatlar, toxum- 
çuluq, seleksiya və kadr hazırlığı sahələ- 
rində Quraqlıq Regionlarda Kənd Tə- 
sərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq 
Mərkəzlə (İKARD A), genetik ehti- 
yatların toplanınası, saxlanması və isti-

fadə olunması üzrə Bitkilərin Genetik 
Resursları Beynəlxalq İnstitutu 
(İPQ Rİ) ilə, yağlı və paxlalı bitkilərin 
genofond mübadiləsi vo seleksiyası ilə 
bağlı Yarımquraqlıq Tropik Zonada 
Kənd Təsərriifatı Bitkilərinin Beynol- 
xalq Elmi lodqiqat İnstitutu (İKRİ- 
SAT) ilə, aqrar islahatı sahəsində Kənd 
Təsərriifatı (bctaiqatları üzrə Bcynəl- 
xalq Milli Xidınətlə (İSNAR) əmək- 
daşlıq edilınişdir

Türk İşbirliyi və Kalkınma Acansı 
(TİKA) ilo birgə yaradılmış Azərbay- 
can Türkiyə BirgəToxıımçuluq Araşdır- 
ma Müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Quba 
Regional Aqrar Elm Mərkəzində meyvə 
bilkiləri genofondunun zənginləşdirilmə- 
si işləri aparılır və üçillik layihə çərçivo- 
sində Fransadaıı 2000 ədəd virussuz alma 
calaqaltısı (hər birindən 10 ədəd olmaqla 
dörd alma sortıı) gətirilib əkilmişdir.

Almaniya Federativ Respublikası və 
Azərbaycan Respublikası hökumətləri 
arasında maliyyo və texniki əməkdaşlıq 
üzrə memoranduma əsasən, “ Aqrar 
siyasət” və “ Cənubi Qafqazda regional 
əməkdaşlığın və sabitliyin, ərzaq təmi- 
natının dəstəklənməsi”  layihələri, Nor- 
veç Krallığının Azərbaycan Respub- 
likasındakı səfırliyinin maliyyə dəstəyi 
ilə “ Goncə kənd təsərrülatı” layihəsi hə- 
yata keçirilmişdir.

ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə, İs- 
veçrə, Danimarka, Belçika, Yaponiya, 
Avstriya, Hollandiya, İsrail, İtaliya, 
Braziliya, Almaniya, Çin, Fıansa, Yu- 
nanıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakis- 
tan, İran, Uindistan, Misir, Bolqarıstan, 
Rusiya, Belorus, Qazaxıstan, Qırğızıs- 
tan, Özbəkistan, Ukrayna, Estoniya və 
digər ölkələrin hökumətləri ilə aqrar sa- 
hədə əməkdaşlığı nəzərdə tutan müqav' 
lələr bağlanmışdır.

Kənd təsərrüfatının iqtisadi 
rayonlar üzrə xarakteristikası

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 
rayonlarının coğrafı-təbii şəraiti və ehti- 
yatları, əhalinin məskunlaşma səviyyəsi, 
sahə quruluşunun və tarix' inkişaf xüsu- 
siyyətlərinin müxtəlifliyi ölkədəki kənd 
təsərrüfatı sahələrinin yerləşdirilməsi və 
inkişaf etdirilmosini şərtləndirəıı əsas 
amillərdir.

“Azəıbaycan Respublikası regionla- 
rının sosial-iqtisadi inkişafı Dovlət 
Proqraım”nda (2004-2008 illər) qəbul 
edilmiş ıayonlaşma təsnifatı ölkənin re-

gionlarının mövcud potensialından da- 
ha səmərəli istifadə ctməklə ayrı-ayrı ra- 
yonlarda iqtisadiyyatın sahələr üzrə ixti- 
saslaşma dərəcəsinin və onun strukturu- 
nun təktnilləşdirilməsini nəzərdə tıııur.

A b ş e r o n i q t i s a d i r a y o n u 
Abşeron, Xızı inzibati ıayonlarını və 
Sumqayıt şəhərini əhatə edir, çox əlveriş- 
li iqıisadi-coğrafı mövqeyə, qurıı sııbtro- 
pik iqlimə malikdir. Burada kənd tə- 
sərrüfatının əsasını şəhərətrafı təsərrıifat 
kompleksinə daxil olan südlük-ətlik mal- 
darlıq, quşçuluq, qoyunçuluq, tərəvəzçi- 
lik, bostançılıq. üzümçülük, gülçülül və 
quru subtropik meyvəçilik təşkil e ir. 
Əlverişlı iqlim şəraiti zeytun. zəfənm, 
püstə, badam və digər kənd təsərr ıtı 
bitkiləri yetişdirilməsinə imkan veriı >iu 
rayon inkişaf etmiş infrastruktura 
likdir. Ərazinin Xəzər dənizi sahili ə 
yerləşməsi onun nəqliyyat əlaqələr- ı.ı 
geııişləndirilməsi imkanlarını artırır ■.]- 
tisadi rayon sosial obyektləriıı genî  ı- 
bəkəsinə malikdir. Burada elmi tədqi |t 
instituıları, ali məktəblər, böyük idra.ın 
kompleksləri, ölkə əhəmiyyətli səhı ə 
müəssisələri və digər sosial infrastruk ır 
obyektləri fəaliyyət göstərir.

Gəncə  Qazax i q t i s ad i  r - 
y o n u Ağstafa, Daşkosən, Gədəb , 
Goranboy, Xanlar, Qazax, Sam 
Şəmkir, Tovuz inzibati rayonları 
Gəncə və Naftalan şəhərlərini əhaıs 
edir, əlverişli iqtisadi-coğrafı mövqe- 
malikdir. İqtisadi əhəmiyyətiııə görə 
kədə ikinci yeri tutan bu iqtisadi rayor 
da kənd təsərrüfatı maşınlarının tənr 
miiəssisələri və yerli xammalın emalı 
əsaslanan Dəliməmmədli pambıq mal 
Iıcı, Gəncə pambıq parça, yun oarç- 
trikotaj ‘məmulatları istehsalı, Gənc. 
Qazax və Daşkəsən xalça toxuculuğ 
müəssisələr' fəaliyyət göstərir. Ölkə üz' 
kənd təsərriifatı məhsulunun 13 14% 
bu iqtisadi rayonun payına düşür, əs 
ixtisaslaşma sahələri kartofçuluq, üzüııı 
çülük, taxılçılıqdır. Pambıq yalnız Gı 
ranboy rayonunda əkilir. Qazax, Ağsta 
fa, Şəmkir və Samux rayonları iizüm is 
tehsalı üzrə, Gədəbəy, Şəmkir, Tovu/ 
rayonları kartof istehsalı iizrə, Goran- 
boy rayonu taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaş 
mışdır. Bostançılıq, tərəvəzçilik meyvə- 
çilik və heyvandarlıq sahələri də inkişaf 
etmişdir.

İqtisadi rayonun kompleks inkişa- 
fında nəqliyyat sistemi əhəmiyyətli rol 
oyııayır, ölkəni Giircüstan və Qara dəııiz 
sahilləri ilə birləşdirən dəmir yol, avto- 
mobıl magistralı və hava xətləri onun
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quru və lıava məkamndan keçir. Gəncə, 
Qazax və Ağstafa əsas nəqliyyat qov- 
şaqlarıdır.

Ş ə k i Z a q a t a 1 a i q t i s a d i 
r a y o n u Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, 
Zaqatala, Şəki inz'bati rayonlarmı əha- 
tə edir və mülayiın iqlim şəraitinə malik- 
dir. Bu iqtisadi rayonda iqtisadiyyatın 
əsasım kənd təsərrüfatı təşkıl edir. Ölkə 
üzrə kənd təsərriifatı məhsullarmın 
amək bölgüsündə o, tütiinçülük, bara- 
maçılıq, meyvəçilik, taxılçılıq, iizümçü- 
liik, ət-süd və ət-yun təmayüllii qoyun- 
çuluqla təmsil olunur və ölkədə istchsal 
olunan tütüniin 99,5%-indən çoxunu, 

ıramanın 47,9%-ini, yaşıl çay yarpağı- 
ı :n 6,9’ i-ini verir.

Əsasən bağçılıq, tütünçülük və hey- 
, mdarlıq ınəhsullarının emalı üzrə ixti-
> slaşdırılmış müəssisələr bu iqtisadi 
ı yonun sənaye məhsulunuıı 95%-indən 
c 'xunıı istehsal edir. Şəki yeyinti məmu- 
I lları kombinatı və şərab zavodları, Şə- 
I ət kombinatı, Qəbələ, Qax, Ualakən, 

ic meyvə-tərəvəz konservi zavodları, 
matala fındıq zavodu və çay fabriki 
as sənaye miiəssisələridir. Bu iqtisadi 
yonda yerli tələbatı ödəyən çörək mə- 

ı ulatı, şərq şırniyyatı, spirtsiz içkilər is- 
t hsal edən kiçik müəssisələr vardır. Şə- 
I idə yiingül sənayenin əsasını təşkil edən 
i,<ək kombinatı, Şəki, Qəbələ, Balakəıı 
və Zaqatalada tütiin-fermentləmə za-
■ odları fəaliyyət göstərir.

İqtisadi rayon inkişaf etmiş nəqliy- 
; ıt şəbəkəsinə malikdir. Əsas nəqliyyat
■ agistralı Yevlax-Balakən şosesi və 

)80 illəıin 2-ci yarısında istismara 
ıraxılmış dəmir yol xəttidir.
L ə n k ə r a n  i q t i sad i  r a yo nu  

stara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yar- 
mlı və Lənkəran inzibati rayonlarını 
atə edir. Rütubətii subtropik iqlim, 
əhsuldar torpaqlar, su və kifayət qo- 
'r əmək ehtiyatları kənd təsərrüfatının 
kişafı üçün böyük imkanlar yaradır. 
Ikədə istehsal olunan çayın 93,1%-i bu 

i'! .isadi rayonun payına düşür. Masallı, 
ənkəran, Astaıa rayonlarının ovalıq 

l’issəsi çayçılıq və tərəvəz-bostan məh- 
sullarmın və silrus meyvəloı inin istehsa- 
lı iizrə ixtisaslaşmışdır. Əsas salıələr Cə- 
lilabad rayonunda iizümçülük, Lerik vo 
Yardımlı rayonlarında iso taxılçılıq, 
heyvandarlıq və tütünçiilükdür. Xəzər 
dəııizinin sahilboyu zolağında balıq ov- 
lanır. İqtisadi rayonun sənaye müəssisə- 
ləri yerli kənd təsərrüfatı xammalı əsa- 
sında işləyir, əsasən bitkiçilik və balıqçı- 
lıq məhsullarım emal edir.

Bakı-Astara dəmir yol xətti və ona 
paralel Bakı-Astara magistral avtomo- 
bil yolu yük və sərnişin daşınmasında, 
həmçinin Azərbaycanla İıan İslam Res- 
publikası arasında iqtisadi əlaqəlorin ge- 
nişləndirilməsindo mühiim rol oynayır.

Quba Xaçmaz iqt isadi  ıa- 
y o n u Dəvəçi, Xaçmaz, Quba, Qusar və 
Siyəzən inzibati rayonlarından ibarotdir 
və onun iqtisadiyyatının əsasım təşkil 
edən kənd təsərrüfatı tərovəzçilik və 
meyvəçilik iizrə ixtisaslaşmışdır. Dəvəçi. 
Siyəzən, Xaçmaz rayonlarında dalıa çox 
üzüm, Qusarda isə kartof yetişdirilir. Bu 
iqtisadi rayonun yaşayış məskənlorinə 
yaxın hər yerində taxıl əkilir, düzənlik 
əraziləı ində siidlük-ətlik istiqamətli mal- 
darlıq, dağətəyi və dağlıq zonalarında 
isə qoyunçııluq inkişaf etdirilir. Siyəzən 
və Dovəçidə quşçuluq kompleksləri 
mövcuddur. Rayonun aqrar-sənaye 
kompleksinin əsasını konservloşdirilmiş 
meyvə-tərəvəz ste/ısafı (Xaçmaz, Qu- 
ba), balıq emalı (Xııdat), xalça toxucu- 
luğu (Quba, Qusar, Xaçmaz) saholəri 
təşkil edir. Xaçmaz və Dəvəçidə taxıl və 
süd məhsulları emal edən müəssisolər fə- 
aliyyət göstərir. Bu iatisadi rayonun 
ərazisindon keçən dəmir yol və telekom- 
munikasiya xətləri, magistral neft, qaz 
və su kəməıiəri rayonun iqtisadi əlaqələ- 
rinin inkişafına mühüm zəmin yaradır.

Aran  i q t i s ad i  r a y onu  Ağ- 
cabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bordə, Biləsu- 
var, Gnyçay, Hacıqabul, İmişli, Kürdə- 
mir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, 
Ucar, Zərdab inzibati rayonVan və 
Bayramlı, Mingəçevir, Yevlax şəhəıiərini 
əhatə edir, suvarma əkinçiliyinə əsasla- 
nan mühiim kənd təsəı rüfatı rayonudıır. 
Pambıqçılıq, taxılçılıq, iizümçülük, qııru 
subtropik meyvəçilik, bostançılıq sahə- 
sində ixTisaslaşmışdır. Ölkədə istehsal 
olunan pambığın 88,1%-indən çoxu bu 
iqtisadi rayonun payına düşiir. Burada 
həmçinin kartof, şəkər çuğunduru əkilir.

Bakı şəhərini ölkəııin əsas iqtisadi 
rayonları, Gürcüstan. İran vo Tiirkiyə 
ilo biıioşdirən nəqliyyat yolları bu iqti- 
sadi rayonun ərazisindən keçir.

Y u x a r ı Q a r a b a ğ i q t i s a d i 
r ayonu  Ağdam, Tərtər, Xocavənd, 
Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Fiizuli ıayonla- 
rından və Xankəndi şəhərindən ibarət- 
dir. Əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edən 
iqtisadiyyatının başlıca saholəri üzüm- 
çüliik, taxılçılıq, meyvəçilik və uiıünçü- 
liik idi. Üzüm məhsuldaıiığına görə xti- 
sıısilə seçilirdi. Heyvandarhq əsasən ət 
lik-südlük, yiiksək dağlıq sahələrdəki

qoyunçuluq isə ətlik-yunluq idi. Burada 
baramaçılıq və arıçılıq da inkişaf etmiş- 
di. Sənayesi ycrli kənd təsərriifatı xam- 
malının emalına əsaslanırdı. Bu iqtisadi 
rayon 1993 ildən. Ağdam Tərtər və Fü- 
zuli rayonları ərazisinin bir qismi istî na 
olmaqla, işğal altındadır.

K ə l b ə c ə r - L a ç ı n  i q t i s ad i  
r a y o n u Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və 
Qubadlı inzibati rayonlarım əhatə edir. 
Onun iqtisadiyyatınm əsasını kond tə- 
sərrüfatı, xüsusilə heyvandarlıq təşkil 
edirdi. Burada qoyunçultıq, maldarlıq, 
arıçılıq inkişaf etmiş saholər idi. Bu iqti- 
sadi rayon 1993 ildən işğal altıııdadır.

D a ğ 11 q Ş i r v a n i q t i s a d i 
r a y o n u İsmayıllı, Ağsu, Qobustan və 
Şamaxı inzibati rayonlarını əhatə edir və 
başlıca olaraq əkinçilik, üzümçiilük, şə- 
rabçılıq və heyvandaıiıq üzro ixtisaslaş- 
ımşdır. Əkinçilikdə aparıcı yeri taxılçılıq 
tutur. Digər əkinçilik sahələri yerli isteh- 
lak xamkteridaşıytr. Saş/tca iıeyvandar- 
lıq sahələri maldarlıq və qoyunçuluqdur. 
Yerli kənd təsərrüfatı məhsullarını emal 
edən yeyinti və yüngiil sənayesi, əsasən, 
şərabçılıq, meyvəçilik, tikiş və xalçaçılıq 
sahələri ilə tomsil olunur.

Digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələr ya- 
ratmağa imkan verən Bakı—Tbilisi domir 
yol xətti, ölkənin paytaxtım qərb rayon- 
ları ilə birləşdiron Baki -Qazax şose yolu 
bu iqtisadi rayonıın orazisindon keçir.

N a x ç ı v a n  i q t i s ad i  r ayonu  
Naxçıvan şəhərindən, Babok, Culfa, Or- 
dubad, Sodərək, Şahbuz və Şərur inzi- 
ba\i rayonlı\v\nd-an ibarətdir və çoxsaUs- 
li kənd təsərrüfatına malikdir. Ölkənin 
kənd təsərrüfatı məhsulunun 5,3%-i bu 
iqtisadi rayonun payına diişür. Naxçı- 
van şəhərində istehsal olunan sənaye 
məhsulunun 70%-indon çoxu yeyinti sə- 
nayesinin payına diişür. Yiingül sənaye- 
si tikiş (Naxçıvan, Ctılfa), ipəkəyirmə 
(Ordubad), xalçaçılıq trikotaj (Naxçı- 
van) müəssisələri; yeyinti sənayesi isə 
konserv (Ordubad, Şərur), tütün-fer- 
mentləmə, mineral su doldurulması, ət 
emalı, balıq zavodu (Naxçıvan, Şahbuz, 
Şərur) ıniiəssisələri ilo təmsil olunur.

İqtisadi ıayonun iqlim şoraitinin zəıı- 
ginliyi kənd təsarrüfatflun müxtəlif istiqa- 
motlər iizrə ixtisaslaşmasına sobəb olmuş- 
dıır. Əkinçilik siini süvarma şoraitində in- 
kişaf eıdirilir. İxtisaslaşmış təsərriilat sa- 
hələri üzümçülük, tıitiinçülük. meyvəçilik 
vo taxılçılıqdır. Naxçıvan iqtisadı rayonu 
ölkəııin ikinci tülünçülük regionudur. Bu 
iqtisadi rayonda şəkər çuğunduru, xına, 
tərəvəz və gül də becərilir. Əllik-siidhik
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maldarlıq, əllik-yunluq vo südliik qoyun- 
çulııq, arıçılıq osas sahobrdir.

Naxçıvan iqtisadi rayonu Azorbay- 
can Respublikasının digər rayonları ilo 
lıava yolu və Iran oıazisindon keçon av- 
tomobil yolu vasitosilə olaqo saxlayır.

Kənd təsərrüfatının sahnlori

İqtisadi əhomiyyətinə göro kond tə- 
sərriifatı əsas və olavo saholoro bölünür. 
Kənd tosərrüfatında iki əsas sabənin - 
bitkiçilik və heyvandarlığın nisboti kənd 
tosorrülatının saho strukturunu xarakte- 
rizə edir. Bu iki sahəyomüxtolif alt sahə- 
lər (məhsulun emalı, tara istehsalı, tikin- 
ti materialları və s.) xidmot edir.

B i t k i ç i 1 i k. Taxılçılıqda 5 iqtisadi 
rayon ümumi ınəhsulun 81,7%-ini verir- 
di: Aran (38,2%), Lənkəran (8,8%), 
Şəki-Zaqatala (12,8%), Gəncə-Qazax 
(12,8%), Dağlıq Şirvan (9,1%). Əsas 
ınəhsul istehsalçısı özəl sektordur. Üıııu- 
ıni taxıl sahəsinin 73,6%-ini payızlıq 
buğda, 17,1%-ini payızlıq arpa, 7,1%-ini 
isə dənlik qarğıdalı tuturdu (2005).

Aqrar islahatların başlanğıcında 
taxılçılıq təsərrüfatı ölkədaxili toloba- 
tın 54%-ini, 2005 ildən 67%-ini ödə- 
yir. Ölkənin taxıla ehtiyacı 3,1 mln. /,
0 cüınlodən orzaq taxılına 2,5 ınln, ı- 
dur. 1990 illə müqayisodə ümumi taxıl 
yığımı 2005 ildə 50,4% artaraq 2126,7 
min t olınuş, taxılın məhsuldarhğı 
9,5% artmışdı, Uınıımi laxıl yığımında 
aıtıın, əsasən əkin sahələrinin geniş- 
londirilməsi hesabına əldə edilmişdi. 
2005 ildo taxıl əkini saholərinin ümu- 
mi okin saholərində payı 1990 ildəki 
39,9%-dən 60,4%-o qalxmışdı.

P a m b ı q ç 1 11 q. Azərbaycan pam- 
bıq istehsalı ü/rə Özbəkistandan sonra 
SSRİ-də ikinci yeri tuturdu. Pambıq 4 
iqtisadi rayonda becərilir, ınohsul istelı- 
salının xüsusi çəkisi Aran iqtisadi rayo- 
ııunda 88,1%, Yuxarı Qarabağda 9,1%, 
Goncə-Qazaxda 1,7%, Dağlıq Şirvanda
1 1% təşkil edirdi (2005).

1970 -80 illordə pambıqçılıq sahəsin- 
də böyük nailiyyətlər oldo edildi. Lakiıı 
1991 93 illordo pambıq istehsalı xeyli 
azaldı. 2004 ildo 135,7 min /, 2005 ildə 
196,6 min l pambıq isıehsal olundıı.

T o ro vo zç i 1 i k. Ölkodə açıq və 
örtülü torpaq sahəloıindo 35-dəıı çox 
torovoz bitkisi becəıilir. Torovəz ısteh- 
salının xeyli hissosi hoyətyanı sahəlor- 
də cəmlənmişdir. İqtisadi rayonlarüzro 
tərovəz mohsulu istehsalı Lənkəranda

24,1%, Aranda 25,4%, Goncə Qazaxda 
16,4%, Quba Xaçmazda 15,9%, Şə- 
kı Zaqatalada 6,4%, Naxçıvanda 5,0%, 
Dağlıq Şirvanda 1,3%, Abşeronda 1,2% 
ləşkil edirdi (2005).

Torovə/. bitkiləı inin əkiııçilikdə xü- 
susi çokisi iqtisadi rayonlarda toıpaq- 
iqlim şəraitindən asılı olaraq müxtə- 
lifdir. Suvarma şəbəkəsinin yaxınlığı, 
əmok ehtiyatları və texniki təminat, 
ralıal yolların və emal miiəssisələrinin 
yaxınlığı da bu göstəriciyə təsir edir. 
Tərəvəz bitkilərindən pomidor, xiyar 
və kələm istehsalı Lənkəran, Qıı- 
ba-Xaçınaz, Gənco-Qazax vo Abşe- 
ron (istixana şəıaitində); soğan Lən- 
koran, Quba- Xaçmaz, Aran; yerkökü 
Abşeron və Aran; faraş göy-göyərti 
Gəncə-Qazax iqlisadi rayonlarında 
yayılmışdır. İstixana torəvəzçiliyi Ba- 
kı və Gəncə ətrafında, Şəmkirdə, Lən- 
kəranda inkişaf etmişdir.

Respublikada 2000 ildə 780,8 ınin 
/, 2001 ildə 916,4 t, 2002 ildə 974,6 
nıin l, 2003 ildə 1046,3 min /, 2004 il- 
də 1076,2 min t. 2005 ildə 1127,3 min 
l tərəvəz istehsal olunmuşdu.

K a r t o f ç u l u q  respublikada zəif 
inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı sahələıin- 
dən biri idi. Vaxtilə əhalinin bu məhsula 
olan tələbatı SSRİ dövründə əsasən Be- 
lorusdan, Baltikyanı respublikalardan 
və Rusiyadan gətirilən kartof hesabına 
ödənilirdi. 1991 ildən sonra bu məhsula 
olaıı tələbatın daxili istehsal hesabına 
ödənilmosi üçüıı tədbirlər görüldü, ölko- 
nin 9 tobii-iqtısadi bölgəsində kartof ye- 
tişdirilməsinə başlandı. 1991 ildəki 22,3 
min luı kartof əkini sahəsi 2003 ildə 59,3 
min lıa-ya, 2004 ildə 65,8 min /ı«-ya, 
2005 ildə 70,7 ıııin lıa-ya çatdırıldı. 2004 
ildə 930,4 miıı t, 2005 ildə 1083,1 min t 
kartof istchsal olundu.

Kartofçııluq ölkədə əkinçiliyin apa- 
rıcı saholərindən birinə çevrilmokdodir. 
Əsas kartolçuluq rayonları Goncə-Qa- 
zux (64,7%), Lənkəraıı (15,2%) vo Qu- 
ba-Xaçmazdm (4,7%) (2005). Son illor- 
də ölkodə ohalinin kartofa olan tələbatı 
daxili istehsal hesabına tam ödənilir, kar- 
tofun xarici bazaıiara ixracı getd'kcə ar- 
tır, Cəlilabad, Astara vo Abşeıon rayon- 
larında ildə iki dol’ə molısııl götiirülür.

Ə rzaq  bo s t a n ç 111 ğ ı. Bostan 
bitkilorindən qarpız, yemiş vo qabaq 
dalıa çox okilir. Mabsulun islehsal lıəc- 
minin iqtisadı rayonlar üzrə xüsusi çəkisi 
Araııda 66,5%, Naxçıvanda 11,0%, Lon- 
koraııda 6,8'%ı, Şəki-Zaqatalada 6,4%, 
Gəııco Qazaxda 5,4% təşkil cdirdi (2005).

Şəkər çuğunduru ölkədə qəııd istehsal 
etmok üçün əsas xammaldır. 1996 2001 
illordo 41900 t məlısul istehsal edilmişdi. 
Əsasən Naxçıvan iqtisadi rayonunda ye- 
tişdirilir. Şək' -Zaqatala və Aran iqtisadi 
rayonlarında da şəkor çuğunduıu isteh- 
salına başlanmışdır. Şəkər çuğunduru 
İran və Tiirkiyəyə ixrac edilir.

M e y v ə ç i l i k .  Respublikada kond 
tosoırüfatına yararlı torpaq sahosinin 
1,95%-ini meyvə bağları təşkil edir. Ölkə- 
nin zəngin, müxtəlif iqlim və torpaq şəra- 
itino malik olması hər cür növ meyvo, gi- 
ləmeyvə, subtropik bitkilər yetişdirilmo- 
sinə imkan verir. Meyvəçilik biitün təbi - 
iqtisadi zonalarda inkişaf etdirilir. 1975 
ildən sonra Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaq - 
tala, Qarabağ -Mil, Şirvan, Muğan-S: ■ 
yan zonalarında 147,2 min lıa yeni m 
və bağları salınmışdı. Meyvə bağların ı 
sahəsi 2003 ildə 88,4 mın hcı, 2004 il<
89,7 min lıa. 2005 ildə isə 93.0 miıı ha id

Meyvə-gilomeyvo məhsullarının istt 
sal hocminin 95,5%-i Quba-Xaçm. 
(26,4%), Aran (25,2%), Gonco-Qa; 
(18,6%), Şəki-Zaqatala (12,3%), Lənk 
raıı (7,2%), Naxçıvan (5,8%) rayonların 
payına düşürdii (2005). Meyvəçilik həyo 
yanı sahələrdə do geniş inkişaf etmişdir

Üzümçü lük  və şərabç ı l ı c  
Üzümçülük Azərbaycanda qədim 
ənənəvi istehsal sahələrindən biridir. Ş; 
rabçılığm sonaye əsasmda inkişafı 20 əs 
riıı əvvəllərindən başkunış, 1970-80 il 
lardo böyiik vüsət almışdı. Azərbaycan 
üzüın istehsalına görə SSRİ-do birinci 
yerdo idi. Həmin dövrdə üzüm bağlar 
genişlondirilmis, ilkin və təkrar emal za 
vodları vo infrastruktur müəssisəlorinin 
geniş şəbəkəsi yaradılmışdı. 1982 ildə 
üzümlüklərin sahəsi 274,9 min lıcı. həı 
/;«-dan məhsuldarhq 10,1 / olmuşdu. 
Bakı. Goncə, Şamaxı, Kürdəmir, Şəm- 
kir və Xanlarda 14 tokrar emal zavodu 
fəaliyyət göstərmi.şdi. Hoıniıı dövrdo bu 
sahədə 177,7 min işçi çalışırdı. Zavodla- 
rın illik eıııal gücü ildə 1667,4 miıı / idi, 
Azorbaycan 20 adda şərab məhsulu is- 
telısal edirdi. 1984 ildə hor hcı-dıın orta 
məhsuldarlıq 99,2 s olmuşdu.

1985-86 illərdə alkoqolizmə qarşı 
SSRİ-də başlanmış siyasi kampaniya 
tcxniki üzüm sortlarının kütləvi surətdə 
ləğv edilməsino səbəb oldu. SSRİ-do 
üzümçülük və şərabçılıq məhsulları is- 
tehsalınm 25‘!/<ı-inin Azəıbaycanın pa- 
yına diişdüyündon lıəmin kaıııpaniya 
Azərbaycana xeyli ziyaıı vurdıı. Şama- 
xı, Colilabad, Tovuz, Qazax, Xanlar, 
Füzuli və Ağdaııı rayonlarında iiziiın-
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liiklor qısa müddotdə ləğv edıldi. Şorab 
zavodlarında milyoıı dekalitıiorlo şorab 
məhsulu uzun miiddət saxlandığma gö- 
ro keyfiyyətiııi itirdi. 1985 ildə Azor- 
baycanda 1,8 mln. / üzüm istehsal olun- 
duğu halda, 1995 ildə bu rəqım 308,7 
min /-a. üzüm sahələıi 1985 ildə 267,8 
min lıcı-dan 1995 ildə 97,7 min lıa-a endı.

1998 ildə bütüıı şorab və ilkin şərab 
emalı, şampan və koııyak zavodları 
özəlləşdirilınəyə açıq elan edildi. Oııla- 
rın bazasında 33 səhmdar comiyyəti ya- 
radıldı, qalan 82 cmal müossisosi iso ki- 
çik müəssisə kiıni özolləşdirildi.

( züm məhsulundan 5 istiqamətdo is- 
tifado olunur: şərab-konyak hazırlanır; 
şiro istehsal olunur; qurudulur (kişmiş); 
konservloşdirilir* tullantısından yem ki- 
mi istifado olunur.

Əkinçilikdo üzümçülüyün xüsıısi çə- 
kisi Aıanda 21,1 ‘M>, Gəncə-Qazaxda 
17,8%, Naxçıvanda 16,5%, Dağlıq Şir- 
vanda 12,8%, Quba-Xaçmazda 10,2% 
idi (2005).

Ç ay ç ı l ı q .  Ölkədə çay daha çox 
Lənkəran, Astara, Masallı və Lerik, qis- 
mon də Zaqatala və Balakən rayonlarm- 
da becərilir. 1932 ildə ilk çay planlasiya- 
sı Lənkoran rayonunda salındı və 1937 
ildo burada çay yarpağı mohsulunu 
emal edəıı fabrik tikildi. 1940-cı illərdo 
Lənkəran Astara bölgəsi SSRİ-nin 
ikinci subtropik bazasına çevrildi.
1970-80 illərdə çayçılıq yiiksək inkişaf 
soviyyəsino çatdı. 1990 ildə respublika- 
da 13,3 ıniıı ha çay plantasiyası var idi.
2005 ildə bu plantasiyanın sahosi 2,9 
nin ha clmuş, cəm. 0,7 min / yaşıl çay 
yarpağı istehsal edilmişdi (1990 ildo
30,7 min /). Respublikada birinci kate- 
joriyaya aid və 35 40 min / yaşıl çay 
-arpağı ıstehsal etınəyo imkan verən
21,0 min hcı yararlı torpaq sahəsi möv- 
.’uddur (96%-i Lonkəran iqtisadi rayo- 
ııundadır) (2005).

T ü t ü n ç ii 1 ü k. Azərbaycan lütün 
stehsalına göro Moldovadan sonra 
SSRİ-də 2-ci yeri tuturdu. Respublika- 
ınn yeddi rcgionunda tiitün becərilirdi 
və hər il 50 55 miıı f tütün istehsal edi- 
lirdi. 19C> 1 ildən başlayaraq tütünçülük 
tonəzzülə ıığradı. 2002 ildo tütiin əkini 
sahəlori 1,6 ınin licı, istehsalı isə 3,3 min 
/ olmuşdu. 2005 ildə tiitün okiııi saholəri
2,8 min luı, onuıı istehsalı iso 7.1 miıı / 
təşkil elınişdi.

Yem  istehsal ı .  Heyvandaıiığın 
inkişafmda vo lıeyvandarlıq ınəhsulları- 
nın istehsalında ölkonin yem bazası həll- 
edici ohəmiyyət kosb edir. Yem bazası-

nın əsasını təbii və yaxşılaşdırılmış biçə- 
noklordon, çoxillik vo birillik otlaıdan 
ibarotdir. 1996 2005 illərdo ortaillik is- 
tehsal tobii və yaxşılaşdırılmış biçonok 
yemi üzrə 2245,1 min /, çoxillik ot yemi 
iizro 616,8 min /, birillik ot yeım ü/.rə
29,5 min /, kökiimeyvoli yemi iizrə 2,4 
miıı / vo qarğıdalı silosu üzrə 20,2 min / 
olmuşdu. Yem istehsalında tobii vo yax- 
şıhısdııılmış biçənəklərin xüsusi çokisi 
77,6%, çoxillik otlarm payı 21,3% idi.

I I e y va n d a r 11 q. Azərbaycan 
kəııd tosorrüfatının ümuni' mohsulun- 
da heyvandarlıq məhsullarımn xüsusi 
çokisi 42,2% idi (2005). Maldarlıq, 
qoyunçuluq, quşçuluq, balıqçılıq, arı- 
çılıq, donuzçuluq, iş heyvanları, hey- 
vandarlıq məhsulları istehsalı osasən 
özəl sektora aiddir.

İqtisadi rayonlar üzrə ət istehsalı 
Aranda 33,7%, Gəncc Qazaxda 13,1%, 
Şəki-Zaqatalada 10.1%, Lənkoranda 
9,5%, Qııba- Xaçmazda 14,6%, Dağ- 
lıq Şirvanda 5,8%, Naxçıvanda 5,4%>, 
Yuxarı Qarabağda 2,7%, Abşeronda
3,6%, Kəlbəcər-Laçında 1,5% toşkil 
ediı di (2005).

İqtisadi rayonlar üzrə siid istehsalı 
Aranda 36,0%, Şəki Zaqatalada 10,8%, 
Gəncə-Qazaxda 13,1%, Dağlıq Şirvan- 
da 6,3%, Naxçıvanda 5,2%, Yuxarı Qa- 
rabağda 3,8%, Abşeronda 2,7%, Kəl- 
bəcər Laçında 0,9% idi (2005).

M a l d a r l ı q  süctoiik, südlük-otlik 
vo ətlik istiqamətlərində inkişaf etdiri- 
lir. Maldaıiıqda qaramalın xüsusi çə- 
kisi 87,2%-o, maldarhğın ot istehsalın- 
da xüsusi çokisi 47,8%-ə, süd istehsa- 
lında 97,9%-ə çatmışdı. Qaramal na- 
xırınm strukturunda inəklorin xüsıısi 
çəkisi 48,4%, camış naxırımn struktu- 
ıunda aııa camışların xüsusi çəkisi 
47,9% idi (2005).

1996-2006 illərdo qaramalın sayı
1681,7 min başdan 2367,0 min başa 
qodər, o cümlədan inok və camışların 
sayı 772,6 min başdan I 145,3 min ba- 
şa qadər artınışdı. Qaramalııı iqlisadi 
rayonlar üzrə xüsıısi çəkisi Araııda 
38,8%, Şəki-Zaqatalada 11,1%, Lən- 
koranda 12,7%, Gəncə Qazaxda 
12,5%, Quba-Xaçmazda 8.1%, Dağ- 
lıq Şirvanda 6 5%, Naxçıvanda 3,7%,
V uxarı Qarabağda 3,6%, Kolbə- 
cər Laçmda 1,5%, Abşeıonda 1,5% 
idi.

Q o y u n ç u I u q sahəsi əsasən ətlik 
istiqamotindo inkişaf etdirilir. Ət ba- 
lansmda qoyuıı və keçi oti ikiııci ycr- 
do (28,0%), onların sııd istehsalında

xüsusi çokisi 1,6% olmıışdu. 1996-
2006 illərdo qoyun vo keçilərin sayı 
4644,4 min başdaıı 7648,2 min başa 
qodər aıimışdı. Qoyu/ı vo kcçiloriıı 
sayının iqfisadi nıyonhır üzra xususi 
çokisi Araııda 29,2%, Goncə Qazaxda 
21%, Şoki-Zaqatalada 9,3%, Dağlıq 
Şirvanda 8,6%, Qııba- Xaçmazda 
7,2%, Naxçıvanda !,()"/« Lənkoranda 
5,6%, Yuxarı Qarabağda 5,6%, Kəl- 
bocor-Laçında 3,9%, Abşeronda 2,6% 
olmuşd u.

D o n u zç u I u q. Heyvandaıiığın 
ət balansında donuz afinin xiisusi ço- 
kisi 1.0% idi. Əsason Abşeron və Şə- 
ki-Zaqatala iqıisadi rayonunda cəııı- 
lənmişdi. Onların sayı 1996 2004 il- 
lərdə 30,4 min başdan 20,4 min başa 
qodər azalmış, 2005 ildo 22,9 ıtıin ba 
şa qədor artmış vo 2006 ildə eyni sə- 
viyyədə qalınışdı.

Q u ş ç u 1 u q. Bu salıo bütün iqtisa- 
di rayonlarda inkişaf eımişdir. 
1996-2006 illərdə quşların sayı 13,3 
ınln. başdan 19,0 mln. başa qədər art- 
mışdı. Yumurta istehsalı 1995 ildə
455,8 mln. ədəd, 2005 ildo 874,6 mln. 
ədod olmuşdu. Ölkənin ət balansı 
strukturunda quş ətinin xüsusi çəkisi 
23,2% toşkil etmişdi. Yumurta on çox 
Aran (28,3%), Gənco Qazax (9,1%), 
Lənkəran (10,0‘M>), Şək ■ Zaqatala 
(6,6%), Naxçıvan (5,5%), Qııba-Xaç- 
maz (7,1%) iqtisadi rayoıılarında is- 
tehsal edilmişdi.

İş h ey v a n l a r ı .  Azərbaycanda 
atçılıq 3 istiqamətdə (daınazlıq, iş və id- 
man atçılığı) inkişaf etdirilir. Atların 
çox böyük hissəsi iş heyvanları kimi isti- 
fado olunıır. 1996-2006 illəröo atların 
sayı 43,1 min başdan 69 4 min başa, 
kond yerbrində işçi qiivvosi kiıııi istifadə 
olunan digər iş hcyvanı ulaqların sayı
24,7 min başdan 45,4 min başa qədor 
artmış, qatııiar 100 baş, dovələr isə 191 
başa qodər olmuşdu.

A r ı ç 1 11 q. Azorbaycanm zongin to- 
bii iqlim şoraiti arıçılığın iııkişafı iiçiiıı 
çox əlverişlidir. Ölkədə 600-dən çox bal- 
lı bıtki ııövü vardır. Bal arıları bitkilorin 
tozlanmasına kömək cdorək məhsuldar- 
lığı artırır, əlraf miihitdo ekoloji tarazlı- 
ğın bərpa olunınası vo saxlanmasımn 
təmin olunmasında iştirak edir. 2000 05 
illərdə arı ailasinin sayı 57,0 miııdən 
I 15,0 ıniııə qədar artmışdı.

Ə<l.: C y m 6 a t 'ü i u c A . C. C'cjii.ckoc xoaım- 
c tho  A'3cp6;ıii;r/Kiiııa b X IX  iic'kc. |j., 195X; 
M a x n y a o ı ı  A . A . ' J kmiomhmcckiic npofijıCMi.ı 
MMltHICII(|)MKamiM ICMJIC/ICJIMM II Kojıxoıax A ıep-
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6;h"u> kiu[ckoİİ CCI'. I>.. I% 9: Azorbııyaım n koııd 
tosarriifalı (slatistik ıııocınuo). B „ 2002: ( a M tv t-  
ı a / u ‘ 3. A . 3 ıa ııı.ı Gojıı.nıoro ııyrıı. B. 2003; 
A  11 y c v İ. 11. Azorbaycaıı Rcspııblikasıııda aqrar 
salı.xlə iqtisadi idaroetmo mexanizmimn lokm ilbş- 
dirilməsi. B.. 2003; “ Kəıul ləsərrülatı müassisaləri- 
nin vd k uıd,. (lcrm cr) təsorrüfatlarınııı əsas iqtisa-

d i gösləricilori ( 1995 2003 illə r)” . B „ 2004; S a I a - 
h o  v S. V. A q ra r sahəııiıı tənziınlənmosi p ıoblem - 
ləri. B „ 2004; “ Azəıbaycaıı Rcspııblikası rcgioııla- 
rın ııı sos ia l-iq tisad i iııkişal'ı D ü v b l P roqraın ı 
(2004 2008 illə r)” . B „ 2004; X ə l i l o v  H. A . A q- 
ra r iqtisadiyyaıda sistcm tıansrormasiyaları və 
ınoderııbşdinnə şəıaiti. B „ 2005; Azərbaycanın

xaıic i ticarət əlaqələri (1998 2005-ci ıllər; statis iik  
məcımıə). B „ 2006; A /ərbaycanııı statis lik  gösləri- 
c iləri 2006. B „ 2006: Regioıılarm  sosial-iqlisadi 
inkişafı (2004 2008 illər). B „ ok tyabr 2006.

Sadıx Salııhov. ha Alıycv, 
Tanmvrıli Paşa Qalib H,ys.mov

TİKİNTİ

0 m u m i x a r a k t c r i s t i k a. Ti- 
kinti milli iqtisadiyyatın məhsul istehsal 
edən saholsrindən biridir. Onun faaliy- 
yoti sənayc, kənd təsərrüfatı və digər 
iqtisadi və sosial sektorlar üçiin istehsal 
və qeyri-istehsal təyinatlı əsas fondlar 
yaratmaqdan daşınmaz ənılakın hərpa- 
sını, əsaslı və cari təmirini həyata keçir- 
məkdən ibarətdir. Tikinti iqtisadi və so- 
sial sektorlarda elmi-texniki tərəqqınin 
sürətləndirilməsi, inkişafın sahəvi və 
regional proporsiyalarının təkmilləşdiril- 
məsi üçün maddi-texniki bazanın for- 
malaşdırılmasında, ölkənin iqtisadi po- 
tensialının arlırılmasında və müdafiə qa- 
biliyyətinin yüksəldilməsində bilavasitə 
iştirak edir. Miiasir maşın və mexani/.m- 
lərlə təchizolunan tikinti-qııraşdırma təş- 
kilatları onıın institusional vahidləridir.

Azərbaycanda tikintinin inkişafı 
neft sənayesinin inkişafı ilə dalıa sıx 
bağlı olmusdur. 19 əsrin 2-ci yansından 
başlayaraq, Bakıda bir çox nel't emalı 
müəssisələri, yerallı və yerüstii miihəndis 
kommunikasiyaları, ən başlıcası isə 
Bakının neft milyonçularının öz vəsait- 
ləıi hesabına bir-birindən yaraşıqlı və 
nıilli memarlıq ənənələrinə uyğun 
müxtəlif təyinatlı binalar (Bakı-Şollar 
sıı kəməri, Z.Tağıyevin toxuculuq fab- 
riki, (Ösmailiyyə” (indiki AMEA-nın 
Rəyasət Heyətinin yerləşdiyi bina), 
Murtuza Mııxtarovun evi (indiki “ Səa- 
dət Sarayı” ), şəhər meriyasmın binası 
(indiki Bakj Şəlıər İcıa Hakimiyyətinin 
yerləşdiyi bina), 1 saylı şəlıər klinik xəs- 
təxanası (keçmiş Semaşko adma xəstə- 
xana), Dövlət Filarmoniyasının binası, 
Z.Tağıyevin evi (indikı Tarix mıızeyi) və 
s.) tikildi.

20 əsrin əvvollərində ncft sənayesinin 
bərpası ilə bağlı tikiırci ışləri Azərneft 
Birliyinin rayonlardakı tİKİnti-quraşdır- 
ma toşkilatlarının giicii ilə həyata keçi- 
rilmişdi. 1928 ildə onların əsasında “ Ba- 
kışəhortikinti” adlı səlımdar cəmiyyəti

yaradıldı. Cəmiyyətin təsisçiləri Azər- 
neft Birliyi, Bakı Soveti. Dəmir Yol İda- 
rəsi və Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsi olmuş- 
du. Azərbaycaııda 1930 ilə qədər “ Rus- 
alman tikinti’ səhmdar cəmijyəti fəaliy- 
yət göstərmisdı. 1930 ildən onun hitquqi 
varisi “ İstibeton” tresti olmuşdu. Tikin- 
ti-quraşdırma işlərinin həcmi artdığına 
görə sonrakı illərdə Azərneftzavodtikin- 
ti. Azərnefttıkinti, Bakı Su Kəməri Ti- 
kinti, Azərneftkompresstikinti, Azər- 
neftmaştikinti, Azərneftelektromontaj- 
tikinti. Azərneftmənziltikinti, Qafqaz- 
enerjitikinti trestləri və b. ixtisaslaşdırıl- 
mış tikinti-quraşdııma təşkilatları yara- 
dılmışdı. 1920-41 illərdə ytıxarıda göstə- 
rilən tikinti təşkilatlarının gücii ilə 1267 
mln. ı ııbl həcmində kapital qoyuluşu is- 
tifadə edilmiş və 818 mln. rubl həcmində 
likinti-quraşdırma işləri yerinə yetiril- 
mişdi. 90 iri dövlət müəssisəsi və çoxsay- 
lı sexlər likilib istifadəyə verilmiş, xeyli 
sayda mövcud fabrik və zavod rekon- 
struksiya edilmiş, yeni avadanlıqla təc- 
hiz olunmuşdu. Bu dövrdə Bakı neft 
emalı zavodtı (sonradan Qarayev adına 
zavod), Neftçala və Bakı yod zavodları, 
Keşlə maşınqay.rma zavodu. “ Qırmızı 
Oktyabr” mebel fabriki, Volodarski 
adına tıkiş fabriki, bir çox pambıqtə- 
mizləmə və konserv zavodları, çay fab- 
rikləri bu dövrdə tikilmişdi.

1920 41 illərdə ümumi sahəsi 6518 
min ın- olan yaşayış evləri, İkinci dünya 
miiharibəsi illəı ində 13 iri sənaye müəs- 
sisəsi. o ciimlədən Sumqayrt istilik- 
enerji mərkəzi, 1 saylı Bakı ayaqqabı 
labriki, Gəncə ət kombinatı və digər 
mühiiın obyektlər tikilib istifadəyə 
veıildi. Müharibə dövriində Zaqafqazi- 
yasənayetikinti (1944 ), MingəçcvirSES- 
tikinti (1945), Küı-Arazsutikinti (1945) 
kinıi iri tikinti-quraşdırma təşkilatları 
yaradıldı.

1946 50 illərdə müharibə dövrü ilə 
müqayisədə dövləl kapital qoyuluşu 4

dəfə artırılmış və I mlıd. rubldan çox 
olmuşdu. Bu vəsaitlərin hesabuıa 34 sə- 
naye müəssisəsi, o cümlədəıı Bakıda 
elektrik maşıııqayırma zavodu. ra< io 
zavodu, diyircəkli yastıqlar zavodıı vr 
sənaye müəssisələri inşa cdilmişdi.

1951-70 illərdə Respublikanın ic - 
sadiyyatına bütün maliyyə mənbəl. i 
hesabına 15,3 mlrd. mbl həcmində ka 
tal qoyulmuş və 196 iri dövlət sən 
müəssisəsi tikilmişdi (Sumqayıt sinte ; 
kauçuk zavodu. Bakı şin zavodu, A/ 
baycan boru-prokat zavodu, Sumqa ıt 
alüminium zavodu, Mingəçevir SES. i 
Bayramlı Dövlət Rayon Elektı k 
Stansiyası və s.).

20 əsrin 70-ci illərinə qədər Soveı İı- 
tifaqı məkanında həyata keçirilən qunı- 
culuq işlərinin mıqyası Azəıbayc n 
SSR-in təbii-iqtisadi və insan pote 
sialına uyğun deyildi və onun iqtisadı - 
yatının dinamik və proporsional inkiş 
fıııı təmin etmirdi. İqtisadi inkişafın 
min olunması bilavasitə əsaslı tikintin 
yeni keyfiyyət zəminində təşkilini təl 
edirdi. 70-ci illərdə Heydər Əliyevin rə! 
bəıiiyi altında işləııib hazırlanmış və h, 
yata k'eçirilmiş tədbirlər nəticəsində 
kintidə əsaslı miisbət dəyişikliklər b . 
verdi. Belə ki, 1971-75 illərdə iqtis 
diyyata kapital qoyuluşu 1966-70 illə 
nisbətən 29% artdı. Kapital qoyuluş 
nun 45%-i sənayenin inkişafına yönə) 
dildi. Bu dövrdə 64 yeni iri sənaye miiə - 
sisəsi, 32 yeni sex və istehsal sahələri ti 
kilib istifadəyə verildi. İşə salınan ob 
yektlər arasında Bakı məişət kondi- 
sionerləri zavodu, Sumqayıt kompres- 
sorlar zavodu, Bakıda tikiş və ayaqqabı 
hissələri fabrikləri, Xudat konserv 
zavodu, ilkin şərab istehsal edən 14 za- 
vod, 4 pendir zavodu və diqər xalq tə- 
sərrüfatı əhəmiyyəti olan obyektləri 
vardı. 1971-75 illərdə xalq istelılakı 
mallarının buraxılışı ilə məşğul olan sa- 
hələrdə daha intensiv inkişafa nail olun-
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du. 64 iri müəssisədən 40-ı yüngül səııa- 
ye, yeyinti, ət-süd, unüyütmə və mebel 
sənayesi sahələrində işə salınmışdı. 
Maşınqayırma və kiınya sənayesində 
mövcud müəssisələrin böyiik miqyasda 
genişləndirilınəsi, miiasir texnika ilə 
yenidən silahlanması işləri aparıldı. Bu 
məqsədlə istehsal təyinatlı kapital qoyu- 
luşlarmın 70"/n-i istifadə edildi. Əgər 
1469 ildə Azərbaycan Resnublikasının 
sənayesi irili-xırdalt müstəqil baiansa 
m;ı!ik olan 735 müəssisəııi özündə birləş- 
dmrdisə, belə müəssisələrin sayı 1983 il- 
d. 062, 1985 ildə isə 1103-ə çatmışdı. 
1’ ) 83 illərdə hər il orta hesabla 23 
sə ıve müəssisəsi stismara verildi ki. 
b> ların da 7 ;i (30,4%-i) maşınqayır- 
n. .ənayesi müəssisəsi idi.

‘•'71 75 illərdə mülki tikintidə də 
?l iyyətli dəyişikliklər baş verdi. Yeni

kommunal-mədəniyyət-məişət,
n ə və maarif obyektlərinin tikintisi- 

ıı önəldilən dövlət və koopeıativ
n sisə və təşkilatlarımn kapital qoyu-
lı rı 1328 ınln. rubl təşkil etdi ki, bu
d numi kapital qoyuluşlarınm beşdə-
b ıdən çox idi. Biitün maliyyə mən-
b i hesabına ümumi sahəsi 6915 min
ıı. >lan 147,5 min mənzil, 179 min nə-
f. ümumtəhsil ıııəktəbləri, 25,5 min 
n ı lik usaq və məktəbəqədər uşaq
m vsisələri, 13 min nəfərlik kinoteatı-
la 34,8 min nəfərlik klub və mədəniy-
y evləri, 5.9 min çarpayılıq xəstəxana- 
la çoxsaylı məişət xidməti, kommunal
tə rrüfatı və əhaliyə xidmət edən başqa 
s; lərin obyektləri tikilib istifadəyə
V k 11Cİİ.

976-80 illərdə kapital qoyuluşu əv- 
v ı 5 ilə nisbətən 1,4 dəfə artırıldı. Bu
d də 80-dən çox sənaye müəssisəsi, is-
n ıl gücləri və istehsal sahələri işə sa-

Onlardan yeni Bakı neft emalı za- 
V' ıııda (indiki Heydər Əliyev adına

Neft Emalı Zavodu) ED-AVO 
( )U-AVT) qurğusu, Yevlax şəhərin-
cl unun ilkiıı emalı fabriki, Sumqayıt
ş. lində xovlu iplik fabriki, Gəncə
ş. 'iində ət emalı və siid zavodları, 
N. xçıvan şəhərində un kombiııatı, 50 
yı i heyvandarlıq kompleksi, quşçuluq 
fabrikləri, damazlıq təsərrüfatlan tikilib 
istifadəyə verildi. Neftmaşınqayırma, 
kimya, ııcft kimyası, neft etnalı və başqa 
sənayc sahələrinin yenidən qurulması, 
genişləndiı ilməsi və tcxnika ilə yenidən 
silalılandırılması həyata keçirildi.

Böyük miqyasda kapital qoyuluşla- 
rının nəticəsi kımi, milli iqtisadiyyatın 
əsas fondları 1980 ildə 1970 illə miiqayi-

sədə 83%, o cümlədən əsas istehsal l'ond- 
ları 91% artmış, 1981 ilin əvvəlinə Azər- 
baycanda mövcud olan əsas fondların 
65%-dən çoxu 1969 -80 illərdə yarnd.il- 
mışdı.

1970 8(1 illərdə iqtisadiyyata ünnııııı 
məbləgı 16.8 ınlrd. rubl olan kapitai qo- 
yuluşları yönəldilmiş, respublikada əsa- 
sıııı yiiksək iııkişaf elmiş səııayc təşkil 
edən çoxsahəli iqtisadıyyat yaradılmış- 
dı. Btı dövrdə 176 sənaye mtiəssisəsi və 
istehsal sahəJəci tikilib istifadəyə veril- 
mişdi. 80-ci illərdə tikintinin intensiv in- 
kişali A/ərbaycanm çoxsaylı miiasir 
maşın və avadanlığın, kimya, yiingiil və 
yeyinti sənayc məhsulları istehsalının iri 
mərkəzinə çcvrilməsi iiçün maddi-tex- 
ııiki baza yaraldı. Sovet lıakimiyyəti 
illəri ərzində respublika iqtisadiyyatının 
inkişafına yönəWilmiş kapital qoyuluş- 
larınm 53%-i 1970-80 illərin payına

diişmüş, əvvəlki 10 ilin - 1960—70 illərin 
kapital qoyuluşları məbləğindən 2,1 
dəfə çox olınuşdıı.

1971-75 illərdə kapital resursları əsa- 
sən sənayenin istehlak malları istehsal 
edən sahələrinə yönəldilmiş, 1976-80 illər- 
də isə yanacaq-energetika kompleksi ön 
plana çəkilmişdi. Ölkəmıı iqtisadi müstə- 
qilliyini təmin edən amilləıdon biı i olan bu 
kompieksin inkişafına sənayedə istifadə 
olunmuş kapital qoyulıışlarının 55-60'Mı-i 
yönəldilmişdi, bıı da ölkəniıı yanacaq- 
cnerji balansını yaxşılaşdırmağa, özünüto- 
minetmə konscpsiyasına xidmət etmisdi.

Ümıımmilli lider lleydər Əliyevin 
şəxsi təşəbbiisü və bilavasitə rəhbəıiiyi 
nəticəsindo 30 il ərziııdə energetika sis- 
temində 3 min afVt-tffln artıq gcne- 
rasiya gücləıi, üınumi uzunluğu 70 min 
krn-a yaxın elektıikötiirücü xətləri 
istifadəyə verilmiş, beləliklə, ölkonin 
energetika sisteminin real imkanları 2

dəfodən çox artırılaraq miisioqil Azər- 
baycan dövlətinin cnerji təhlükəsizliyi 
iiçiin möhkəm zəmin yaradılmışdır. 
Hazırda Az.ərbaycan Cənubi Oalqa/.da 
on güclü və ınüstəqil eııergetika sistcminə 
malıkdir.

1991 93 illərdə investisiya foallığı 
çox aşağı düşmiiş, osas kapitala in- 
vestisiya qoyuluşıı 1990 il səviyyəsnım 
26,6%-ini təşkil etmiş və nəticədo tikinti 
istehsah əlıomiyyotli dorocodə ləngimiş- 
di. 1993-95 illərdə ölkədə ictimai-siyasi 
sabitliyin boı pa olunması, nüfuzlu xarici 
şirkətlərlə “Əsrin müqaviləsi” ııiıı iınza- 
lanması tikintinin dirçəlməsinə vo yeni 
məzmunda inkişafma səbəb oldu. Artıq 
l ‘->96 ildə əsas kapitala investisiyalar
1995 ilə nisbətən 2,1 dəlo artdı. 1997 ildə 
əsas kapitala investisiya qoyuluşuna 
görə 1990 il soviyyəsinə Azərbaycan 
MDB ölkələri arasında birinci olaraq

çatdı. 2005 ildə bu göstərici 1995 ilin 
kapital qoyuluşundan 22,2 dəfə çox idi.
2004 ildə ll>95 ilə nisboton əsas kapitala 
investisiyalarııı iııdeksi Belorusda 2 
dəfə, Qazaxıstanda 4,4 dofə, Rusiyada
1,2 dəfə, Ukraynada 1,9 dofə, Azərbay- 
canda isə 19 dofə artmışdı. Müstəqillik 
dövrüniin on beş ilində (1991-2005) 
Azərbaycanda əsas kapitalın inkişafına 
bütitn maliyyə məııbələri hesabına 
22666,9 mln. manat mobləğində inves- 
tisiya yönoldilmişdi, bunun 78.3'Mı-i 
2001 -05 iilərin payına diişürdii (cəd- 
vol I). 1991-95 illərdə bu investisiyala- 
rın ortaillik həcmi 71,3 mln. maııat idi, 
1996-2000 illərdo bu göstorici 910.7 
mln. maııata, 2001-05 illərdə 3551.4 
mln. ınanata çatmışdı. Əlveıişli invcsii- 
siya miihitinin yaradılması ölkə iqtisa- 
diyyalına xarici invcstisiyaların iri miq- 
yasda axınını təmin etmişdir. 1996- 2005 
illərdə ölkənin əsas kapitalma yönəldi-

Cədvəl 1
F.ıaliyy.ıl saholori üzrə osas kapitala investisiyalarm hocmi vəstrukturu (mln. manatla)

l-’əaliyyət sahələri 2001-05
illər

Yekıına 
görə %-/,)

İqtisadiyyatın sahəiəri üzrə, cəmi 17756.8 100,0
o cümlndən:
Kəııd təsəı rüfatı, ovçulııq və ıneşə təsərriifatı, balıqçılıq 140.0 0,8
Sənaye 13545,6 76,3
otıdan

Xam neft və təbii qaz hasilalı və bu sahədə xidməlləıin
göstərilməsi 12263,5 69,1

Tikiııli 132.0 0,8
Təhsil 90.7 0,5
Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstnrilməsi 42,8 0,2
Nəqliyyat. rabilo, ticarət və digər xidmətləriıı göstərilməsi 3805,7 21,4
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lon 223I0,| mlıı. ıııanat ınvestisiyalann 
68%-ini xaıici investisiyalar toşkil 
etmişdir.

2003 04 illoı də Azorbaycan Respub- 
likası Prezicleıııınin miivafıq fərmanları 
ilo təsdiq cdilən, ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişiifının sürotləndirilmosinə vo re- 
gionların sosial-'qıisadi inkişafına aid 
olan Dövləl Proqramlarının uğurla yeri- 
ııo yetirilməsi üçiin tikintı kompleksindo 
yenidonqurma işlərinin coğrafiyası və 
tərkibı ohomiyyəlli dorəcədə dəyişmiş- 
dir. Regionların potensialından və ləbii 
resurslanndan səmorəli istifadc etmoklo 
ohalinin faydalı məşğulluğuna vo yox- 
sulluğun səviyyəsinin aşağı salınmasına 
ııail olmaq moqsəclilə qeyri-neft sekto-

ı unda lıom özəl və lıəm də dövlət inves- 
tisiyaları hesabına tikinti və yenidənqur- 
ına işləri genişləndirilmişdir. 2003 05 il- 
lərdə, Bakı şəhori istisna olmaqla, digər 
regionlarda 1202,9 mln. manatlıq in- 
vestisiya istifado edilmişdi ki, bu da 
əvvəlki illəro nisbətən xeyli çoxdu. 2005 
ildə bu regionların əsas kapitala investi- 
siyalarda xiisusi çokisi 3 dəfə artınış,
2003 il oktyabrın 1-indən 200(-> il yanva- 
rın 1-ino qədər olan dövrdə yaradılmış

346,5 min daimi iş yerloı ində payı 173,1 
min 84 %  olmuşdu.

Hazırda tikinti kompleksi milli iqti- 
sadiyyatın mühüm sahələıindən biriııə 
çevıilmiş, ÜDM-də onun xüsusi çəkisi 
2005 ildə 1995 Ufləki 3.7%-dən 10,0%- 
ədək artmışdır. Bu salıədə 58,8 min 
nofər və ya iqtisadiyyatda moşğul olan- 
ların 1,5%-i çalışır. 2006 ilin əvvolinə 
əsas hissəsi özəl sektora ınənsub olan 
5136 tikinti təşkilatı foaliyyət göstərirdi.

Neft strategiyasımn hazujanması və 
həyata keçirilməsi nəticəsindo 1996 il- 
don başlayaraq ııkinti işlərinin miqyası 
sürotlə genişləndi tokcə 2005 ildə 1558 
mln. manat dəyərindo tikinti işlori yeri- 
no yetirildi (cədvəl 2).

2005 ildə tikilib istifadəyə verilmiş 
4780,7 mln. maııat doyərindo olan əsas 
fondların 89,2%-ini və ya 4265 9 mln. 
manal təşkil edon istehsal təyinatlı, 
qalan hissəsini isə 1593 min m: olan 
yaşayış evlərinin, 44,7 müı şagird yeri 
olaıı iimumtəhsil məktobləri vo digərlə- 
rinin dəyori iə şRİI eTmişdir.

Tikintinin idarəetmə sistemi bazar 
iqlisadiyyatının təloblorino uyğun ola- 
raq yenidən qurulmıış, yeni toşkilati-hii-

qııqi formalar vo iqıisadi mexanizmlor 
yaradılmışdır. Sosial proqramları və 
milli iqtisadiyyatın miihüm obyektlorini 
dövlot maliyyələşdirir. Mühıim obyekt- 
lərin siyahısına yanacaq-energetika sa- 
hələri, nəqliyyat sektoru, qaçqınlar və 
məcburi köçkiinlər üçün nozordo tutulan 
sosial obyektlər daxildir. Respııblikada 
investisiya fəaliyyətinin tərkib hissəsi 
olan inşaat bazarmda iı imiqyaslı tədbir- 
lər hoyata keçiıilir. Tikintiniıı iştirakçı- 
ları obyektlərin seçilməsi və tikilməsi iş- 
lorindo tam sorbəstdirlor. İnşaat kom- 
pleksində istifadə olunan maliyya mexa- 
nizmlori eyni vaxtda inşa edilon obyekt- 
lərin sayının azalmasına, maliyyo vosait- 
lori vo maddi-texııiki resurslarııı təmər- 
küzləşməsinoşərait yaradır. Tikinti işlə: :- 
nin todvicon təməvkü/Aəşməsi pvosesi ge- 
dir, iri birliklər vo şirkətlor inşaat bazarı- 
mn və inşaat materialları ehtiyaüanmn 
əsas hissosino nəzarət edir, səhmdar və 
digor təsorriifat cəmiyyətləıi formasında 
faaliyyət göstərir. böyük investisiya layi- 
holərini yerinə yetirmok üçün xüsusi iıışa- 
at şirkətləri, konsorsiumlar yaradılır. Ki- 
çik inşaat müəssisoləri təsis edilir, regio- 
nal kommersiya bankları. kıedit-hesab- 
lama mərkozlori, agentliklor, vasitoçi- 
məsləhətçi mərkəzləri, kommersiya- 
informasiya morkəzləri formalaşdırılır. 
Ölkədo inşaat, memarlıq vo şəhərsalma- 
ya aid dövlət siyasətini həyata keçirmək 
respublikamn Dövlot Şohorsalma vo 
Arxitektura Koınitəsinə, Fövqolado Hal- 
lar Nazirliyinə həvalə edilmişdir.

1996 2005 illərdə ölkənin iqtisadi və 
sosial hoyatında mühüm əhomiyyəti 
olan “Qurtuluş” qazıma qurğusu, Miıı- 
gəçevir və Yenikənd SES-lərində yeni 
turbinbr, Bakı istilik ınərkəzində yeni 
qaz-turbin qurğusu, Songoçal terminalı, 
“ Coca-cola” vo “ Pepsi-cola” istehsalı 
zavodları, Heydər Əliyev Beynolxalq 
Aeıoportunda beyııəlxalq aerovağzal 
kompleksi və yiik terminalı, Sumqayıt 
etilen-polietilen zavodunda buxar-gene- 
rator kompleksi, “ European Tobacco 
Baku” ASC-nin sexi (illik gücii 2,6 mlrd. 
m Im / siqaret), ildə 70 min t inşaat metal 
prokatı istehsal edon “ Baku Steel Com- 
pany” zavodu Bakıda yuyucu toz zavo- 
du (istehsal gücü 12 min /), Bakı fındıq 
emalı zavodu, Neftçalada nərə balığı ye- 
tişdirən zavod. Xaçınazda “ Qafqaz 
Konserv” zavodu, Lonkoranda tomat 
vo pivə istehsalı zavodları, Abşeronda 
“ Azbentonil” zavodu, Naxçıvan Bcy- 
nolxalq Acroportu, Şamaxı televizorza- 
vodu, Vayxır hidroqovşağında su anba-

C nlvcil 2
Tikintiaia əsas gos-laricKati (tniivafiq tfforin fuktiki qiymntbri ifo, mln. manatla)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Conıı istifadoyo verilmişdir: 
Əsas fondlar 75,6 666,9 647,6 1162,6 2183,1 3415,7 4780,7

o cümlodon: 
istelısal toyiııatlı 43,4 542,3 534,7 1014,5 1910,2 3127,6 4265,9
qcyri-istehsal toyinatlı 32,2 124,6 112,9 148,1 272,9 288,1 514,8

Əsııs kapitala investisiyalar 228,0 967,8 1170,8 2107,0 3786,4 4922,8 5769,9
o cümlodon: 

Soııaye 105,9 659,6 825,9 1629,6 3004,7 3915.8 4169,7
Kond tosarrüfatı 4,4 6,5 8,3 18,5 37,5 35,0 40,7
Tikinti 0,6 3,4 13,0 40,0 12,2 20,7 46,1
Xidmot saholori 117,1 298,3 323,6 418,9 732,0 951,3 1513,4

Moıızil vo sosial-modoni 
loyinatlı obycktlorin istifadoyə 
verilməsi:

yaşayış evlori, üıııumi saho 
ıııin m2-b 601,0 487,0 560,0 803,0 1339,0 1359,0 1593,0

ümumUhsil moktobləvi, 
fag ird  ye ri 300 2410 2372 5298 15451 20901 44668

mokıobotpdoi' uşaq 
müossisolori, yer _ _ 90 40 96 306 53

xostoxana, çarpayı 1 10 40 30 203 45 160 72
tikinti işlərinin həcnıi 133,0 324,5 320,2 528,0 899,5 1388.0 1558,0
(Jöstoricilərin indeksi, 

müqayisoli qiymətlordo 
ovvolki ilo nisboton ‘Xrlə  

Əsas kapitala invcstisiyıılar 81,8 102,6 120,6 184,2 173,8 135,4 116,6
Tikinıi işlorinin hocmi 61,0 118,1 101,5 198.4 168,1 154,0 131,8
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rı, Naxçıvanda süd məhsulu istehsalı se- 
xi. Qax rayonunda lindıq emalı sexi, Şə- 
kidə meyvə şirəsi istehsal edon zavod, 
Cıılfa Naxçıvan magistral qaz koməri, 
Habək rayonunda beton istehsal edən za- 
vod, Bakı Gəncə, Naxçıvan, Ouba və 
digər şəhərlərdo olimpiya-idman komp- 
leksləri, miiasir mehmanxana kompleks- 
ləri, ofis binaları, iş mərkəzləri, bərkör- 
tiiklü avtomobil yolları və s. obyektlər 
tıkılib istifadoyə verilmişdir. Qaradağ 
sement vo Xırdalan pivo zavodları yeni- 
doiı qurulırııışdur. 2001 -05 illərdo iqtisa- 
dı ııkişaf üçiin holledici rol oynayan 108 
səi’aye müossisəsi. sexi və istehsal sahəsi 
tikilib istismara verilmişdir.

1995 ildə bir tikinti loşkilatında orta 
hesabla 67 nofər işlomiş vo 68.7 min ıua- 
nat dəyəriııdə tikiııti işlori ycrino yctiril- 
miş, 2005 ildə bu göstəricilər müvalıq 
olaraq 11 ııol'ər və 303,4 min manat ol- 
muşdıır.

2005 ildo 1995 illə miiqayisədo se- 
ment istehsalı 7,8 dofo, sanitariya-kera- 
mika momulatları 2,6 dəfə artmış, üınu- 
miyyətlə, 1538 min t sement, 28,2 min t 
gips, 786,3 min t inşaat iiçün divar daşı,
161,0 min ınJ tikinti kərpici, 3947 min 
rnl şiler, 186 min /;/- pəncəro şiişəsi,
14,7 min ,ıd<~>d sanitariya-keramika 
məmulatları istehsal edilmişdi. Ölkənin 
bir sıra tikinti materiallanna toləbatı

idxalın hcsabına ödonilir.
Tikinti-qıırasdırma işlorinin maya 

dəyərinin 55-65'Mı-ini tikinti matcrialları 
vo konstruksiyalarına çokilon xorclər 
təşkil cdir. Tikintinin material resurs- 
larına olan toləbatının təqr. 80%-ini sə- 
ııayenin tikinti materialları, metallıır- 
giya, ağac eınalı və sellüloz-kağız sahə- 
lori təmin edir.

0(1.: 'l . l'.I'y cc iiııon . A .l Mııııcypoi). '3<|h|)ck- 
Tllisiiocn. OCMOBHIJX (|)OII;U>H CTpoilICJIl.CTBa B
A'3cp6iii'w)KaııcK'oii CCP. !>.. 19X1 Azortxıycaııda 
l ik iııt i.  B „ 2006 Xznrbaycaınıı s la lis tik  gösloıici- 
lori 2006. B „ 2006.

ToJ'ıq Ihiseynov
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lənzil-kommunal tosorı üfatı ümıımi- 
özündə monzii tosəvrüfatnn (yaşayış 

k ıpleksinin istisman vo xidməti,
\ ;vış ınontəqələrinin abadlaşdırılması,
\ ışdırılması) və kommunal xiuınətlər 
s, ılərıni (su təehizatı və kanalizasiya
> nətləri istilik, elektrik və qaz təc- 
h ıtı, moişət tııllantjlarının yığılması, 
t ’.nması vo zərərsizləşdirilməsi, lift 
x rnəti, şohər elektrik noqliyyatı, ha- 
n ın, camaşırxana və mehmanxana 
t. rriifatı) əhatə edir.

Monzil-kommunal təsərrüfatının 
ə fondlarının dəyəri 2003 ildə 1281.1 
n d. manat, o cümlədon mənzil təsorrü- 
I; ıda 1161,7 ınlrd. manat, konnnunal 
t rüfatında isə 119,4 mlrd. ınanat 
(i unıi osas fondların 15-16'/o-i) ol-
n Ju. Həmin ıl ölkodə mövcud olan

fondların köhnəlmə dərəcəsi 44,6'/u, 
n zil təsərrüfatında 46,7'M>, kommtınal 
t rrüfatında isə 50.1% hoddiııdo idi.
!'• ızil-kommıınal sahəsi əsas fond-
İ! ınııı təzəlonmə əmsalı toqr. 2,0-3,0%, 
sı ıdançıxma omsalı isə 0,4% soviy- 
yrsində idi.

Respublikada 1920 87 illəıdə ümu- 
m sahəsi 63,5 ınln. //ı' olan yaşayış cvlə- 
ri tikilmişdi. Respublikamn ümumi 
mənzil fondu 1922 ilin axırına 3,5 mln. 
nı2 olmuş, 1987 ilin sonuna 23,0 dofə 
artaraq 80,4 rnlıı. ///--<jçatmışdı. İqLısadi 
islahatların nəticəsindo 2005 ildo bütün 
mənzil fondu 1990 ildokinə nisbəton 
17,3% artaraq 104,0 mln. m2, o cüınlə- 
dən şohor mənzij fondu 59,3 mln. ///-'.

kənd mənzi\ fondıı 44,7 m\n. ın2 təşkil 
elmisdi (cədvə\ \).

2005 i\də vətəndaşların şoxsi mü\- 
kiyyətində olan monzil sahəsi 1990 illə

miiqayisodə 57,4% artaraq 90,0 mln. m2 
olmuş, ictimailoşdiıilmiş mənzıl fondu 
isə 14,0 mln. m2 toşkil etmişdi (cədvəl 2). 

Respublikada 1990- 2005 illərdə 20,3

mln. ///- və ya 378,2 ınin monzil özəl- 
ləşdirilmişdi. 2005 ilin axırına oıta 
hesabla adambaşına düşən monzil foıı- 
dunun ümıımi salıəsi ölkə iizro 12,6
o cümlodən şohər yerlərində 13,9 m .

kond yerlorindo isə 11,2 m'. ümumi 
yaşıvy\ş sahəsı S .4 nı2, o cüm\ədən şə- 
hordə 9,0 m2, kənddə 7,8 ///- təşkil 
etmişdi. Bütiin monzil fondu 1,5 ınln.

(222,8 min birotaqlı, 618,2 min 
ikiotaqlı, 490,5 min üçotaqlı, 211,2 min 
isə döıdotaqlı və çoxotaqlı) ınonzildən 
ibarotdir.

2005 ildo 86.6 min m2 iimumi sahosi 
olan dövlot və ictimai monzil fondunıın 
osaslı tomirino 2,1 mln. ınanat xorcloıı- 
mişdi.

Mənzil-koınmunal ləsorriifatınm in-

Cm I v.iI  I
Mnn/.il fonduııu xarakteri/.o edon göstaricilər

IVlonzil fondu 
(nıln. ııı2- l j )

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bütün ınonzil 
fondu 90,4 92,2 94,2 94,7 97,1 97,7 99,2 100,4 101,6 104,0

Şohor monzil 
fondıı 53,2 53,7 53,8 54,2 55,0 55,4 56.4 57,0 57,8 59,3

Kənd ınonzil 
fondu 37,2 38,5 40.4 40,5 42,1 42,3 42.8 43,4 43,8 44,7

Cm IvhI  2 
Moıızil fondunun özolİDşdirilmosi

Özolləşdirilıniş
monzillər 1995 199X 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sayı, nıin Mİətllə 
Ümumi sahosi, 

ıtıiıı m2-b

48,5

2450,6

26.7

1485,7

16,1

892,5

13,2

730.6

13,7

764,9

13,7

801,7

12,5

724,7

14,6

869,8

16,2

1015,3
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kişal'ına 1993-98 illərdo yönaJdiImiş
430070.2 min manat həcmində sərma- 
yənin 83,5%-i mənzil lasərriifalına, 
16,5%-i iso kommunal təsorrüfatına aid 
idi (cədvəl 3).

1995 illo müqayisədə 18,2% aşağı 
cnmişdi (codvol 4).

Mənzil-koınmunal təsəırüfatı sahə- 
lorində ardıcıl aparılan islahatlar ııətico- 
sində elektrik enerjisinin istifadəsino

Caffoəl 3
Monzil-kommunııl təsərrüfatıııda əsas kapitala invcstisiya 

(fovuluşunun lıəcmi (faktiki qiynıətbrlə)

1990 1»91-1995 1996-2000 2001-2005

Yekıma 

KÖrə %-/,?

Miıı
ınanatla

Yekumı 

göra %-fo

Miıı

nıanaüa

Yekuııa 

görs %-l,y

Miıı

manalk

Yekuna 

ş>ör,ı %-/j

Əsas kapila la 

iııvestisiya 

Mənzil təsərrüfatı 

Kom m unal təsərrüfatı

100,0

18.5

4.5

356628,2

116276,8

17003,3

100,0

18,6

4,8

4553485,5

476295,0

84250,0

100,0

10,5

1,9

17756795.9

1355023,1

118347,8

100,0

7,6

0,7

1995-2005 illordə 16,5 min ailənin, o 
cümlədən 1,2 min nəfor müharibo vetc- 
ranı, əlili, həlak olan lıorbi xidmətçi və 
onlarla eyni hiiqııqlu olanların ailolə- 
rinin; 1.9 min nəfər Qaıabağ müharibosi 
iştirakçısı, əlili vo həqiqi hərbi xidmətdə 
olanlarm ailəloıinin; 1,4 min gonc, 1,4 
min çoxuşaqlı, 10,6 min digər ailələrin 
mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.

göro ödənişlərin vo göstərilən xidmotlə- 
rin səviyyəsi artmış, şəbəkəlorin maddi- 
texniki bazasınm inkişaf etdirilməsi 
moqsədilo investisiyalar qoyulmuş, yeni 
transformatorlar, elektrik xətləri, müa- 
sir avadanlıqlar, məisot sayğacları 
quraşdırılmışdır.

Miirəkkəb idarəçilik struktuıuna 
malik monzil-kommunal tosorriifatımn

C.ıdv.ıl 4
Monzil-kommunal təsərrüfatı xidmətlorinin qivmot vo tariflori (qapikh)

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mənzil haqqı, n r-lo 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sıı haqqı, 

adanıbaşınıı 0,04 0,50 0,53 0,49 0,45 0,46 0,46 0,46 0,35
Qaz haqqı, 

adumhuşmu 0,01 0,18 0,19 0,22 0,22 0,22 0.23 0,27 1,01

E lektrik  cncrjisi 

haqqı, k Vt.saaüa 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02

Mənzil-kommunal təsorriifatı saho- 
siııdo çalışanların sayı 2005 ildo 1995 
ilə nisbəton 23,6% artnnş və iqtisadiy- 
yatda məşğul olanların 3,4%-ini təşkil 
etmişdi.

1987 ildə şəlıər mənzil fondunda 
mənzil sahəsinin 91%-i su kəmori ilə, 
90%-i kanalizasiya ilə, 75%-i mərkəzi 
istilik sistem' ilə, 76%-i vanna (duş) ilo, 
97%-i qazla təchiz edilmişdi. 2005 ilin 
axırına dövlət ictimai ınənzil və monzil 
tikinti kooperativləri fondlarımn (özəl- 
ləşdirilmiş fond istisna olmaqla) 92,9'Vo-i 
su komori, 90,9%-i kanalizasiya, 80,2%-i 
vanna (duş) ilə təchiz edilmişdi. Mənzil- 
təsərrüfat təşkilatları torəfindon ınən- 
zillərin 76,5%-i mərkəzloşdirilmiş 
şokildo istiliklə, 94.3%-i qazla, 19,0%-i 
isti su ilə təchiz edilmisdi. Moıızil-kom- 
munal xidmotlərinin doyəri 2003 ildo

torkibinə yaşayış evləri və onların mii- 
hondis avadanlıqları, ictiınailoşdirilmiş 
bağ fondu. mənzil fonduna xidmot edən 
və monzil fondunun idarəetmə sistemi- 
nin maddi-texniki bazası olan təmir-ti- 
kinti, istehsal. tochizat və digor kom- 
munal təşkilatları daxildir. Monzil fon- 
dunun mənsubiyyotindon asılı olmaya- 
raq, texniki və sanitariya voziyyətinə 
iimumi nozarət şəhər və rayon icra haki- 
miyyətlərinin mənzil-kommunal birlik- 
lərinin nəzdindo yeıiəşən mənzil-kom- 
munal istismar saholorinə həvalo olun- 
muşdur.

Mənzil-kommunal təsorriifatınm on 
mühüm sahələrindon biri məişət-içınəli 
su təchizatıdır. 20 əsr.n ovvolbrindo 
Bakının su tosorriifatında yaranmış 
çotinliklo bağlı ycni mərkozloşdirilmiş su 
tochizatı sisteminin yaradılmasında əsas

işləri məşhur mesenat vo ııeft sahibkarı 
Z.Tağıyev aparmışdı. 1910 ildə ingilis 
alimi Uilyam Lindleyin layihəsi əsasın- 
da Şollar Bakı su kəmərinin tikintisiııə 
başlanmış və o, 1917 ildə sutkada 18,5 
min m3 içmoli su gücündə istismanı 
verilmişdi. Buııdan sonra Azoıbaycan 
paytaxtının içmoli su ô tochizatı tari- 
xindo mühüm sohifo açılmışdı. 20 əsrin
30-cu illərinin sonunda həyata keçiril- 
ıniş bir sıra texniki tədbirlorm lıcsabına 
Şollar su kəmərinin giicü sutkada 109,0 
min m3-o çatdırılmışdı.

Bakı şohoriııin məişot-içməli suya olan 
toləbatını ödomək məqsədilo 1944-58 
illəıdo faktiki giicü sutkada 232 min m 
olan 2-ci Bakı su komori (Xaçmaz xəttı 
istifadəyo verilmişdi. 1980 ildo l-ci vo 2-c:ı 
Bakı su kəmorloriniıı şəbəkəyə veıdiyi su 
sutkada 304,5 min m3 və ya verilən bütü 
içməli suyun 24,1%-ini təşkil edirdi.

1951 56 illərdə Abşeron yarımadas 
nın şimal-qərbində yeıiəşon "Dəvəyati, 
ğı" vo "Ceyranbatan" şoran gölməçəlor 
nin yeriııdo Ceyranhatan su anbar 
tikilmiş vo 1957 ildə maksimal güc 
saniyədə 25 m3 olan Dəvəçi-Samıı 
kanalımn tikintisi başa çatdırılaraq 
1957 ildən həcmi 186,0 mln. m3 olaıı sı 
anbarının doldurulmasına başlanınışdı. 
Bu su hövzəsinin üstiin cohotlorindəiı 
başlıcası ondan ibarətdir ki, burada su 
uzun müddət təbii xassəsini saxlayır v 
noticodo durulına prosesindo suyın 
keyfiyyəti yüksəlir. Bu gün Ceyranbata 
su kəmərinin giicü saniyodo 9,5 m-’-dir.

1969 ilə qədər Bakı vo Sumqayı: 
şəhərləri içməli su ilo 3 monbodən: 
Şollar, Xaçınaz su komərlori vo Ceyran 
batan su anbarından təmiıı olunurdu.

1970 71 illərdə gücü saniyədə 3,9 
m3 olaıı 1-ci Kiir su kəməri istifadəy; 
verildi. 1978-86 illordə 1-ci Kiir s- 
kəmərinə paralel olaraq, saniyədə 6, 
m3 olan 2-ci Kiir su kəməri sistem 
tikilərək istismara buraxıldı.

Kürsu kəmərlərinin tikilib istifadəy;, 
verilmosi Bakının yeııi salınan Giinəşl 
və Əhmədli yaşayış massivlərinin məi- 
şət-içmoli su ilə təmin olunmasına im- 
kan verdi. Eyııi zamanda Bakının şəhor- 
daxili su şəbokəsində do əsaslı surətdə 
tikinti və yenidonqurma işlori aparıldı. 
Sıı təchizatında miihüm rol oynayan 
morkəzi su aııbarı vo nasos stansiyaları 
tikilib istifadəyə vcrildi. 1960-70 illərdə 
Bakı şəhərində adambaşına sutkada 273 
/ su verilirdiso, 1970 90 illordo bu rəqəm 
450-500 / toşkil edirdi.

Soıı illər Azərbaycan hökuməti tə-
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rofindən bu sahəyə diqqət daha da ar- 
tır. həııı dövlot vosaiti və ham də xarici 
investisiyalar hesabına su tochizatı vo 
kanalizasiya sistemlərinin ycnidən qıı- 
rıılması. yeni xotlərin istifadoyo veril- 
mosi istiqamətindo irimiqyaslı hıyiholor 
həyata keçirılir.

Əhaliııin içməli su ilə təchizatı və ka- 
nalizasiya xidmətlərini yaxşılaşdırmaq, bu 
sahəni bazar miinasibəlləri əsasında 
inkışaf etdirmok vo onun səmoroliliyini 
arünnaq moqsədilə Resnublika Prcziden- 
tinin 252 saylı. 11.06.2004 il tarixli 
Sormcamı ilə “Azorsu” Sohmdar Comıy- 
y • yaradılmışdır.

!0()4-2008 illəri əhato edən “Azərbay- 
c;: Respublikası regionlarının sosial-iqti- 
;ıa< inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun 
ol, ıq, respublikanın şəhor və rayon mər- 
k; 'indo əhalinin içmoli su tochizatı və 
k; iizasiya xidmətlərinin keyliyyətinin 
y: 'iaşdınlması məqsədib mövcud sis-
tc tlo yenidənqurma işləri apanlır, 
y- u və kanalizasiya xətlərı çəkilir.

iyük Bakının içmoli suya olan 
tr ıtmı tam ödəmək məqsodilə dövlət 
v. hesabma Oguz -Qəbələ zonasııidan
B: şəhorinə uzunluğıı 262,3 km olacaq
\ li kəmərinin çokilişi həyata kcçirilir və
bi’ da tikinti işlərinin 2008 ildə başa 
ça nlması nozordə tutulmuşdur.

iakıda şəhər kanalizasiya sisteminin
lisi 1925 ildə başlanmış və 1935 ildo 

is: dəyə verilmişdi. 1973 ildə şəlıər-
d<' ili və 1976 ildə şohorətrafı kol-
le orlaıın (güciı 800 min m3) tikil- 
n nə başlanmışdı. 1988 ildə giindo 600 
n m3 çirkab su təmizləyən böyiik 
k. lizasiya kompleksi tikilmişdir. 
1‘ 86 illəıdə çirkli suların su hövzə-
lə ə axıdılması 26% azaldılmışdı.

005 ilin sonuııa Bakı şəhərindo 5 
ə< kanalizasiya tomizləyən qurğular
İ! narda idi. Onlardan Hövsan Aera- 
si stansiyası və Sahil qəsobəsindoki 
tə /iəyici qurğu bioloji, Zığ, Mərdə- 
k Şiivəlan və Hacıhosəıı qurğuları iso 
m aniki təmizloyici qurğulardır.

Son vaxtlar Dünya Bankımn işçi 
qı u torofındon regional su təchizatı və 
k; ıalizasiya sistemlorinin inkişafı 
(2007-11) və Böyi.ik Bakının su tochizatı vo 
kanalizasiya sistemləriııin iııkişaf stıategi- 
yası barədə təkliflər hazııianınış, bu təklif- 
ləriıı hoyata krçirilməsi Böyiik Bakının, 
respublikanm rayoıı morkozlorinin, kiçik 
şohorlorin vo onlara yaxın oraz.ilərdo kond- 
lərin əhalisinin mövcud norma vo stan- 
dartlann tələblərinə uyğun məişət-içmoli 
sıı ilo toıniıı olunmasına, kanalizasiya sis-

temlorinin yaxşılasdırılınasına inıkaıı vcro- 
cokdir.

Ötoıı əsnn 50-ci illərinin əvvəllərindo 
"Qırınızı LlIduz” stansiyası qonşu neft 
ayırma zavodları iiçiin bııxar vermovə 
başladı vo bununhı da stansiya istilik 
mərkozinə çevrildi. Məhz bu dövrdən 
Azərbaycanda morkə/ləşdirilmiş istilik 
təchizatı sistemlorinin yaradılmasına 
başlannnşdı.

Bakı şəhərindo və respublikanın di- 
gər sənaye şəhərlərindo yeni yaşayış 
massivlərinin salınması ilo əlaqodar yeni 
isilmə sistemi - yiiksək dəıocodo mər- 
kəzləşdirilmiş vo ınüasir tipli qazan 
aqreqatlarından ibarot olan rayon istilik 
qazanxanaları sisıemi ötən əsrin 60-cı 
illərindən tətbiq olunur.

Xüsuson 1970--K0 illərdə ölkənin 
istilik təchizatı sahəsiııdə əhəmiyyotli 
doyişikliklor baş vermişdir. Məhz homin 
dövrdə Bakı şəhərinin şimal-qərbindo 
gücü saatda 200 Q/kaI olan 1 saylı 
Rayon istilik qazanxanası (RİQ), Qara- 
şəhərdə gücii 100 Q/kal olan 2 saylı 
RİQ, Dərnagül yaşayış massivindo giicü 
150 Q/kal olaıı 3 saylı RİO, Nərimanov 
sənaye zonasında gücii 150 Q/!<al olan 5 
saylı RİQ, Əhmodli qəsəbəsindo gücü 
100 Q/ka! olan 6 saylı RİQ, Giinoşli 
qəsəbəsində gücii 120 Q/kal olan 9 saylı 
RİQ tikilib istifadoyə verilmişdir. 
RİQ-in istifadəyo verilıfftsi ilo əlaqodar 
100-dən artıq məhəlli qazanxanalar 
kiitləvi şəkildə loğv edilmişdir. Eyni 
zamanda Bakıda 1 və2saylı İEM,Sum- 
qayıtda 1 və 2 saylı İEM , Gəncə İEM  
islilik təchizatı sistemində ohəmiyyətli 
rol oynayır.

Artıq ötən osrin 80-ci llərində Bakı 
şəhərində islilik təchizatımn 65'Zro qədəri 
məhz ıayon istilik qazanxanalan hesabma 
lıəyata keçiriliıxii.

“ Azərbaycan Respublikasında istilik 
təchizatı sahəsində idarəetmonin təkmil- 
ləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 08.06.2005 il 
tarixli, 847 saylı səroncannna osasən, öl- 
ko əhalisinin və digər istelılakçıların eti- 
baıiı və keyfiyyotli isulik lochizatı xid- 
mətləıinin təşkilinin əsaslı surətdo yaxşı- 
laşdırılması, bıı sahonin mərhələlərlə ba- 
zar iqtisadiyyatı prinsipləri osasında in- 
kişaf etdirilməsi, onun somorəliliyinin ar- 
tırılması vo bu sahəyo investisiyaların 
cəlb edilmosi moqsodilə “ Azoristilikiəchı 
zat” ASC yaradılmış, Azərbaycan Res- 
publikasımn yaşayış montoqəloıində ya- 
şayış cvlorinin və binaların, habclo sosial 
v b  digor loyinatlı obyektlərin istilik təchi-

zatı işləriııin lıəyata keçirilmosi bu cəmiy- 
yəto hovalo edılmişdir.

Azərbaycanda istilik təchizatı bir 
İEM , yeddi RİQ, giici'ı 20 Q/ka! saat- 
daıı yuxarı olaıı 23 qazanxana, gücü 
3-20 Q/kal olan 146 orta və giicii 3 
Q/kal-dök olan 1014 kiçik qazanxana 
vasitəsilo hoyata keçirilir. Onlarııı ümu- 
mi istehsal gücii 3809 Q/kal saatdır. Bu 
təsərriilatlarda 3280-ə yaxın işçi çalışır 
(2006).

Soıı vaxtlar ohalinin ləbii qazla toc- 
hizatmı yaxşılaşdırmaq moqsədilə iri 
layihəlor hazırlanıb həyata keçirilir. 
Oobul olunmuş Dövlət Proqraınlarına 
uyğun olaraq, respublikamn bütiin 
rayonları (Naxçıvan MR də daxil ol- 
maqla) 2004 ildən başlayaıaq 2008 
ibdək təbii qazla təmin ediləcəkdir.

Kommunal xidmətlərinin mühüm 
sahəsi olan elektrik eııerjisi ilə təchizatın 
inkişaf etdirilməsi iiçiin qəbul edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasınm yanacaq- 
enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015 
illər) üzrə Döviət Proqrann’iıda yaxın 
ilbrtlə 1800 M Vl-a qədər əlavo clektrik 
enerjisi giicbrinin istismara verilməsi 
nozərdə tululmuşdur.

“ 2004-07 illər iizrə Azorbaycan 
Respublikasınm Dövlət İnvestisiya Pro- 
qramı”nda Hövsan sutomizləmə stansi- 
yasının, Gonco vo Şəki şəhərlərinin su təc- 
hizatı və kanalizasiya sistemlərinin, kiçik 
şəhərlərdə su təchi/.aU və kanaUy/dsiva 
sisteminin yenidonqurulması nəzərdə 
tutulmuşdur.

1990-2005 illər əızində 1573,8 km 
ıızunluğunda su kəınərləri, 129,5 knı 
kanalizasiya xotləri, 13,6 kın istilik təc- 
hizatı xətləri və 4238,7 km  qaz xətləri 
tikilib istismara verilmişdir.

Bakı şəhərinin vo otrafının su təc- 
hizatı sistemlərində yenidonqurma işləri 
aparılmış, Kiir və Ceyranbatan baş su- 
tomizloyici qurğuları bərpa edilmiş, 
yiiksək məhsuldaıiıqh regioııal nasos 
stansiyaları kompleksləri yenidon qurul- 
mıış, məholbdaxili nasos staıısiyaları 
tomir olıınmuş, böyükdiamctıii magis- 
tral vo şəlıər supaylayıcı boı u koməıiəri 
tozəlonmişdir.

Kommunal infrastrııktur ü'/ro şəhər- 
lorin su tochizatı sistemlərinin boıpasına 
Almaniyamn KfW Baııkı tərəllndon ay- 
rılmış kredıı hesabına çokilmiş İmışli 
şohər su tochizatı sisıemi istifadoyo 
verilvnişdir.

Mənzil-koınmunal tosərrüfatmda 
mənzil sferasında idaroçilik vo xidmot 
sistemində roqabot mühitınin inkişafı.
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müqavib miinasibətbrinin ləknıilləşdi- 
rilmosi. monzil fondu və kummunal ob- 
yeklbrinin dövbt toıızimləməsi vo noza- 
rəti mexanizmbrinin tokmilbşdirilmosi, 
ınonzil mıilkiyyotçibrinin hüquqlarınm 
qorunması vo müdafiosi, xidmotlorin 
keyfiyyotinin yaxşılaşdırılması və ınonzil 
t'ondunıın təmir edilmosi üçün majızil

mülkiyyotçilorinin birlik müossisolərinin 
yaıadılmasımn toınin edilınasi, ohali- 
nin, xüsLisilo koııd ohalisinin koınmunal 
xidmotlorb, o cümlodon eleklrik eneıjisi, 
su, qaz, ıabito vo s. ilo tominatının miia- 
sir toloblor soviyyəsino çatdırılması, bu 
moqsədlo homin sahələrdə restrukturi- 
zasiya tədbiıiorinin davam etdiıilməsi.

kommunal ödənişbrdə kaıt sisteminin 
tətbiqi. koınınunal sahədə maliyyə inti- 
zannnın möhkəmbndirilməsi, qarşılıqlı 
borclann aradan qaldırılması islahatla- 
rın əsas istiqamətbridir.

Od.: Azorbaycanııı s la tistik göslə ric ibri 2006. 
U „ 2006.

MäsWım İhralıimov
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Ümumi xarakteristika. Miiasir noq- 
liyyat sisteminə quru yol nəqliyyatı də- 
mir yol, metro, tramvay, tıolleybus, av- 
tobus, taksi, yiik avtomobili; magistral 
boru vo qaz kəməri; su nəqliyyatı də- 
niz, daxili su; hava noqliyyatı; köməkçi 
və əlavo nəqliyyat sahəlori daxildir. 
Nəqliyyat növlori bir-biri ilo əlaqodardır 
və foaliyyət prosesində biri digərini ta- 
mamlayır. Nəqliyyat sektorunda 1990- 
2005 illərdə yük və sərnişin dövriyyəsi 1- 
ci cədvəldo verilmişdir.

Qodim İpək Yolunun Azərbaycan- 
dan keçməsi burada noqliyyatın tarixi 
növbrinin formalaşmasında xiisusi rol 
oynamışdı. Tarixi İpək Yolu iki min il- 
dən aı tıq dövr oızində işlok ticarət yolu 
kimi bəşəriyyotin inkişafında miistosna 
ıol oyııamışdı. Məhz bıına görə elıni- 
texniki təroqqinin cəmiyyət həyatının 
bütün sahələrində yaratdığı ıadikal ye- 
niliklər onun ovvəlki imkanlarından isti- 
fadə edilməsi zorurətini irəli siirdii. Pers- 
pektivdə dünyanın onlarla ölkəsiııi bir- 
ləşdirəcok qədim İpək Yolu va-itəsilo 
qarşılıqlı omokdaşlığın genişlənməsinə 
maıağı olaıı dövbtlər arasında coğıall

mövqeyinə, təbii-iqtisadi potensialına və 
digər imkanlarına görə Azoıbaycan 
Respııblikası xüsu îlə seçilir. Bu yolıın 
Azorbaycanm gələcək sosial-iqtisadi tə- 
raqqisində çox miihüm qüvvoyə çevrilə- 
coyini qabaqcadan görən Heydor Əliyev 
TRASEKA lahiyəsi ideyasının yaran- 
ınası vo tezliklə gerçokbşməsindo müs- 
təsııa rol oynadı. Onun bu sahədə böyiik 
səybrinin başlıca nəticələrindən biri 
kimi, Avropa Birliyi Koınissiyası və 
respublikamızın birgə təşəbbüsu ilə 1998

il sentyabrın 7-8-indo Bakıda 32 ölko vo 
13 Beynalxalq təşkilatdaıı niimayəndə 
heyətinin təınsil olunduğu Beynəlxalq 
Konfıans keçirildi. Koııfransda imza- 
laıımış sonodlər böyük siyasi vo iqtisadi 
əhomiyyot kosb edorək, Avıopa Qaf- 
qaz Asiya noqliyyat dəhlizindo yeıiəşən 
ölkələrin inkişafı, onların ləbii ehliyat- 
larının ınənimsənilməsi. iqtisadi poten- 
sialından daha səmərəli istifadə olun- 
ması, ticarətin və iqtisadi əməkdaşlığın 
geııişiənmosi üçün etibaıiı zənıin ya- 
ıatdı. Tarixi İpək Yolunun borpası iizrə 
aparılan genişıniq>aslı işlər Azorbay- 
can Respublikasının Diiııya Biıiiyi öl-

kələri ilə inteqrasiyasının daha da gii 
lənməsinə xidmət edir. Bu layiho h. ı 
də Azərbaycamn mövcud nəqliyyat v 
sitəbrı şəbəkəsinin, transyolların dü; 
ya standartları səviyyəsində yeniıl 
qurulmasım, mövcud infrastruktuı 
genişləndiıilməsini. habelə miivaı 
müəssisələrin yaradılmasını zəıuri e 
və bu sahədə hazırda mühüm işlər I 
yata keçirilir (2006).

Azərbaycan Respııblikasında nəq. 
yat sahəsi giiclii poteıısiala malikd 
Onun tərkibinə istismar uzunluğu 2, i 
min knı olan domir yollar, 18,8 min / 
şose yolları (o cümlədon 18,6 ınin A 
bərkörtüklii), 4,1 min knı magistral boı1 
kəməri (1.4 min knı neft kəməri, 2,7 ır ;ı 
knı qaz kəməri), 30 km  (qoşa xətt hesaı 
ilə) metıopoliten yolları, 48,2 knı tro 
leybus xətləri daxildir. Respublikanı 
əıazisində 100-dən çox dəmir y  
stansiyası, avtovağzal, dəniz limanı \ 
aeroport mövcuddur (2005). Hazırd 
respublikada rnəşğul əhalinin 5,2°/ 
nəqlıyyatda çalışır.

Dəmir yol nəqliyyatı. Dəmir yı 
ölkənin nəqliyyat sistemində əsas y( 
tutur. Yük və sərnişin daşımnasınd 
ümumi istifadoli nəqliyyat novlərini 
yiik dövriyyəsinin 36,3%-i, sərnişi: 
dövriyyəsinin isə 6,0%-i bu sahəni 
payına düşiir (2005). Ümumi istifadəli v 
ıızunluğu 2122 knı olan dəmir yoluı 
60%-o qodəri elektrikləşdirilmiş, 80%-i 
avtobloklama və yarıınavtobloklama ilə 
təchiz edilmişdir. I / yükiin oıta yük- 
daşıma məsafəsi 363 knı, sərnişindaşıma 
mosafosi 159,9 k/ıi-dir. Ilor I ıniıı knı2 
oraziyə 34,4 kın dəmir yol xətti diişür.

Azərbaycanda ilk dəınir yol xətti 
olan, Abşeıon ncl'tj mədənlorinin kerosiıı 
zavodlannı Bakı limanı ilə biıioşdirən 
Bakı -Sabunçu-Suraxanı xətti 1880 ilin

C,uh,ıl I
Noqliyyat sektorunda yiik və sornişin dövriyyəsi

Nəqliyyat
növləri

Yiik dövriyyəsi, ınin. t-km Sərnişin dövriyyəsi, nıiıı. 
sərnişiıı-knı

1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005
Cəmi 49541,0 8331.0 15948,0 26534,0 15965,0 8613,0 11367,0 14747.0
Dəmir yol 37076,0 2409,0 5770,0 9628,0 1827,0 791,0 493,0 878,0
Dəniz 5778,0 4325,0 5192,0 7521,0 68,0 24,0 6,0 7,0
Hava 47,0 57,0 102,0 310,0 4869,0 1733,0 798,0 1588,0
Boru kəməı i 3353,0 1013,0 1371.0 1539,0 -

neft kəməri 1252,0 465,0 646.0 624,0 - -

qaz kəmori 2101,0 548,0 725,0 914,0 - - - -
Avtomohil 3287,0 527,0 351.3,0 7536,0 7480,0 4664,0 9153,0 10892,0

464

NƏQLİYYAT

yanvarında istifadəyo veıildi. Bundan 
az sonra Xəzor donizi limanlarım Qara 
doniz limanları ilə olaqolondirən Bakı 
neftinin Avropa bazarına çıxmasını tə- 
min edəıı Bakı-Batum xottinin, Bakı - 
Tillis hissəsinin tikintisi başa çatdırıldı 
(1879 83). 1890 ildə istifadoyə verilən 
Biləcəri Dərbənd xətti Conııbi Qafqa/ı 
Rusiyanın mərkəzi rayonları ilə, Ma- 
sis Noraşen -Culfa xətıı (1908) Culfa 
stansiyasını Conubi Qafqazın başqa 
siaıısiyaları ib biıiəşdiıdi. 1913 ildə 
A/əıbaycandakı domir yolun iimıımi 
ıı ınlıığu 837 km idi. İlk dofə Bakı Sa- 
bı . u Suraxanı dəmiı yol xotti elek- 
ıı loşdirildi (1926). Yeni dəmir yol xət- 
I. nın salınması və elektrikloşdirilməsi
< am etdiriliıdi. Belə ki, Bakı-Culfa 
x inin Ələt Bəhmənli hissosi (1924), 
l\ icivan Qafan qolu daxil olmaqla 
I mənli-Mincivan hissəsi (1936) çoki- 
1 stifadəyo verildi. Sabunçu Maşta- 
| tuzovna (1933-39), Bakıxanov- 
} ısomolsk (1936) xətləri elektrik- 
1 rildi, Naftluq-Ağstafa vo Hacıqa- 
b Yevlax hissəbri avtobloklamaya 
k iıüdi, Bakı-Tbilisi stansiyaları ara- 
s a dispetçer telefon olaqəsi yaradıldı
v ənubi Qafqazın on böyiik çeşidləmə
s ısiyası olan Biləcəridə mexanikləşdi- 
ı iş çeşidlomo məntəqəsi istifadoyə ve- 

1940 ilin sonunda Azərbaycanda 
d nir yol xottiniıı iimumi uzunluğu
1 1 km, elektrikləşd^rilmiş yolların
u wıluğu iso 42 knı idi. 1913 40 illərdə 
d ıir yol nəqliyyatı ilə yükdaşımanın 
h mi 3,2 dəl’ə artdı.

Mincivan Culfa (126 knı) xətti və
S vaıı Neftçala qolu ilə biıiikdə Os-
n dı-Astara (220 km) xətti çəkildikdən
st 'a Bakıdan İran sərhodino iki çıxış 
y açıldı (1941). Müharibə illərində
/■ baycanm dəınir yol noqliyyatı cob- 
h hərbi sursat və orzaq göndərilmə-
s .ı, Taqanroq, Novoçeıkassk və Ros-
t şohərbıindoki zavodların şəıq ra-
y larına köçiirülmosində ınühiim rol
o adı. Bakı və Biləcori stansiyalarında
d ovi dəmir yol xotləri inşa olundu.
N haribə illərində xaiq təsorriifatı yiik 
lən və sərnişin daşınmasmda Bilocoıi 
sl ısiyasının əhəmiyyoti böyük idi. Mii- 
haribədən sonrakı dövrdə Alabaşh 
Quşçu körpiisü (1950)’ -<Ycvlax Bəıdə 
(1962), Qaradağ-Güzdək (1963), Bər- 
do Ağdam (1967), Ağstafa İcevan 
(1974), Ağdam Xankondi (1978) xotlori 
çəkildi. əsas isnqamotlordə Bakı Yala- 
ma, Bakı Böyük Kəsik, Əlot İınişli vo 
digər xətlər elektıikləşdirildi. Respııbli-

kanın şimal qərb rayonlarının (Şoki, 
Qax, Zaqatala Balakən) sürətlə iııkişaf 
etınosi, buradakı zəngin iqt'sadi və təbii 
ehtiyatların tosorrüfat düvriyyəsinə qa- 
tılması üçün ınühüın əhamiyyəti olan 
Yevlax Balakəıı dəmir yol xətti (u/.ıııı- 
luğıı 162 k n ı )  çəkildi ( l l)86).

4zorbaycan Respublikasının ııəqlıy- 
yat sistemində domir yol aparıcı sahədir. 
2005 ildə domir yollarm iimuıni uzunlu- 
ğu 1920 ildoki 837 km-don 2122/</»-oça- 
taraq 2,5 dəfə artnnşdır. 2005 ikb miix- 
təlif nəqliyyat növləri ib daşman biitiın 
yiik dövriyyəsinin 36,3%-i, sərnişin döv- 
riyyosinin isə 6,0‘%-i dəmir yol nəqliy- 
yatının payına düşürdü.

Azoıbaycan dəmir yolunun texniki- 
iqtisadi göstəricilorində miisbət irəlilə- 
ıntflər dövrü 1999 ildən baslamısdır. 
Neft soııayesiniıı inkişafı ib əlaqədar 
müvafıq sisternlərin sayı xeyli artmış, 
bir sıra stansiyalaıda ıniiasir konteyner 
paıkları yaradılmışdır. Dəınir yol slan- 
siyalarında yenidənqurma işbri aparılır. 
TRASEKA Proqramı çərçivəsindo Poy- 
lu-Salahlı və Tovuz Qovlar körpiilori 
vo Biləcəri buxaıia yuma stansiyası bor- 
pa olunmuşdur. Domir-beton şpallar 
zavodu (illik istelısal gücü 350 min m İm !)  

istifadəyə verilmişdir (2002).
Avtomobil nəqliyyatı. 20 osrin ovvol- 

lərindo Azərbaycanda yol şəbokosi üıııu- 
mi uzunluğıı 1304 knı olan, əsasən 
torpaq və çınqıl örtiiklü yolhırdan ibarət 
idi (1914). Həmin dövrdo Türkiyo 
soıiıədinə qədər uzanan stnıtcji yolun 
Ağstafa-Dilican hissosinin Azəıbaycan 
ərazisiıubn keçən 23 /</?/-lik Qazax 
Uzuntala məsafəsi dövbt əhomiyyotli 
yeganə yol idi. 1913 ildə Azərbaycanda 
yollar şobəkosinin ümumi uzunluğu 
1204 km, 1928 ildə 6437 /<m, 1940 ildə 
isə 11021 km  olmuşdu. Yol-ınaşın 
stansivalarıınn yaradılması (1937) yol- 
ların salınması işini sürətləndirdi.

1950 60 illordə borköıiüklü yolların 
çokılməsində qudrondan və asfalt-be- 
tondan istifadə edilməsi bu sahədə əsaslı 
dönüş yaratdı. Tokmilləşdifilmiş öıiüklü 
yollarııı uzunluğu 1950 'ldo comi 1137 
kııı idisə, 1960 ildə 3800 knı-o çatdırıldı. 
1960-70 illərdo Azorbaycanda iimuıni 
istifadodo olaıı 16800 kııı avtoınobil 
yollarınm 13400 km-\ borkörtiiWii yollar 
idi 1940 ildə 11 ınin kııı avtomobil yolu 
istifadə edildiyi halda, 2005 ildo bu 
rəqəm 18 9 min km-o çatdırıldı, bunıın 
da əsas lıissəsi borkörtüklii yollar idi. 
Bakı-Əlat  -Qazıınəmməd Kiirdə- 
mir-Yevlax Gəncə- Qazax Qırmızı

köıpii Gürciistan dövlot soıiıədi (503 
km ), Bakı Qııba Rusiya dövlət sorhodi 
(208 kııı) və Bakı Əloı Astaıa-İran İs- 
lam Respublikası ilo dövbt sərhodi (521 
km) avtomobil yollarında beynəlxalq 
standartlara cavab verən bərpa vo yeni- 
ləşdiımə işləri aparılır.

2005 ıldə avtomobil yollarımn ümu- 
mi uzımlıığu 21,5 ınin km. oııdan iimu- 
mi istifadədə olan 18,8 min knı, o cüm- 
lədən borkörtüklü yol 18,6 min km idi. 
Respublika ohəmiyyətli yolların 1871 
km-i 1328 körpii və ya yol ötürüciisii 
olan magistral avtomobil yollarıdır. 
Azərbaycanda avtomobil yollarının sıx- 
lıq əmsalı ora/iyo görə hər 1000 ä/h-’-ə
217.1 km, əhalinin sayına görə lıor 1000 
nəfərə 2,23 A://)-dir.

Respublikada bütün şəhoıioıi. rayon 
ınorkəzlərini, şəhərtipli qəsoboləri. hava 
vo danız Vmmnmı, domir yol sfıınsiyn- 
larını, kurort və əhalinin digər istirahət 
yeıiərini, həmçinin dovbt sərhədinin ke- 
çid məntəqəlorini əlaqoləndiron avto- 
mobil yolları şəbəkəsi formalaşmışdır. 
1940 2005 illərdo yük dövriyyəsi 60,8%, 
iimumi istifadodə olan avtomobil 
noqliyyatı ilə sərnişiıı dövriyyosi 55,7% 
aıtmışdır. Avtomobillorin sayı 1990 ildə 
398761 M h d ,  2005 ildə 612069 allrt 
olmuşdu. Avtonəqliyyat sahəsinin tcxniki 
bazasının inkişafı nəticosində 1990 ildə 
nəqliyyatın bu növiiniin payı iimumi yük 
dövriyyəsində 6,6“/ı və sərnişin dövriy- 
yəsində 46,8%, 2005 ildə, müvafıq ola- 
raq 28,4% vo 73,9% olmuş, bu illəraıası 
miiddotdə səınişin daşınmasının struk- 
turunda da dəyişiklik baş verınişdir. 
Bütiin sarnişinlərin 1990 iJda 73,7%-i, 
2005 ildə 84,6%-i avtomobil nətıliyyatı 
vasitəsilə daşınnnşdı.

Ölkə orazisində 14 körpü osaslı təınir 
edilmiş, bir ncça iri yüksək mexaniKləşdi- 
rilıniş avtoba/,a və müasir iivtovuğzulhır 
tikilib istifadəyo veıilmişdir. İpok Yolu- 
nuıT respublika ərazisiııdən keçən hissəsi- 
nin iıışası siirotlə davaııı etdirilir.

Doniz nəqliyyatı. Buxar gəmilərinin 
Bakı buxtasında ii/məsi 19 əsıin 1-ci 
yansına təsadüf cdir. A/.orbaycanda 
dəniz nəqliyyatınm meydana gəlməsi 
neltçıxarma sənayesinin toroqqisi ilo 
bağlı olmuş vo 19 əsrin 2-ci yarısından 
inkişafa başlaınışdı. 1861 ildə Rusiyaınn 
sornişin, yiik vo ycdok gəmilərinin 296-sı 
Xəzordo işləyirdi. Ncft Xozərdo gomi ilo 
ilk dəfo 1873 ildo “ Alcksaııdr” yelkonli 
gəınisi ilo açıq daşınmışdı. 1877 iklo 250 
/-luq neftdaşıyan “ Zoroastr" (“ Zər- 
diişt” ) tankerinin Xəzərə gətirilınəsi
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dəniz nel'ldaşıına noqliyyatının iııkişa- 
fına güclü təkan verdi. 20 əsrin əvvəllə- 
rində Xəzər dənizinin ticarət donanması 
700-don çox gomidon (yarısı neftdaşıma,
o cümlədən 212-si yelkənli vo 136-sı bu- 
xar gəmisi) ibarət idi. 1900 ildə Rusiya- 
nın ən böyiik limanına çevrilmiş Bakı 
quıu yük, neft mohsıılları. sərnişin gomi- 
lərinin gediş-gəlişinə görə dünyada 1-ci 
yeri tııtuıdu. Onun yük dövriyyəsi 1913 
ildə 342,2 mln. p ı u l  və ya Rusiya dəniz 
nəqliyyatı yük dövriyyəsinin 23%-ini 
təşkil edirdi.

İkinci diinya miiharibəsi illərindo 
Xəzər dəniz nəqliyyatının yük dövriyyə- 
si xeyli aıtdı. Cəbhəyə fasiləsiz olaraq 
neft məiısulları və döyüş sursatı daşınır- 
dı. Müharibodon sonra dəniz nəqliyyatı 
donanması yeni gəmilərlə təchiz olundu. 
sahil xidmotinin maddi-lexniki bazası 
nıöhkəmləndirildi.

1959 62 illoıdo Bakı-Krasnovodsk 
(indiki Türkmonbaşı), sonrakı illərdə Ba- 
kı Aktau gomi-bəro yolunun istifadəyə 
verilməsi dənizdaşımalarını siirətləndirdi.

2005 ildə respublikamn yiik dövriy- 
yəsinin 28.3%-i su (dəniz, çay) nəqliyya- 
tının payına düşmüş vo 1990 ilə nisbotən 
30,2% artınışdı. Doniz noqliyyatı ilə bü- 
UinliiKdə 13,7 mln. t yük daşınmışdı. Re- 
gionda ən böyiik gəmiçilik şirkətlərindon 
biri olan Xəzər Doniz Gəmiçiliyino quru 
yük gəmisi və tanker donanması; yük- 
sərnişin doniz gomi-borəlori; “ Xozər Do- 
niz Gəmi Təmiri” istehsalal birliyi, 
"Xəzər Dəniz Yol İdarəsi” ; layiho kon- 
struktor biirosıı; informasiya-hesabla- 
ma mərko/.i; Azorbaycan [)övlət Dənizçi- 
lik Akademiyası və digor obyektlor daxil- 
dir. Dəniz noqliyyatında balıq ovu, səna- 
ye, ləsərrüfat, hərbi, elmi tədqiqat, xidmot 
və s. təyinatlı gəmilər istismar edilir.

Çay nəqliyyatı. 1846 ildə Xəzər 
sularında “ Volqa” adlı ilk buxar gəmisi 
üzrnəyə başladı və o, Kiir çayı ilə Mingə- 
çevirə qədər gedo bilmişdi. 1853-57 il- 
lərdo Kür çayında Mingəçevir və Salyan 
arasında Nijni Novqorodda istehsal 
edilmiş “ Knyaz Vorontsov” gəmisi 
miintəzəm hərokət edirdi. 1887 ildo Kür- 
do 600 p a t l  yük götiirə bilən “ Revizor” 
adlı gəmi üzməyə başladı. Həmin gəmi 
Kür boyunca Zərdab kəndinə qədər 
iiziir və balıq vətəgolərinə nozarət edirdi. 
Xəzor vasitəsilə miixtəlif tonnajlı gomi- 
lərin Kür çayma gəlnıəsi buıada yiik da- 
şınmasım artırırdı. 1887 ildə Kür çayın- 
da illik yük dövriyyəsi 2 mln. p ıu la  çat- 
mışdı. Çayda üzən gəmilorin bir çoxu 
2500 p u c lc lc m  5280 p u c /a  qədər yük götü-
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riirdii. 1903 ildə homin şəhərdə (Sormo- 
vo tərsanəsində) "Vandal” teploxodu 
iıışa edilərək Kiir çayına gətirilmişdi. 
1906 ildə Salyan vo Yevlax arasında 30-a 
qədər kiçik səınişin gəıııisi ii/ürdü. 
1900 16 illordə Kiir çayından Bakıya 
gəmilər vasitosilə müntəzəm olaraq içnıo- 
li su daşmırdı. Hazııda ancaq Kür çayı- 
nın aşağı axarından - Yevlaxdan Xəzər 
dənizinodok olan çay nəqliyyatı yolun- 
dan (u/unlıığıı 600 k n i J yerli əhəmiyyətli 
daşımalaıda istifadə edilir.

Hava nəqliyyatı. Azərbaycan (Bakı) 
səmasına ilk təyyarə 1910 il oktyabrın 
20-sində qalxmışdı. Resptıblika xalq 
təsərrüfatında aviasivanın tətbiqino 
1923 il martın 31-ində Muğanda pam- 
bıq sahəsində başlanmışdı. Həmin ildə 
Bakı ilə Tiflis arasında miintozəın poçt- 
sərnişin hava əlaqosi yaradılmış, bir 
qodər sonra Bakı Pyatiqoısk hava xətti 
açılmışdı. 1933 ildə Bakı vo Yevlaxda ilk 
aeroporlların tikintisi başa çatdırılmış, 
1937 ildə Moskva ilə Bakı arasında 
münıəzəm hava əlaqəsi yaradılmışdı.

2005 ildə ümumi sərnişin dövriyyə- 
sində hava nəqliyyatının payı 10,8%, 
yiik dövriyyəsindo ieo 1,2% olmuşdu. 
Azorbaycan Respublikasının hava nəq- 
liyyatı ilo miixtəlif ölkələrdəki 80-dən

veı tolyot təsərrüfatı da mövcııddur.
Respublikanın hava nəqliyyatı sa- 

həsi üçün yüksəkixtisaslı kadrlar Milli 
Aviasiya Akademiyasında hazırlamr. 
Azəıbaycan Hava Yolları Dövlət Kon 
serni Beynəlxalq Mülki Aviasiva Təş- 
kilatınm və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı 
Assosiasiyasınm tamhüquqlu üzvüdür.

Şohərdaxili nəqliyyat. Bakı sohərindo 
ilk avtomobil (yiik maşını) 1909 il 
noyabrın 26-sında göriinmüşdür. Bu 
maşın Berliııdə düzəldilmişdi, onun xüsu- 
si yük yeri, benzinlə işləyən mühərriki, əl 
vo ayaqla idarə olunan əyləc sistemi var 
ıui. 1910-12 illərdə Quba vo Lonkəran 
qəzalarında "Rario” markalı (İtaliya) 
avtomobillər görünməyə başiarnışdı. 
Şəhor küçolərində ilk trolleybııs 1941 ilin 
dekabrında işləməyə başlamışdı və onııı 
hərokot xəttinin uzunluğu 7,5 k ı v  idi 
Azərbaycan Respublikasında müasir şə- 
hor noqliyyat sistemi inkişaf etmişdır. Ö1 
kədə avtobus. metropoliten, trolleybus və 
taksi kimi hərəkət vasitəlorindən istifad 
edilir. 1967 ildon fəaliyyətə başlamış Bak 
metropolitenin imkanları daha genişdi
2006 ilin əvvəlinə avtobusla 578363 min 
minik taksiləri ilə 24788 min, trolleybuslö 
696 min və metropolitenlə 146952 min 
nofər sərnişin daşınmışdır (cədvəl 2).

C dcI vəI  2
1990-2005 illordo Azorbaycan Rcspublikasında şəhərdaxili 

nəqliyyatla sərnişin daşınnıası (min sərnişiıı)

1990 1995 2000 2005
Avtobııs 376452,0 330075,0 513533,0 578363,0
Taksi 89400,0 9844,0 22420,0 24788,0
T ramvay 20512,0 4365,0 2427,0
Trolleybus 51432.0 21391,0 3431 0 696,0
Metropolilen 167389,0 150000,0 117364,0 146952,0

çox şohor ilə əlaqə saxlamr, ölkə daxi- 
liııdo 20 istiqamətdə sərııişin və yük da- 
şınır. Heydər Əliyev Beynolxalq Aero- 
portu saatda 1700 sornişino xidmət gös- 
torir. Bıı, 1985 il səviyyəsiııə nisbətəıı 6 
dəfodən çoxdur. 1 sərnişinin orta daşın- 
ma mosafəsi 1316.3 /c/»-dir. Sahəni inki- 
şaf etdirmək üçün aviasiya xətləri yeni 
tipli səmişin vo yük toyyarələri ilə təmin 
edilir. Aviasiyada yerüstü naviqasiya və 
radiotexnika avadanlığı ilo tomin olun- 
muş sistemlordən geııiş istifadə edilir. 
Azərbaycan Respublikasında hazırda 
iki beynolxalq aeroport (Bakı və Nax- 
çıvanda) fəaliyyət göstərir (2005). Res- 
publika Miilki Hava Donanması diiııya- 
nın bir çox ölkələrinə səı nişin və yük da- 
şınmasını hoyata keçirir. Respublikada

Respublikanm şəhər və rayonlarındii 
soınişin daşınmasında avtobus nəqliyya- 
tı mühüm rol oynayır.

AğusMiııı Əhsj’.wor

Magistral neft kəməri (MNK). Azər- 
baycanda ilk neft kəməri (uzıınluğu 12 
k n ı )  1878 ildə Balaxanıdan Bakıdakı neft 
emalı zavoduna çəkilmişdi. 1898 ilin son- 
kırında Abşeronun neft mədənlərindən 
Bakı neft emalı zavodlanna çəkilmiş neft 
komərlərinin (ümumi uzunluğu 230 k ı ı ı )  

vasitəsilə ildə 1 mln. t neft nəql edilirdi. Ba- 
kı neftini dünya bazarlarına çıxarmaq 
üçün 1897-1907 illərdə o dövr iiçün dünya- 
da ən uzun boru kəməri Bakı Batum 
MNK çəkilmişdi. Uzunluğu 867 k n ı ,
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diam. 200 ı ı ın ı ,  16 neftvıırma stansiyası 
olan bu kəmor ildə 1 mln. t neft və neft 
mənsıılları nəql etmok gücünə malik idi. 
1930 ildə diam. 254 n ın ı,  uzunluğu 822 k ı ı ı  

olan ikinci nel't koməri çəkilib istifadoyə 
verildi. Miiharibə illorindo (1941-45) 
SSRİ-nin cənubundakı neftayırma zavod- 
i. nnın məhsııllarını Koştərxandan Sarato-

“Gtinəşli” , Neft Daşları, “ Palçıq pilpilə- 
si” , Çilov adası yataqlarından hasil edi- 
lon neftin tankerlərlə daşmmasına son 
qoydu. Orta Asiya neftinin Dübəndi neft 
terminalından Qara dənizin Batumi li- 
maııına çatdırılması iiçün 1996 97 illəıdo 
xarici sərmayə hesabına mövcud Dübon- 
di Bakı, Bakı Daşgil neft kəmorlori to-

lerminalına birloşon tankeryiikləmo qur- 
ğusuııa (Qara thnizdə) qodor u/aııır. 
Kəmorin u/unluğu 836 k n ı  (A/.orbaycan 
hissəsi 456,9 k n ı ) .  diam. 530 t ı ı ı v ,  illik 
neftötiirmo qabiliyvoti 5,75 mln /-dur. 
Neftin nəqli 6 nasos stansiyası vo 2 təz- 
yiqazaldıcı stansiya ilə təmin edilir.

Bakı Tbilisi-Ceyhan Əsas İxıac

Qara dənız
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v; vurmaq üçün çəkilən kəmori boru ilə 
təı lıiz etmək çətinliyi yarandığından. Ba- 
kı liatumi neft kəmorinin ikinci xətti söku- 
l.ı k (1942) oraya daşındı. Bakı-Batumi 
N K uzun illər Zaqafqaziya MNK İda- 
r. lin nəzdində olmuş və 1986 ildə istis- 
ır dan çıxarılmısdır. 1964 ildo “Songəçal- 
d z” və “Şirvan” yataqlarından çıxarı- 
k ıeftin Bakı nel't emalı zavodlarına nəq- 
li ü̂n uzunluğu 140 k n ı ,  diam. 500 n ı ın

0 i Əli Bayramlı Bakı və 1978-81 illərdə
u, ıııluğu 70 k n ı ,  diam. 300 m n ı  olan Daş- 
gı ’uta-Bakı ııeft kəmərləıi tikilib istifa-
c, Jverildi. 1972-74 illərdə Xəzoi'yanı res- 
p likalardan dənizlə gələn nefti qəbul et- 
m üçüıı Dübondi neft terminalınm (ııeft- 
ö mə qabiliyyəti ildə 15 mlıı. t )  tikintisi 
b; ıı çatdırıldı. Daha sonra Qazaxıstan vo
1 kmənistan neftiııin, eləcə do Neft Daş- 
laı vatağından çıxarılan neftin emal za- 
v larına vıırulınası üçiin Diibondi-Bakı 
neiı kəməı inin hər birinin uzunluğu 4 6 k n ı  

olan 4 xotti (diam. müvafıq olaraq 720 
ı ı ın ı ,  530 n ıı ı ı ,  325 ın n ı  325 n ın ı )  istifadəyo 
verildi. 1981 ildo Neft Daşlan- Dübəndi 
arasında diam 377 n ı ı v ,  ıiiiuılıığu 63 k m  

okın MNK inşa edilib istismara buraxıldı. 
1986 ildo bu istiqamətdo diam. 530/720 
ın n ı,  uzunluğu 63 k n ı  olan ikinci MNK 
inşa edildi. Kəmərin istifadəyə verilməsi

ıııir edildi. Bakı-Daşgil ııeft kəməıinin 
davamı kimi Daşgil-Əli Bayramlı neft 
kəmori tikildi. Əli Bayramlı neftdoldur- 
ma dəmir yol estakadası yenidon qurul- 
du, 1998 ildo DüDəndidə illik neftötürmə 
qabiliyyəti 2 mln. t  olan nel'kloldurma 
dəmir yol estakadası istismara veı ildi.

1983 ildə Qərbi Sibir neftinin Bakı 
neft emalı zavodlarına nəqli iiçün Qıoz- 
nı- Bakı MNK likilib istismara veıildi. 
Kəınəı in uzunluğu 601 k ı ı ı  (Azərbaycan 
orazisindo 216 k ı ı ı ) ,  diam. 720 ın n ı .  illik 
layihə giicii 9 ınln. /-dur. 1996 ildə Qıoz- 
nı- Bakı MNK-də yenidənqıırma işlori 
aparıldı, 27 oktyabr 1997 ildən Ba- 
kı-Novorossiysk şimal ixrac neft kəmə- 
ri kimi l'əaliyyoto başladı. Kəməriıı 
uzunlıfğıı 1347 k ı ı ı  (Azoıbaycan ərazi- 
siııdo 231 k m ) ,  diam. 720 zr>m-dir. Son- 
gəçal terminalındaıı başlayaıı bu kəmər- 
də neft 12 ııasos stansiyası vasitosilo 
nəql edilir. Komərin neftötürmo qabi- 
liyyəti 6,1 ınln. t ,  son məııtəqəsi Rusiya- 
nın Novorossiysk limanıdır.

Bakı-Supsa qorb ixrac MNK “ ilkin 
neftiıı layihəsi” tizro “ Azən Çıraq Gü- 
nəşli” yatağından hasil edilən xam neft' 
nəql eclir. 1999 il aprelin 17-siııdon istis- 
mar olunan bu kəmər Səngəçal termina- 
lından başlayaraq Gürcüstanın Supsa

Boıu Kəməri “ tammiqyash işlənilmə 
layihəsi” iizrə “ Azəı i -Çn aq-Günosli" 
neft yatağından hasil olunaıı neftin Ba- 
kıdan Türkiyanin Aralıq donizində yer- 
ləşən Ceyhan terminalı vasitəsilo diinya 
bazarına ixracını təmin edir. 2006 ildə 
istifadəyə verilən bu kəmərin ümumi 
uzıınluğu 1768 k n ı  (Azorbaycanda 443 
k ı ı ı ,  Gürcüstanda 250 k n ı ,  Türkiyədə 
1075 k n ı ) ,  diam. 914/1066 ın n ı ,  illik neft- 
ötürmə qabiliyyəti 50 mlıı. /, neftvurma 
nasos stansiyalarınm sayı 8-dir.

Magistral qaz koıııori (MQK). Cənııbi 
Qalqa/da ilk MQK (Qaradağ Tbilisi Ye- 
revaıı) 1956 ildə Azorbaycanda “Qara- 
dağ” qaz-kondcıısat yalağı açılandan son- 
ra çokilmişdir (uzunluğu 500 kın. diam. 
700 inırt). Respublikanm kəmərboyu şohor 
vo kəndləri qazlaşdırılmışdır. 1971 ildə 
SSRİ ilə İraıı aıasında ımzalanmış miiqa- 
viləyə əsasən İıan SSRİ MQK çəkilni'ş- 
dir. Hərnrn MQK iləSSRİ-yəildə lOmlıd. 
m} qaz nəql edilirdi. Kəınər iki hissadan 
ibarətdir: Astara-Qazıməmmotl (uzunlu- 
ğu 296 knı, diam.1200 /;//;;), Qazımom- 
məd -Qazax (uzunluğıı 478 kııı. dıaın. 
1000- 12(K) /;;/;;). Komərin kompleksino 3 
qaz-komprcssor stansiyası (Qazıməmmod 
Ağdaş, Qa/iix), 2 yeraltı qaz anbarı (C)ara- 
dağ, Qalmaz) daxildir. Bıı kəmərlə
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Gürcüstan Orconikidzc Stavropol istiqa- 
mətindo ilda 4 mlrd. ıni qaz ötüııilürdü. 
1980-81 illardə İran qazının tam kəsilməsi 
ilə olaqəcl.'ir Rusiyadan Azərbaycana qa- 
zın nəqli üçiiıı Mozdok Qazıməmmad 
(Mozdok, Mahaçqala, Qi/.ılyurd, Şirva- 
novka, Siyəzəıı. Qazıməmməd) MQK-ııin 
və 6 kompressor stansiyasmın inşasına 
haşlanıldı. 1983 ildə istiiadoyə verilmiş bıı

Cənubi Qafqaz (Bakı-Tbilisi-Ərzu- 
rıım) MQK “ Şahdəniz” yatağından hasil 
edilən qazın ixracı üçün nəzərdə tutulmuş- 
dur. Bu məqsədlə Azərbaycan Respubli- 
kası ilə Tiirkiyə Respublikası arasında 
bağlanmış sazişə görə, 6,6 mlrd. /»; qaz 
Türkiyəyə, sonradan isə Yunanıstan, 
Fransa, İtaliya və s. Avropa ölkələrinə 
ııəql olunacaqdır. Komər öz başlanğıcını

248 km, Türkiyədə 280 knı), diam. 1066 
nım. illik qazötürmə qabiliyyəti 20 mlrd. 
/»-Wir. Bakı-Tbilisi Ərzurum qaz ixrac 
boru kəmərinin tikintisinin 2006 ildə başa 
çatdırılması və 2018 ilədək 79,7 mlrd. ///-f 
hocmində “Şahdəniz” qazının Türkiyənin 
Ərzurum şəhorinə, oradan iso dünya ba- 
zarına çıxarılması nəzəıdə tutuımuşdur. 
Bundan əlavə, Yunanıstan hökumoti

Mahaçqala

ÄktJiu

Bakı 
l'b ilis i 

Ə rzunım  
Qaz ixr.K 

Boru 
K.ım.vi.

•  Təbriz

İRAN İSLAM 
RESPUBLİKASI

qaz kəmərinin iimumi uzunluğu 750 knı, 
diam. 1200/7//?/, illik qazötürmə qabiliyyəti 
13,8 mlrd. /z/̂ -dir. “Çıraq-1” özülü-Neft 
Daşları sııaltı qaz kəməri 1997 ildə istis- 
nıara verilmişdir. Kəmərin uzunluğu 48,2 
km, diam. 406 /z/w-dir. Bu kəmərlə gündə 
2,7 mln. m3 qaz nəql edilir.

Azərbaycanda yerloşən Səngəçal termina- 
lındakı qazı nəqlə hazırlayan qurğulardan 
götüriir və Azərbaycan, Gürcüstan, 
Tiirkiyə ərazilərindən keçərək Ərzuruın- 
da BOTAŞ şiıkətinin boru komərləıi sis- 
teminə qnşulur. Kəmərin uzunluğu 970 
km (A/ərbaycanda 442 km, Gürcüstanda

Azarbaycan qazını Tiirkiyənin BOTA 
şirkətı vasitər.ilə əldə etmək barədə sa/ 
imzalamışdır.

Vaqif Ahhasov, Nafiq Ohu/Kİo 
$amif Cf'ifarTac

RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

Rabitə*

A z ə r b a y c a n d a p o ç t r a b i - 
t ə s i n i n m e y d a n a g ə 1 m ə s i v ə 
i n k i ş a f ı. A/ərbaycaııda qədim z.a- 
manlardan məlıımatların ötüriilmosi 
yüksəkliklərdə tonqal yandırmaqla, şey-

* Moqab A/ərbuyciin Rcspublikası Kabil.*) va 
Intormasiya lexııologiyaları Nazirliyinin rəhborliyi 
lorolnul.m inqdim cdilmişdir.

pur vasitəsilə səs ötiirmoklo, daha sonra 
xüsusi öyrədilmiş quşlar vo qasidlor (ça- 
parlar) vasitəsilə təşkil edilmişdir.

Hülakülər dövlətini iqtisadi və siyasi 
böhrandan qurtarmaq iiçün Qazan xan 
poçt sahəsində islahatlar hoyata keçirdi 
(1303) və bu islahatlar 1357 ilə kimi da- 
vanı eıdi.

1501 ildə Şah İsmayıl Xətai tərəlln- 
dən poçt rabitəsinin dövlət səviyyəsində 
təşkilinin təməli qoyııldu. O, ölkəni yad-

ellilərdən qorumaq, möhkəm dövlət id', 
rəetmə sistemi yaratmaq moqsodilə, uc- 
qar oyalotlərd^n və xarici ölkolərdən 
məlumatlar toplamaq üçüıı öz dövrüno 
görə müntəzəm fəaliyyot göstərən poçt 
rabitəsi yaratdı.

Eyni zaınanda, Avropa və Asiyanın 
qovşağında yerloşəıı Azərbaycan həmi- 
şə Asiya ölkələri ilə Şərqi Avropa ara- 
sında hərtərəfli əlaqələr yaradan vacib 
ərazilərdən biri olmuşl Böyük İpək Yo-
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lunun Azorbaycan ərazisindon 2 istiqa- 
motdə (1-ci istıqamət Çir Monqolus- 
tan-Qırğızıstan Özbəkistan-Türkınonis- 
taıı Xəzər dənizi Azərbaycan (Bakı Şə- 
ki) Gürcüstan Türkiyə-Yunanıstan-İta- 
li>a Avropanın digər ölkəlori 2-ci istiqa- 
mət Çin- Monqolustan-Qırğızıstan-Öz- 
br>kistan Türkmənistan İran Azərbay- 
can (Astara Lənkoran-Şamaxı-Şəki) 
Gıircüstan-Türkiyə -Avropa ölkəlori) ke- 
çı 'si burada poçt rabitosinin inkişafma 
xiisusi təkan vermişdi.

Azorbaycanda poçt rabitosinin ni- 
z; nlı təşkili 19 əsriıı 1-ci yarısına tə- 
s; üf edir 1818 ildə Yelizavetpolda
(( ncə) ilk poçt rabitəsi müəssisəsi,
1 ■; ildə Bakıda, 1828 ildə Naxçıvanda
P' ■ ekspedisiyası toşkil edildi. 1830 ildə
p ı göndorişlərinin sayından vo iş həc-
;ı dən asılı olaraq, Şusada, Şamaxıda,
B ıda və Naxçıvaııda birincidorəcəli,

izavetpolda və Qubada ikincidərəcəli 
p kontorları təşkil edildi. Şuşada, Ba-
k ! Naxçıvanda, Yelizavetpolda, Nu- 
> la (Şəki), Qubada və Lənkəranda

ət kontorları, Ordubadda. Zaqatala- 
c. və Salyanda poçt şöbələri yaradıldı.

1858 ildə yaradılan "Qafqaz və Mer- 
k ı” gəmiçilik cəmiyyoli hökumətlo 7 il
B ddətinə bağladığı miiqaviləyə uyğun
0 ıraq, Xəzər hövzosində poçt gəmiçiliyi-
ıı osasım qoydu. Nəticədə, ilk dəfə
1 1 ildə Xəzər dənizi vasitəsilə Qafqazla
İ -nın Rəşt və Astarabad limanları ara- 
s' a dəniz poçt miibadiləsinə başlandı.

1864 ildə İrəvandan (Yeıevan) keç- 
ıı kləTiflisdən (Tbilisi) Naxçıvana poçt 
r itəsi yaradıldı. Həmin ilin martında
( fada biitün yazışma növləri üzrə xid-
r gösıərən poçt söbəsi açıldı. 1872 il-
■ anla Azərbaycan arasmda ilk bey-
n ;ılq məktub mübadiləsi təşkil edildi.

\zərbaycanda fəaliyyət göstərən 
şöbələriııdə qəbul cdilən göııdoriş- 

I; oplanaraq poçt kontorlaıına göııdo-
klə və istiqamətlər üzrə çeşidlən- 

ı iə, 1883 ildon Bakı Titlis, 1900 il-
(.1 ı isə Bakı-Dərboııd dəmir yol marş-
r ı iizrə daşımrdı. Poçtun dəmir yol və
d 'ii/. nəqliyyatı ilə daşınması Azor- 
bııvcanda poçt rabitəsinin inkişafına 
əlı ımiyyətli dərəcədə təkan verdi. Artıq 
1886 ildə Bakı qubeıniyasında Baş Poçt 
vəTeleqraf idarəsi, 1895 ildo isə ll)poçt- 
teleqraf ınüəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. 
Poçt göndəıişlərinin sayından və iş lıəc- 
mindən asılı olaraq, bu illordə Astarada, 
Abşeronda, Balaxanıüa (Bakı), Göy- 
çayda, Qusarda, Prişibdo (Göytopo), 
Salyanda, Qaraşəhəıdə (Bakı) altıncıdə-

rəcəli poçt-teleqraf kontorları, Hacıqa- 
bııl. Biləsuvar, Dəvoçi, Kiirdəmir və Uc- 
arda poçt şöbələri mövcud idi.

1901 ildo Bakı Poçt-Teleqraf Dairosi 
ləğv edilərək Tiflis Poçt-Teleqraf Dairə- 
siniıı lorkibinə qatıldı vo onun ovəzində 
Bakı Poçt-Teleqraf Kontoru yaradıldı. 
1916 ildo iso Bakı Poçt-Telcqraf Konto- 
runıın ləğvindən soııra ayrı-ayrılıqda 
poçt və teleqral kontorları təşkil 
olundu.

1918 il mayın 28-ində Azəıbaycan 
Xalq Ciimhuriyyoti yaradıldıqdan son- 
ra Azoıbaycan Milli Şuıasımn elan 
etdiyi müvəqqəti hökumətin torkibino 
ilk noqliyyat. poçt vo teleqraf naziri ki- 
rni Xudat boy Məlik Aslanov da daxil 
idi. 1918 il oktyabrın 6-sında hökumət- 
daxili dəyişiklikdəıı sonra ayrılıqda Poçt 
və Teleqraf Nazirliyi yaradıldı və Ağa 
Aşurov nazit təyin edildi.

1919 ildə fəaliyyotə başlayan Azər- 
baycan Teleqraf Agentliyi - “AzərTAc” 
miixtəlif teleqraf xəborlərini həm respub- 
likaya, həm do xarici ölkələrə yayırdı.

1919 ildə Azərbaycanla Gürcüstan 
arasında poçtla pul baratları, qiymətli 
məktııb və bağlamaların mübadilosi təş- 
kil edildi.

1920 il apıelin 28-ində Azərbcvycan 
da sovet hakiıııiyyəti qurulduqdan son- 
ıa Xalq Komissarları Sovetinin tərki- 
biııdə Poçt və Teleqraf Komıssarlığı ya- 
radıldı.

1923 ildon başlayaraq, Bakı Poçt 
Kontorıı aviareyslər vasitəsilə Qroznı, 
Mineralnıye Vodı, Rostov, Xarkov, 
Moskva şohərlərinə, həmçiniıı Azər- 
baycanm qəza poçt müəssisolorinə adi

vo silarişli aviapoçtlar göndərilirdi. Ho- 
min tarixdən Bakı Ağdaş Gənco, Ağ- 
daş Şuşa F üzuli Bakı ıstiqamətləriııdə 
poçt əlaqoləri yaradıldı.

1925 ildə şohər yerləmıdo poçtuıı da- 
şınmasıııda todricən avıomaşııılardan 
istilado edilmoyə başlandı. Poçtun boro 
vasitəsilo daşınması təşkil olundu. 
Moskva-Bakı, Bakı Tıllis doınir yol 
marşrutlarında vaqoııların sayı aıtırıldı, 
dəmir yol noqliyyatı ilo poçt daşınması 
işi tokmilləşdirildi. Həmin ildo, Naxçı- 
van şəhori moıkoz olmaqla, Ordubadda, 
Culiada, Şaxtaxtıda, Baş Noraşendə 
(Şorur) ilk poçt-teleqraf müjfəttişlikləri 
fəaliyyotə başladı.

Poçt-teleqraf-telefon rabitəsinin təşki- 
lində yerli miitoxossisloro olan tələbatı 
ödəınək vo milli kadrlar hazırlamaq məq- 
sədilə 1931 ildə Bakı Rabitə Elektrotexni- 
kumu (2002 ildən Bakı Dövlət Rabitə və 
Nəqliyyat Kolleci) təsis edildi.

Respublikada poçt göndərişinin 
çatdırılına tezliyi, poçtun horəkəti, poçt 
qutularından məktubların çıxarılması, 
həmçinin ınəktubların və mətbuatın çe- 
şidlənməsinin keçid müddətlərinin nor- 
mativləri ilk dəfə 1939 ildə müəyyən 
edildi. Bundan sonrakı dövrdə poçt ra-

bitəsi müə^sisəlorinin sayı 9 dofə arldı, 
kond poçt miiəssisələrindo teleqraf vo 
telefoıı xidmotlori göstorilməsinə baş- 
landı.

1941 45 illordə dövıi mətbuatın, 
məktubların, bağlaınaların çatdırılma- 
sında çox atidi çətiııliklor yaransa da, 
cobhəyə göııdərilon vo cobhodon gəloıı 
moktublar ünvanlara çatdırılırdı.

1945 :'do Bakıda Beynolxalq Poçl

A/cırbiiycaıı 
Respublikası 

Rabilo vo 
İnl'ormasiya 
Texnologi- 

yaları Nazir- 
liy iııin  

iıız ibati 
binası.
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Ekspetlisiyası təşkil edildi. Bıı tədbir 
beynəlxalq bağlamaların və ınəktubla- 
rın hərəkətino, qorunub saxlanılmasına 
və onlara nəzarot edilməsinə iınkan 
yaratdı. Qəzetlərin, məklub vo bağlama- 
ların ucqar bölgəlarə çaldırılmasını 
sürətləndirmək tiçün 1945 ilin sonların- 
da respublika daxilində bəzi istiqamot- 
lərdə, o cümlədən Bakı-Moskva istiqa- 
mətiııdə aviareyslərdəıı istifadə olun- 
mağa başlaııdı.

UpO ildə əhali bir çox poçt xidmət- 
lərindən istifadə etmək imkanı əldə et- 
mişdi. Məktublar, qəzet və jurnallar, 
əhalinin pensiya və müavinətləri, barat 
pulları da evlərdə çatdırılırdı. Stasionar 
mtiəssisələri olmayan və yaxınlıqdakı 
miiəssisədən 5 kııı məsafədə yerləşən 
yaşay/ş məntəqələrinə ştatdankənar işçi- 
lər -agentlər və xüsusi avtomobiBSr 
səyyar poçt şöbələri vasitəsilə poçt xid- 
mətləri göstərilirdi. 1957 ildə bütiin poçt 
agentlikləri poçt şöbələri (PŞ) ilə əvəz 
edildi. Respublikanın şəhər və rayon- 
larında isə poçt kontorları loğv edilərək, 
əvəzində rabitə qovşaqları yaradıldı. 
Kənd poçt raiiəssisələri əııənəvi xidmət-

lərlə yanaşı, telefon rabitəsi və mətbuat 
yayımı xidmətləri də göstərirdi. 1952 il- 
də poçt şöbələrinin 60%-ə qədəri, 1960

ildə isə 80%-ə qədəıi lelefonlaşdırıl- 
mışdı.

Bununla yanaşı, rayonlarda rabitə 
müəssisələrinin tikintisi zəif aparılırdı, 
ıayon mərkəzlərində, xüsusilə kəndlərdə 
rabitə xidmətlərinin keyfıyyəti son də- 
rəcə aşağı idi. Heydər Əliyevin resnubli- 
kaya rəhbər vəzifəyə gəlməsi ilə, onun 
rabit^ salıəsinin inkişalina diqqəti xüsu- 
silə artdı və rabitənin bütiin sahələrinin,
o cümlədən poçt rabitəsinin inkişaf mər- 
hələsinin əsası qoyuldu. Bunun nəticosı

olaraq, 1970 ildə KP MK-nm bürosu 
respublikada rabitə vasitələıinin vəziy- 
yəti və gələcək inkişafınm təmin edilınə- 
si barədə qərar qəbul etdi. Qərar, rabitə 
vasitalərinin inkişafı iiçün ayrılmış kapi- 
tal qoyuluşlarının və maddi resursların 
tam mənimsənılməsini, yeni obyektlərin 
vaxtında işə salınmasmı nəzərdə tuturdu.

20 əsrin 70-80-ci illərində əhaliyə rabi- 
tə xidmətinin yüksək səviyyədə təşkil edil- 
ıııəsi məqsədilə müasir poçtaıııt və PŞ-lər 
üçün binalann tikintisi zərurəti yarandı. 
Bakı şəhərində, eləcə də respublikanın di- 
gər şəhər, rayon və kəndlərintlə poçt xid- 
mətlərinin və əlavə xidmətlərin göstəıilmə- 
sindən daxil olaıı gəlirlər hesabıııa poçt ra- 
bitəsi üçün xeyli sayda binalar o cümlədən 
müasir ' Rabitə evi” binaları tikilib istifa- 
dəyə verildi.

Məhz həmin illər ərzində poçt sahəsiıı- 
də olan xidmətlərinə görə Isababayeva 
Həcər Müştaq qızı, telefon rabitəsi sa- 
həsində olan xidmətlərinə görə isə Abbasov 
Nəzərəli Səfərəli oğlu Sosialist Əməyi Qəlı- 
rəmanı adlanna layiq görülmiişdülər.

Poçt şöbələrinin tikiııtisinin artım 
tempi 1-ci cədvəldə göstərilmişdir.

1918-2005 illərdə poçt rabitəsi xid- 
mətlərinin dinamik dəyişikliyi 2-ci cəd- 
vəldə göstərilmişdir.

Cədvəldən göründiiyü kimi, 1980 ilə- 
dək poct miiəssisələrinin, məktub kor- 
respondensiyalarının və bağlamaların 
sayı artsa da, sonrakı dövrdə, xüsusilə 
1988-93 illərdə Dağlıq Qarabağın və ət- 
raf rayonların işğal cdilınəsi nəticəsində 
poçt müəssisolərinin sayı kəskin surətdə 
azalmışdı. İşğal altında olan ərazilərdə 

poçt müəssisəsi, o cümlədən binalar, 
avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri və s. 
tamamilə məhv edilmişdir. Ru göstərici- 
yə, eyni zamanda 1991 ildə sovetlər bir-

liyiııin dağılması və bıınun nəticəsində iş 
həcıninin və poçt göndərişlərinin sayımn 
azalması təsir etmişdir. Lakin 1993 ildon 
sonra ölkədə yaradılan stabillik və ar- 
dıcıl iqıisadi inkişaf’ sonrakı dövrdə 
miiəssisələrin sayımn tədricən artmasına 
səbəb oldu.

1991 ildən sonra rabitə sahəsində 
beynəlxalq ləşkikıtlarla əməkdaşlıq ge- 
nişləndirildi. Azərbaycan Respublikası- 
nın Poçt Administrasiyası 1993 ildə 
Ümumdünya Poçt İttifaqına üzv qəbul 
edildi. Azərbaycan Respublikası Ümum- 
dünya Poçt Konvensiyasına (2004). 
“ Poçt bağlamaları haqqında” sazişə
(2002), Ümumdiinya Poçt İttifaqının 
Ümumi Reqlamentinə (2004) və bir sıra 
digər beynəlxalq sənədlərə imza at 
mışdır.

1997 ildə respublikada (Naxçıvan 
MR isıisna olmaqla) ayrılıqda poçt sa- 
həsi üzrə fəaliyyət göstərən "Azərpoçt 
İstehsalat Birliyi yaradıldı. Naxçıva 
M R ərazisində isə həm poçt rabitəsi, te- 
lekommunikasiya xidmətləri, həın d 
Naxçıvan Texniki İstismar Rabitə İd; 
rəsi (2004 ildən Naxçıvan MR RİTN 
tərəfindən göstərilirdi.

1999 ildə “ Azərpoçt"a dövlət müəs 
sisəsi statusu verildi. “ Azərpoçt” DIV 
miiqavilə bağladığı 20 ölkə ilə puJ baral 
ları, eyııi zamanda, 2004 ilin sonundar 
başlayaraq, 6 ölkə ilə (Rusiya, Ukrayna 
Belorus, Qazaxıstan, Moldova, BƏƏ 
elektron pul köçürmələrini, diinyamn 4 
ölkəsi ilə adi poçt göndərişləri mübadilə 
sini Naxçıvan MR daxil olmaqla bütü 
Respublika ərazisində həyata keçiriı 
Respublikanın, o ciimlədən Naxçıva 
MR-in bütün şəhər və rayon mərkəz 
lərində (işğal altında olaıı rayonlar istis 
na olmaqla) kompyuter bazasında te 
leqram, monoqram qəbul edilir. ötüıii 
lür, ödənişi həyata keçirilir, “ EMS" v 
“ Kuryer” poçt xidmətləri göstəı ilir.

"Azərpoçt” DM-in və Naxçıvaı 
MR-in RİTN-in poçt şəbəkəsi daxilind 
fəaliyyət göstərən PŞ-ləri əhalidən telc 
fon abunə və danışıq haqları, elektriı 
enerjisi, qaz və digər kommunal xidmətı 
haqlarmın qəbulunu həyata keçiıır.

Respublikada poçi salıəsi üzrə 6-rə- 
qəıııli indeksdən 4-rəqəmli indeksə ke- 
çilmişdir (2003).

Azərbayean hökuməti tarəfindən 
dəstəklənən, Dünya Bankı və "Azər- 
poçt” tərəfindən həyata keçirilən “ Ma- 
liyyə xidmətləriııin inkişaf'ı” layihəsinin 
(təxminən 17 mlıı. ABŞ dolları dəyərin- 
də) lıəyata keçirilməsi ölkədə fəaliyyət

C,ıdv,ı! I 
Poçt xidm.ıti göstərən şöbələrin 

1913—2005 illor üzra artımı

İllər 1913 1925/26 1927/28 1930 1934 1940 1960 1980 2000 2005
Şöbələrin

sayı 93 128 148 200 402 521 733 1846 1354 1371

Csdvä 2
<918-2005 illərdə poçt rabitasinin (əsas poçt xidmətləri üzro) 

dinanıik dəyişikliyi

Göstaricilor İllər
1918 1920 1940 1960 1980 1990 2000 2005

Məktub korrespon- 
deıısiyası, nıln. ,xh d 3 5 25 67 112.5 121 4,9 6,4

Bağlamalar, mln. mImI 0,3 0,2 0,2 0,77 2,47 1,8 0,01 0,006
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göstərən biitiin poçt şöbələri və müəssi- 
sələrinin vahid kompyuter şəbəkəsində 
birləşdirilməsinə, poçt sisteminin yeni 
infrastrukturunuıı qurulmasına və yeni 
xidmətlərin (o cümlədən bank xidmət- 
ləri) göstərilməsinə imkan yarada- 
caqdır.

“ Beynəlxalq Bank” və “ Kapital 
Bank"la razılaşma əsasında Bakı şəhəri 
və rayon mərkəzlərindəki PŞ-lərdə ban- 
komatların yerləşdirilməsi işi davam et- 
dirilir (2005).

Respublikamn poçt bazarında sürət- 
li və kuryer ooçt xidmətləri üzrə 15 özəl 
mnəssısə (“ YAPS” MMC, “ UPS- 
A. BM. "Şiınşək” MMC, “ Azəri Eks- 
pı ss” M M M . “ BakEks Kuryer” 
MMC. “ Royal Ekspress” MMC, “ Pe- 
q; us" MMC və s.) fəaliyyət göstərir 
( i6). Poçt xidmətləriııdən əldə olunan
üı ımi gəlirin 30 35%-i özəl poçt müəs- 
sı ləıinin payına düşiir. Onlardan bir 
n ısi dünyada tanmmıs poçt ooeıator- 
ki ilə. o cümlədən “ Dəıhal LTD ” 
X IC DHL, “ M&M Militçcr & Mün- 
I Bakı LTD” M M C - FedEx, “ Azəıi 
E spress" MMM TNT şirkətləri ilə 
ır .qavilə əsasında işləyir.

1998 ildə yaradılan, beynəlxalq 
E IC poçt göndərişlərinin mübadiləsini 
y ınə yetirən “ Azorekspresspoçt" döv- 
lə' rabitə miiəssisəsi sonrakı dövrdə res- 
p blikadaxili EMC poçt göndərişləri və
B. kı şəhərində kuryer poçt xidıııətləri 
gı stərir. “Azərekspresspoçt” dövlət ra- 
b> ,ı müəssisəsi göstərdiyi xidmətlərin 
k fıyyətinə görə dünya ö'kələri arasın- 
d 1002 ildə bürünc, 2003 və 2004 illər-
d 'ümüş sertifikasiya səviyyəsinə layiq
g' ülmüşdür. Azərbaycan Poçt Admi- 
rj rasiyası 2004 ildə Buxarest şəhərində 
k irilətı 22-ci Konqresdə Ümumdünya 
f’ t İttilaqımn Admiııjstrasiya Şurası- 
n üzv seçilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Preziden- 
t 31 avqust 2004 il tarixli, 115 saylı
f. anı ilə qüvvəyə minmiş “ Poçt rabi-
t. haqqında” Qaıııın poçt rabitəsi sa- 
h ıııdə fəaliyyətin htiquqi, iqtisadi əsas- 
la nı, poçt rabitəsiııin idarə edilməsini 
və tənzimlənməsini, Milli operatorun 
təyin edilməsini və onun müstəsna 
hüquqlarını. universal poçt xidmətləri 
göstərilməsi qaydalarını, həmçinin poçt 
rabitəsi operatorları istifadəçilərinin və 
vasiTəçilərinin məsuliyyətini müəyyən 
edir. Ölkə əhalisinin universal poçt xid- 
mətlərindən istifadə imkanı təxminən 
70% təşkil edir (2005).

F e l dyege r  rabi tə xidməti .

Hələ lap qədim zamanlaıdan vacib döv- 
lət vo hərbi informasiyaların iinvanlara 
çatdırılması kuryerlər, ayaqçılar və ça- 
parlar vasitəsilə yerinə yetirilirdi. Bir 
çox ölkələr sənədlərin çatdırılması iiçiin 
estafet üsulundan istifadə edildi.

1922 ildə SSRI Xalq Komissarları 
Sovetinin (XKS)  qərarı ilə, məxfi sənəd- 
lərin çatdırılması üçiin Feldyeger Rabi- 
təsində Xüsusi Şöbə və yerbrdə, o ciim- 
hdən Azərbaycanda ontın orqanları ya- 
radıldı.

1939 ildə feldyeger rabitəsinin yeni- 
dən qurulması üçün feldyeger rabitəsi və 
xiisusi rabilə xidmətlərini bir-biriııdən 
ayırmaqla iki qurum yaradıldı.

Feldyeger rabitəsinə həm partiya və 
dövlət orqanlarımn, həm də hərbi ko- 
missarlıqların məxfi və tam məxfi korre- 
spondensıyalarının daşınması həvalə 
olundu.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 31 dekabr 1991 il taıixli, 
422 saylı qərarı ilə Azərbaycan Rcspub- 
likası Rabitə Nazirliyinin tabeliyində fə- 
aliyyət göstərən Dövlət Feldyeger Xid- 
məti yaradıldı. Daha sonra isə Azor- 
baycan Respııblikası Prezidentinin 12 
aprel 2004 il tarixli, 50 saylı fərmam ilə 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka- 
bineti yanında Dövlət Feldyeger Xidmə- 
ti (DFX) təsis edildi. Hazırda DFX-nin 
əsas vəzifəsi dövlət hakimiyyəti və idarə- 
etıııə orqanlarınm ali rəhbər şəxslərinin 
xüsıısi tapşırıqlarını, məxfı və digər kor- 
respondensiyaları Azərbaycan Re»pub- 
likası ərazisi üzrə, MDB dövlətlərinin 
paytaxtlarına, Azərbaycanııı xarici öl- 
kələıdəki səfirliklərinə və nüınayəndə- 
liklərinə çatdırılmasından ibarətdir.

X ii s u s i r a b i t ə x i d m ə t i. 
I avqust 1939 ildə Xüsusi Rabitə İdarə- 
sinin (XRİ )  yaradılması ilə SSRİ-də xü- 
stısi rabitə xidməti təşkil olundu. Mər- 
kəzi Xüsusi Rabitə İdarəsi (Moskvada), 
respublika rabitə komissarlıqlarının 
nəzdində xüsusi rabitə şöbələri, vilayət 
və muxtar respublikalarda rabitə şöbə 
və ya bölmələri, şəhər və ya rayon rabi- 
to qurumlarında xiisusi rabitə bölmələri 
və ya məntəqələıi XRİ-nin strukturuna 
daxil edildi. Azəıbaycanda yaradılnnş 
ilk xiisusi rabitə şöbəsi Bakıda, Nizami 
kiiçəsi, 87 ünvanmda yerləşdirildi. Ki- 
çik, qaranlıq və soyuq otaqda yerləşən 
bıı şöbənin işçihri xiisusi poctu şəlıər 
daxilində piyada, rayoniara isə əsasən 
atlarla daşıyırdılar. Şöbədə olaıı I avto- 
ıııobildən isə yalnız feldyegerlərin dəmir 
yol və stı marşrutları ilə yola salınması

zamanı istitadə oltınurdu.
Əsasən ölkə daxilində dövlət və lıa- 

kimiyyət orqanlarına məxsııs ınəxfi 
poçt göndərişlərinin və qiymatli əşyala- 
rın daşınması ilə məşğul olan Azər- 
baycan Respublikası Xiisusi Rabitə 
Qovşağı (XRQ) 1973 ildə Dəmir yol 
vağzalınm yaxmlığındakı yeııi binaya 
köçiirüldü.

D ö v 1 ə t p o ç t ö d ə n i ş i n i - 
ş a n 1 a r ı ( m a r k a 1 a r ). Poçt göndə- 
rişlərinin, xüsusilə məktub korespon- 
densiyası dəyərinin (göndərilmə haqqı- 
nın) ödənilməsində poçt markaları 
xüsusi rol oynayır.

1918 20 illərdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə məxsus miixtolif möv- 
zuda 37 növ poçt ıııarkası dövriyyəyə 
buraxılmışdı. Keçmiş sovetlər dövriində 
də Azərbaycanla bağlı bir çox poçt mar- 
kaları var idi.

Miixtəlif mövzulara həsr olunıntış 
poçt markalarında siyasi mutivlərə. 
dövlət atribııtlarına, görkəmli dövlət xa- 
dimlərinə, idmana, fiora və faunaya. 
memarlığa və tarixi hadisələrə dair zən- 
gin təsvirlərə geniş yer verilmişdir. Si- 
yasi xadimlər silsihsində çap olunan 
markalarda diinya şöhrətli siyasətçi, 
ümummilli lider Heydər Əliyevə lıəsr 
edilmiş markalar xiisusi yer tutur. 2001 
ildə Azərbaycan Resnublikasımn döv- 
lət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə 
həsr edilmiş və iizərində I leydər Əliye- 
vin rəsmi olan poçt markasının buraxı- 
lışında ilk dəfə olaraq qızıldan istifadə 
edidmişdir.

Azərbaycan xalqı dövlət miistəqil- 
liyini bəıpa etdikdən sonrakı dövrdə 
570 növdə miixtəlif mövzulara həsr 
olunmuş poçt markaları buraxılmışdır 
(2005). Azərbaycan Respublikasının 
poçt markaları diinyanm bir çox ölkə- 
sində, o ciimlədən Rtısiyada, Fransada, 
Almaniyada, Amerika Birləşmiş Ştatla- 
rıııda, İngiltərədə, Çiııdə, İsraildə, İspa- 
niyada Belçikada və digər ölkəhrdə ke- 
çırihn beynəlxalq filateliya sərgihrində 
uğurla nümayş etdirilmi^dir.

M a t b tı a t y a y ı m ı x i d m ə t i. 
Azərbaycan Respublikasında dövri mat- 
btıatın yayımım təşkil edən ilk dövlət 
miiəssisəsi - “Azərməlbuatyayımı'’ 1932 
ildə “Soyuzpeçat” ın Azərbaycan Kon- 
toru knm yarad'lmışdı. Əhaliyə dövri 
mətbuatın yayımı üzrə xidməti yaxşılaş- 
dırmaq məqsədih respublikanın şəhər 
və kəndlərində qəzet-jıırnal köşkləri 
qoyulmasına 1934 ildən başlandı 
“ Soyuzpeçat” m Azərbaycan Koııtoru
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öz faaliyyətini 1936 ildən losnrrul'at hc- 
sııblı müossisə kimi davanı eölirdi. 1958 
ilcbıı başlayaraq, respublikanın biilün 
rayonlarında “ Soyuzpcçat” ın lam to- 
snri'iifat hesabı ilə fəaliyyəl göstərən yer- 
li agentlik vo şöbəlori təşkil olundıı. 
1985 ildo “ Soyıızpcçat” idarəsiniı: baza- 
sında “ Azərsoyuzpcçat” İstehsaUıt Bir- 
liyi (İB) yaradıldı. 1992 ildə “Azərso- 
yıızpeçat” İB-nin adı dəyisdiıilərok 
“Azərmətbuatyayımı” IB adlaııdırıldı. 
Bıı giiıı “ Azərmətbuatyayıını” İB  ıes- 
publikada yerli və xarici ölkolorin qəzet 
və jurnallarımn abıınə və satış yolıı ilə 
yayımım təşkil cdoıı on böyük dovlət 
yayım toşkilatıdır. “ Azərmətbuatyayı- 
mı” İB-nin fəaliyyotinin səmərəliliyini 
artırmaq moqsodilo. "Azərbaycan Res- 
publikasında dövlot əınlakının özəlləşdi- 
ıilməsinin II Dövlət Proqraını” na uy- 
ğun olaıaq, Azorbaycan Respublikası 
Prezidentinin 29 ıııart 2001 il taı ixli, 671 
saylı sərəncamı ilo İB özəlləşməyə açıq 
elan edilınişdir.

T e 1 e q r a f r a b i t ə s i. Biitiin 
dünyada elektrik (teleqraf) ıabitasinin 
osası 1844 ilin may ayının 24-iiııdə 
Saınııel Morzenin hazırladığı (1837) 
xüsusi qıırğudan istifadə etməklo 
Vaşinqton və Baltiınor şəhərləıi arasın- 
da, uzunluğu 63 kın olan teleqraf xətti 
ilo məlumat göndərilmosi ilo qoyul- 
mıışdur. Azərbaycanda isə tekqraf rabi- 
təsinin yaranınası 19 osrin 60-cı illərinə 
təsadiif etdi. İlk olaraq. 1864 ildə Stav- 
ropol Bakı Tillis teleqıaf xəıti tikilib 
istismara verilmiş, 1868 ıklə iso Tif- 
lis-Gənco telcqraf rabitəsi yaradılnnşdı.

Diinyada ilk sualtı kabel xotlərdən 
biri Xəzər dəniziııdə Bakı (Türkan qəsə- 
bosi) ilo Krasnovodsk (Türkmənistaıı) 
arasıııda 1879 ildə çəkiiınisdir.

1921 ildə “ Uiston” apaıatı vasitəsilə 
Bakı vo Moskva şəlıəıiəri arasmda tele- 
qraf rabitosi yaradılmışdı. 1922 ildə 
Bakının aı tıq 25 şohorlə (Moskva. Tillis, 
Krasnovodsk, Hoştərxan, Mahaçqala, 
Gənco, Naxçıvan, Lonkoran, Ycvlax, 
Göyçay, Şaınaxı vo s.) teleqraf olaqosi 
mövcııd idi. Bu istiqamotlordə “ Uis- 
ton” , “ Bodo” , “ Morze” , "Yuza” lele- 
qraf aparatlarından istifadə cdilirdi.

1932 ildo ycni tclelon-leleqraf 
xətlərinin çokilişinə başlaıımış vo qısa 
bir ınıiddətdə Vclidaz-Naxçıvan-Cıılfa, 
Naxçıvan-Gorııs-Şuşa Ağdaııı vo 
Naxçıvaıı İıovaıı isiiqamotlorində tele- 
qraf rabitosi istiladəyo verilmiş, Naxçı- 
vandan Tiflis və Bakı ilo birbaşa telcqraf 
rabitəsi yaradılmışdı.

1932 ildon etibaron Bakı şəhərində 
teleqraf rabitəsi Bakı Poçt-Teleqraf 
Koııtorunıın tərkibindən çıxaraq müstə- 
qil müəssisoyə Bakı Morkəzi Tcleqrafı- 
na çevrilınişdir.

1944 ildə “ Vestern Elektrik” tipli 
avadanlıq vasitosilo Bakı-Krasnovodsk 
arasında azkanallı tonal tezliklə tele- 
qıallaşma yaradılmısdı. 1945 ildən son- 
ra Almaniyadan respııblikaya amplitu- 
da modıılyasiyalı prinsiplo işləyən ava- 
danlıqlar gətirilıniş və bu avadanlıqlar- 
dan istifadə edilərək, Bakı-Goncə, Ba- 
kı-Yevlax, Bakı Moskva, Bakı-Tbilisi, 
Bakı-Rostov, Bakı-Aşqabad arasında 
biı başa kanallar təşkil edilmişdi.

1949 üdo ilk dofə olaıaq Bakı Tele- 
qrafında ol sisteıııli T-41 tipli abonent 
teleqraf stansiyası quıaşdırılmışdır. 
1959-60 illordo Bakı Qııba, Bakı- Lən- 
kəran. Bakı-Salyaıı, Bakı-Gəncə isti- 
qamətlorindo tonal tezliklə işloyən tele- 
qraf avadanhqlarının quraşdırılmasına 
başlanmışdı. 1959 ildə ATA-57 tipli ilk 
avtoıııatik abonent teleqrafı staıısiyası 
istismara veıilmiş və Moskva, Qorki, 
Tbilisi, Rostov, Kuybışev şohərləri ilə 
stansiyalararası birbaşa rabitə yaradıl- 
mışdı.

1960 ildon başlayaraq, teleqıaf kod- 
larının unillkasiyası (ümumi kodake- 
çilməsi) zərıırəti yaıandı və 2 saylı Bey- 
nəlxalq Teleqraf Koduna (MTK-2) ke- 
çilınəsinə başlandı. Respııblikamn iri şo- 
hor və rayonlarında ATA-M tipli abo- 
ııent tclcqrafı yarımstansiyaları işə sa- 
lındı. Bakı Teleqrafımn xidməlləıindon 
ilk Teleks abunoçiləri kiıni İran və İra- 
qın Bakıdakı səfirlikləri, “Soyıızvneş- 
trans” istifadəyə başladılar. Bunlaıia 
yaııaşı, Azorbaycaııın ümumistifadəli 
teleqraf şəbokosi üzro teleqramların av- 
tomatik öiıiriilməsini tomin etmok iiçün
1969 ildə Bakı Teleqrafında APS-Ş tipli 
stansiya istismaıa veıildi.

1978 ilin oktyabr ayında “ Kommu- 
nist” noşriyyatında “ Qəzct səhilələrinin 
qəbulu sexi” təşkil edildi və o, 1979 iliıı 
fevral ayından Bakı-Moskva aıasmda 
qozet sohifoləri fotosıırətlorıni qobııl və 
ııəşr etmək üçün ötürülmosi üzro miitə- 
madi olaraq fəaliyyətə başladı. 1981 
ilin dekabr ayında qozet sohifoləriniıı 
qəbıılu sexinin bazasında fototele- 
qramların qobulu və ötürülmosi sahosi 
yaradıldı.

1982 ildə Bakı Teleqrafının ycni bi- 
nası tikilib istifadəyə vcrildi (Azorbay- 
can pıospckti, 41). Hoınin ilin əvvolin- 
də 2000/1817 tutumlıı “ Nikola-Tesla”

koordinat tipli kommııtasiya kaııallı 
teleqraf stansiyasınm islismara veıil- 
məsi iimumi teleqraf kanallarınm və 
abıınəçilərin sayının artınasına imkan 
yaratdı.

Keçmiş Sovet İtiffaqı respublikaları- 
ııın beynəlxalq teieqraf (Teleks vo Qen- 
tcks) şobəkələrinə çıxışı yalnız Moskva 
Teleks Stansiyası iizərindən olduğıın- 
dan, respublikamız müstəqillik oldə et- 
dikdən sonra beynolxalq teleqraf şəbə- 
kəsinə birbaşa çıxış zərıırəti yaraııdı. 
Buna görə do, 1992 ildə Bakı Tehran,
1994 ildə iso Bakı Ankara istiqamət 
lərindo beyııəlxalq tclefon kanallarından 
istifadə edilərok. beynəlxalq teleqraf şə 
bəkəsinə birbaşa çıxış təşkil edildi.

1994 ildə respublikada ümıımisti 
fadəli telcqraf şəbəkosindo kanallarıı 
komınutasiya sisteminin məluınat-kom 
mutasiya sisteminə keçirilmosini tən. 
etmək üçiin Bakı TcicqrafnKİa avtoınai 
laşdırılmış, 2 əcbcl ETK-KS tipli Molı, 
mat Kommutasiya Qovşağmın tətbiı 
üzro sınaq işlorino başlandı.

1995 ildən etibarən Azərbaycan telc 
qraf-teleks şəbəkəsiniıı sərbəst və bey 
nəlxalq toləblorə uyğun fəaliyyoti təmi; 
edildi. Beynəlxalq Telekommıınikasiy, 
İttifaqmın Azərbaycana milli teleks şo 
bəkəsi üçüıı ayırdığı “ 784” ölkə istiqa 
mət koduna və “A İ ” identifıkasiya ko 
dıına kcçilmosi işi ıığurla başa çatdırıldı 
Bakı teleqrafında kommutasiya-tarifi 
kasiya sistemi (KTS) yaradıldı və Bak 
Teleks Staıısiyasında tətbiq edildi. KTS 
nin tətbiqi nəticəsində Bakı-Kiyev 
Bakı—Tbilisi, Bakı London, Bakı 
Sankt-Peterburq arasında birbaşa telel 
istiqamətləri toşkil cdildi. Azorbay 
can-Türkiyo. Azəıbaycan Böyiik Brita 
niya arasında Qenteks rabitoləri yara 
dıldı.

1997 ildə Bakı Teleqrafmda ilk dəl 
TDM tipli 46-kanallı roqomsal teleqn 
sıxlaşdırma avadanlığı istismara verild 
Teleks sisteminin totbiqi və Bakı Telef 
Stansiyasmın qlobal internel şəbəkəsin 
bağlantısı işləri lıayata keçirildi.

2001 iliıı mayında teleqramlann poçı 
şöbələrində kompyuter şəbəkosi vasitə- 
silə ötürülmosinə başlandı.

Azorbaycan Respublikası Preziden- 
tinin 29 mart 2001 il tarixli, 671 saylı 
soroncamı ilo Bakı tcleqrafı özəllaşməyo 
açıq elan edilınişdir.

T c 1 e f o n r a b i t o s i. 14 fcvral 
1876 il ■ Vaşinqton şəhorindo Alck- 
sandr Bcll öziiniin tclcfon ixtirasına 
patent aklığı bıı tarix telelon rabitssinin
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rosmi yaranma günü kimi qeyd edilir. 
A.Bell lorəfmdon koşf edilmiş telelon 
rabitəsinin qısa müddotdə Amerikada 
Avropada. Rusiyada, o ciimlədən Azər- 
baycanda da tətbiqino başlandı.

Azərbaycanda ilk telelon xətti “Qaf- 
qaz vo Merkuri" gomiçilik şiı kəti tərə- 
fındən 1880 ildə Bakıda inşa edilmişdi.

Azərbaycanda ilk rəsmi telefon xotti 
"Nobel qardaşları comiyyəli” forofindon 
islismara verilən telefon xətli hcsab 
edilir. Belə ki. 1881 ilin yanvarında 
"Nobel qardaşları cəmiyyəti” lelefon 
çoV ilişino icazo alınaq ınəqsodila Bakı 
qı rnatoru gencral-leytenant Pozcnə 
m "aciot etmiş vo həmin iliıı 18 fevral 
tı \ində çokilişə icazə almışdı. 23 
n- ıbr 1881 il tarixində istismara vcri-
1. bu xottin uzunlıığıı 6 knı idi,
, iiyyətin baş kontoru ilə sədr və baş
ı nndisin evlərini birləşdirirdi. Bun-
i! sonra lelefon xəttinin inşası və onun 

niyyəti neft sahibkarlarını bu işo 
c i colb etdi. Bir-birinin ardınca 1883 
ü "Kaspiy” comiyyotiniıı (Bakı lima- 
r dakı baş kontoru, Qaı aşəhər mədən- 
I. Ağ neft zavodu, Maştağa kəndin- 
c’ i koııtoru arasmda və 2-ci ayrıca xot- 
1. limanla /.avod arasında), 1884 ildə 
Fı cı Zeynalabdin Tağıyeviıı (ticarət evi 
il Bayıl neft ınədənlorindəki 2 koııtor 
h ı.ası arasında) və digor iri sahibkaıia- 
r kontoıiarı arasmda şəxsi telelon xət- 
1. inşa edildi. 1885 ilin martınadək Ba- 
k' ı artıq 9 ticarət şiıkəti torofındən cə- 
n 74 knı ıızunluğunda tclelon xətti çə- 
k nişdi. Lakin bu tclcfon xətlori ayıı- 
c ı sahibkaıiara moxsııs oldıığundan 
\ mz həmin şəxsləıin ö/. obyektləri 

'inda əlaqə yaradır, yəni onlar şəbəkə 
lındə birloşdiıiImədikləıi üçiin ayrı- 
, idarə və təşkilatlar arasında telefon 

ı itəsi qurulmasına imkan verınirdi.
1 lk mərkozləşdirilmiş konnnutasiyalı 

i on şəbokəsinin yaradılması 26 may
6 ildə Baş Poçt və Teleqraf İdarosi ilə 
skvanın birinci giluıya taciri Qustav 

İ noviç List arasında bağlannnş miiqa-
v ıdon sonra başladı. 40 maddodəıı iba- 
P.'i olan bu müqavilodə Bakı şəhərindo 
morkəzi tclefon stansiyasmın tikilmosi 
və 20 il müddotinə icaıoyə verilmosi 
nozordə tutıılıırdu. Miiqaviloyə görə, 
Qııstav List Poçt və Teleqraf Baş idaro- 
sinin layihəsi osasmda yeıii tələbalı nə- 
zorə alaıaq, Bakı, Qaraşəhor və Balaxa- 
nı, Sabunçu sahəsindo tclefon ş̂ bokəsi 
qurulmasmı öhdosiııo götürmiişdü. O 
zaman Bakıda telefon rabitosiniıı inki- 
şafına böyiik ohəmiyyət verildiyini

miiqavilə imzalandıqdaıı 3 ay soııra Ba- 
kı vo Qaraşəhoıi biıioşdiron xüsusi tele- 
fon şəbəkəsinin istismara buraxılması 
tosdiq edir. Bakı, Qaraşəhor vo Balaxa- 
nı, Sabuııçu sahəsinin telefon şobokəsi 
elə qurulmuşdu ki, abunoçilər bır-biri ilə 
göstorilən stansiyaların köməyi ilə danı- 
şa bilirdilər. Bciəliklə, dağınıq şokildo 
müxtolif şirkotloro monsub olaıı telcfon 
xətləri bir-biri ilo əlaqəli foaliyyotə 
başladı. Telcfon şobəkəsiııin idarə edil- 
məsi Qustav Listlə olan ıniiqavilonin 
miiddəti bıtdikdon sonra, 1906 ildon 
Bakı qubcrniyasına verilmişdi. Bakı 
quberniyası şobəkənin genişjondirilmosi 
iiçiın bəzi işlor görso də. telclon rabitosi- 
nə olan ınövcud tələbatı toınin cdo bil- 
ınirdi. 1907 ilin aprelino qədər Bakının 
mərkəz.i hissasində comi 1200 abonento 
xidmot cdon 7 ədod ikiyüzlük kommuta- 
tor var idi. Odur ki, Bakı şəhorində əha- 
liııin təlobatım ödəmək üçün mövcud şo- 
bəkənin istismarı və yeni tclefon stan- 
siyalarımn tikilməsi məqsədilə 1907 ilin 
aprelində “ Bierinq və Kompaniya” şir- 
koti ilə müqavilə bağlandı və Bakı tele- 
fon şəbokosi aprel ayının 13-iındə həmin 
şirkəto 20 il miiddətino icarəyo verildi. 
1908 il fevıalın 5-ində Bakı Şohor Du- 
ması telefon şəbəkosinin genişlonditii 
məsi haqqında qərar qobul etd'. 1911 il 
sentyabrın 5-indo binalarm yanında, 
küçolordə taksofonların qııraşdırılması 
haqda qərar qəbul edildi. Həmin il deka- 
brın 23-ündə Bakı. Yelizaveıpol (Goncə) 
vo Tifiis şəhəıiəri arasında telefon rabi- 
tosi yaradıldı vo şohərlərarası rabitədon 
isıifadə qaydaları təsdiq olundu. 1914 il- 
də Yclizavetpolda 200 nömrəlik yeıii 
batarcya tipli staıısiya tikildi. 1914 ildo 
Bakının mərkəzində, Binəqədidə, Sa- 
bunçuda, Suraxanıda və Yelizavetpolda 
əllə işlodilən 5 Mİıd telefon stansiyası 
(koınmutator) var idi. 1917 il noyabrın 
3-ündə Bakı telcfon şobəkəsiııin “ Bie- 
rinq və Kompaniya” şirkotino icarəyo 
verilmosi barodə müqavilonin miiddəti
10 il (1937 ilədok) uzadıklı.

1920 ilin sonunda CJənco şəhorində 
telefon xətlori bərpa olundu, Yev- 
lax Nuxa-Şuşa istiqamətində telefon 
xotti quraşdırıldı vo straleii əhəmiyyət 
kəsb edən bütiin əıazilərdə borpa işləri 
genişbndirikli.

1932 ildon sonra ilk 3-xotIi tcxniki 
qovşaqlar (Bakı, Göytopo (I’rişib),Ycv- 
lax) təşkil edildi. Telefon stansiyaları- 
nın sayı 1933 ildo 63 (ATS - 2, yeıii 
batareya lipli 54, moıkozi batarcya 
tipli 7), 1945 ildo isə artitf 8b adad idi.

Azorbaycanda şohorlorarası telelbn 
rabitəsini müasiıiəşdirınok moqsədib, 
ilk dofo 1933 ıldo Bakı Şohəıiorarası Te- 
lefon Stansiyası (BŞTS) yaradıklı.

İkinci diinya müharibosindon sonra- 
kı illordə Bakıda və respublikiiinn 
rayonlarmda yeni telefon stansiyaları, 
kabel xətləri, texniki qovşaqlar tikibrək 
istiladəyə verildi. 1952 69 illərdə Rabitə 
Nazirliyinə Hüseynov Teymur Qulu oğ- 
lunun rohboıiik etdiyi dovrdə ıespubli- 
kada televiziya və telefon rabitəsi 
müoyyən inkişaf soviyyosino çatdırılmış- 
dı. 1954 ildə radiorelc xətlorindon 
(RRX)  istifado olunmasına başlandı.
1959 ildə Azərbaycan SSR Nazirlər So- 
veti rcspublikanın ali məktəblərindo 
yiiksəkixtisaslı rabitoçi mütəxəssislorin 
hazırlanması barodə qorar qəbul etdi.
1960 illərdo respublikada, o cümlədon 
Bakı şəhorində rabilo sahosiııdə çoxlu 
problemlor ınövcud idi. Yaşayış binaları 
telefonlaşdırılınadan istifadoyə verilirdi. 
Bakı şəhorində hər 100 nəforo oı ta hesab- 
la 6 telclon düşiiıdü k,. bu da keçnıiş so- 
vetlor ittilaqında ən aşağı göslorici idi. 
Odur ki, 1960 ildə Azərbaycan Politcx- 
nik İnstitutunda rabito sahəsi iiçiin müto- 
xossislər hazırlanmasına başlandı.

1970 ildə Respublikada rabitə vasitə- 
lərinin inkişafı barodə qəbııl edilmiş qə- 
raıda 1971- 75 illor üçün 16 sayda rabitə 
qovşağmın tikintisi (o ciimbdən Bakı şə- 
hərində hər il 1 ATS binası) iiçün 
konkret stıuktuıiara tapşırıqlar veril- 
mişdi. Bakı şəhorindo rabitə sahəsində 
mövcud olan probleınbr ümummilli li- 
der Heydər Əliyev tərofindən 1974 ilin 
fevralıııda Bakı şəhori partiya koııfran- 
sında bir daha ön plana çəkildi vo Bakı 
şəhəı ində telefoıı şobəkəsinin inkişaf et- 
dirilməsiniıı miihiim xalq təsərriifatı və 
ictiınai əhəıniyyotiüi ııəzorə alaraq, 
Azərbaycan KP MK və Azəıbaycan 
SSRİ Naziıiər Soveti ‘Bakı şohərindo te- 
lcfon rabitosinin vəziyyəti və onu siirotlə 
inkişaf etdirınok tədbirbri haqda” 
(30.08.1974, 304 saylı) qobul etdiyi qə- 
ıaıda 1980 ilin axırınadok paytaxt ohali 
siııin lıor 100 nofərina düşon telefonların 
sayını azı 15-o çatdırmaq, 1974 -80 illər- 
də ümuıni gücü 164000 nömrə olan avto- 
mat telefon staıısiyaları tikıvıək nə/.ordo 
tululınuşdu. Şohorlərarası rabito xidınoti 
göstoron danışıq montoqəlorinin sayı 
1780, o cümlodən kond yeıiorindo 1331 
idi (1980).

Göstərilon ffəraıiarın lıəyata kcçiıi' 
məsind* 1969 74 ilbrdo rcspublika 
Rabitə Naziıiiyinə rəhboıiik cdon Nos-
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rullayev Nəsıulla Hidayəl oğlunun, 
1974-84 iltardə isə Rəsıılbəyov Hiiseyn 
Cümşüd oğlıınun xüsusi rolu olmuşdıır.

1932-86 illərdə respııblikada telefon 
rabitəsinin inkişaf xronologiyası 3-cü 
cədvəldə göstərilmişdir.

Bakı Teleqrafının (1982), Bakı Şə- 
hərlərarası Telefon Stansiyasının (1983)

DQMV-nin əlrafındakı rayonlann əra- 
zilərində isə iimumi tııtumu 35 min nöm- 
rədən çox olan şəhər və kəııd ATS-ləri,
o cümlədən ATS binaları, köməkçi ava- 
danlıq və qurğular, xətt şəbəkəsi taıııa- 
milə dağıdılmışdır. Naxçıvan MR-lə 
olaıı rabitə kanalları Xankəndidən keç- 
diyindən, ermənilər tərəfindən həmin

Cadvəl 3

İllər Staıısiyaların tipi Stansiyaların
tutumu

Stansiyalaıın 
xidmət ərazisi

1932 mərkəzi batarcya 1000 Sabunçu (1998 ildən elektron 
tipli ATS-450 və K-5 qovşağı)

1936 morkəzi batarcya 
yerli batarcya

2800
10

Gəncə şəhəri 
Samux

1938 ycrli batareya 20 Ağdaş
1940 yerli batareya 20 Ağsu
1958 dekada - addım 1000 Naxçıvan şəhəri

750 Xaçmaz
ycrli batareya 120 Xanlar

1959 120
240

Gədəbəy
Yevlax

dekada - addım 1000 Salyan
1964 dekada - addım 700 Zaqatala
1966 dekada - addım 700 Ağdərə

500 Xankəndi
1967 dckada - addım 800

4500
Ağdaş
Masallı

400 Cəbrayıl
360 Balakən

1968 dekada - addım 480 
500 
4300 
1500

Ucar
Astara

Mingəçevir
Cəlilabad

1974 dekada - addım 2000 Lökbatan
4000 Mərdəkan

1976 dekada - addım 10000
6400

Yasamal
Bakıxanov

1977 koordinat 3000 Buzovna
20000 Əhmədli

1978 koordinat 20000
20000
20000

Nəsimi
Binəqədi
Yasamal

1986 koordinat 10000 
9000

Şəki
Gəncə

inzibati və texnoloji binaları, ümumi tu- 
tumu 31,5 min nömrə olan ATS-lər 
(1986) tikilib istifadəyə verildi.

Lakin Ermənistanın 1988 ildən baş- 
layan təcavüzü nəticəsində rabitə sahəsi- 
nə də ciddi ziyan vurulmuş, işgal altında 
olan keçmiş Dağlıq Qarabağ Mııxtar 
Vilayəti (DQMV) ərazisində ümumi tu- 
tumu 25 miıı nömrədən çox olan 93 
ədəd şəhər vo kənd ATS-si, keçmiş

kanalların fəaliyyəti dayandırılmış və 
Naxçıvan MR tamamilə informasiya 
blokadasına salınmışdır.

Eyni zamanda, 1988-93 illərdə res- 
publikada hökm sürən qeyri-stabillik və 
xaos bir sıra bölgələrdə 250-dən çox 
kənd ATS-nin tam və ya qisməıı dağı- 
dılmasına səbəb olmuş və bunun ııətico- 
sində həmin dövrdə rabitənin inkişaf 
siirəti və keyfiyyəti xeyli azalmışdı.

1990 ilə qədər Bakı şəhərində telefon 
şəbəkəsi (BŞTŞ) Bakı Şəhər Telefon 
İdarəsi, Bakı şəhərində poçt rabitəsi 
Bakı Poçtamtı (BP), şəhərlərarası və 
beynəlxalq rabitə - şəhərlərarası telefon 
stansiyası (ŞaTS), rayon telefon şəbəkə- 
si isə Rayon Rabitəsi İstehsalat Birliyi 
(RİB)  tərəfindən idarə olunurdu. 1990 
ildə struktur islahatları nəticəsində 
BŞTŞ və ŞaTS ləğv edilərək. onların ba- 
zasında Telefon Rabitəsi İstehsalat Bir- 
liyi (TR İB ) yaradıldı.

1991 ildə respublika üzrə əsas telefoıı 
aparatlarının sayı 630 min əılad təşkil 
edirdi. 1991 ilə qədər ayrıca beynəlxalq 
kommutasiya mərkəzinin istismar edil- 
mədiyi Azərbaycanda yalnız keçn.ış 
SSRİ məkanındakı bir neçə şəhərlə ə 
İran İslam Respublikası ilə birbaşa ı 
bel rabitə magistralı və Bakı- Mosk ı 
arasında peyk rabitə sislemi mövcud
1991 ildə Öakı şəhərində DMS-100/. ') 
tipli beynəlxalq kommutasiya mərk 
təşkil edildi ki. bu da Azərbaycana 1 
kiyə (äzətmdən 150-dən çox ölkəyə av 
matik rabitə yaratmaq imkanı ve 
(Naxçtvan-İqdtr R R X  ilk beynəlx, 
rabitənin təşkilində əsaslı rol oynadı)

1992 ilin aprelində Azərbaycan R 
publikası Rabitə Nazirliyi Beynəlxalq 
lekommunikasiya İttifaqının (BTİ) 167 
üzvü seçildi və BTİ tərəfındən Azərbay 
na beynəlxalq “944" kodu ayrıldı.

1993 ildə Heydər Əliyevin Azərb; 
can rəhbərliyinə qayıdışı ilə respublil ı- 
da rabitənin siirətli inkişafının 2-ci mər- 
hələsi başlanmışdır.

1Q93 ildə Rabitə Nazirliyi EUTl 1 
SAT beynəlxalq peyk təşkilatına üz\ 
bul olunmuşdur.

1993 ilin iyul ayında peyk kanal! 
vasitəsilə Bakı-Nyu-York (ABŞ) 
sında telefon rabitəsi yaradılmış və 
dan istifadə etməklə ilk telefon danıs 
nı Heydər Əliyev Azərbaycanın A' 
dakı səfiri ilə aparmışdır.

1993 ilin sonunda Sumqayıt şəhəı 
də ilk elektron ATS işə salınmışdır.

1994 ilin martında Rabitə Nazirli 
nin Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi yar; - 
dılmışdır.

1994 ilin aprelində Rabitə Nazirliyi 
İNTELSAT beynəlxalq telekommuni- 
kasiya təşkilatına iizv qəbul olunmuş, 
həmin ilin mayıııda peyk kanalları va- 
sitəsilə Bakı-London (İngiltərə) arasın- 
da, iyununda isə Bakı- Homa (İtaliya) 
istiqamətində birbaşa peyk telefon 
rabitəsi yaradılmışdır.

1995 ildə ARM-20 tipli stansiya
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T A E  fıbcr-op tik  kabcl magislrallarının Azərbaycan seqmenti.

n iasir “ S-12" tipli beynəlxalq və şəhər- 
1; arası kommutasiya sistemləri ilə əvəz 
et ,ldi ki, bu da dünyanın bir çox ölkələ- 
ri ə, ocümlədən: İran, İtaliya, İngiltərə, 
A >Ş. Almaniya, Birləşmiş Ərəb Əmir- 
lı ləri, Rusiya. Giircüstan, Ukrayna, 
E orus, Özbəkistan və Türkmənistan 
il birbaşa və bütiin dünya ölkələri ilə 
t ,nzit beynəlxalq, respublikanm ra- 
y ııları ilə şəhərlərarası avtomatik tele- 
f< 1 ıabitəsi yaratmağa imkaıı verdi. Bu 
i: qamətlərdə rabitə peyk və kabcl vasi- 
t; ılə təşkil edilmişdir.

1995 ildə Gəncədə tutumu 2500 
numrə olan elektron “S-12” tipli ilk lo- 
kiil və şəhərlərarası rabitə funksiyalarını 
yerinə yetirən telefon slansiyası tikilib 
istismara verilmişdir.

1996 ilin iyununda Bakı Jrrankfurt 
(Almaniya) istiqamətində birbaşa peyk 
kanalları, oktyabnnda isə Tiirksat rabi- 
tə peyki üzərındən Naxçıvan-Bakı rabi- 
tə kanalları təşkil olunmuşdur.

1997 ııdə beynəlxalq təcrübəyə uy- 
ğun aparılan islahatlar nəticəsində

Rayon Rabitasi İstehsalat Birliyi ləğv 
edilərək, onun lərkibində olan və tele- 
kommunikasiya xidmətləri göstərən 
rayon telekommunikasiya qovşaqları 
“Aztelekom” İB-yə təhkim olundu, ra- 
yonlarda poçt xidmətləri göstərən poçt 
müəssisələri və Bakı Poçtamtının baza- 
sında isə “ Azərpoçt” İstehsalat Birliyi 
təsis edildi.

1999 -2000 illərdə Beynəlxalq Trans- 
Asiya Avropa (TAE) fiber-optik kabel 
ınagistrallarınm Azərbaycan seqmenli- 
nin qurıı hissəda tikintisı 104o km məsa- 
təlik iiç istiqamətdə kabel döşənərək ba- 
şa çatdırılmış (L-ci seqment Bakı Qazax 
sahəsində 576 knı, 2-ci seqment Ba- 
kı-Astara sahəsində 345 km, 3-cü êq- 
ment Bakı Siyə/ən sahəsındə 125 km),
2000 ildə IJjrləşmiş Ərəb Əmirlikləı i ilə 
birbaşa peyk rabıtosi, İraıı İslam Res- 
publikası ilə î ə rəqəmli RRX  ilə rabitə 
təşkil edilmişdir

Cənııbi Koreyanın “ DEU Telekom” 
şirkəti ilə bağlanmış miiqaviləyə əsasən,
1998-99 illərdə Naxçıvan MR ərazisin-

dəki ATS-lər tam elektronlaşdırılmış, 
2005 ildə muxtar respublikadakı telefon 
stansiyalarının iimumi nömrə tulumu 40 
mini ötmüşdür.

1881-2005 illərdə abunəçilərin artım 
dinamikası 4-cü cədvəldə verilmişdir.

Cədvəldən göriindiiyü kimi, Birinci 
dünya müharibəsinə qədər telefon şəbə- 
kəsi abunəçilərinin sayı müəyyən qədər 
artsa da, müharibə və miiharibədən son- 
rakı dövrdə yaranmış çətinlik, həmçiııin 
qısa zaman kəsiyində baş verən hökıı- 
mət dəyişiklikləri abunəcilərin sayının 
azalmasına səbəb olmuşdu. Keçmiş so- 
vetlər dövründə abunəçilərin sayında 
müəyyən artım hiss olunsa da, Heydər 
Əliyevın respublikaya rəhbərlik etdivi 
dövrlərdə bıı sahədə siırətli artım əldə 
cdilmişdi.

Respublikada internelin əsası 1991 
ildə qoyulmu?dur.

BTRİB-in telefon şəbəkəsində tele- 
fon trafikindən başqa, digər növ (inter- 
net, servis vəs.) trafiklərin əməlo gəlmə- 
si, stansiyalar arasında yüküıı keyfıyyə-
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tini və tez bir zamanda daşınmasını tə- 
min ctmok ınai]sadib, 2001 ildo şəbəkə- 
də yiiksək yükdaşıma siirətino malik 
olan SDH (XDM)  avadanlıqları qtıraş- 
dırılıb istismara verilmişdir. 2001 ilin

C.hIvə!  4
Kespııblikada abuııoçil.ırin artım dinamikası

İllər Abıınəçibrin sayı
1881 10
1886 40
1890 278
1895 482
1900 1146
1913 4178
1914 8000
1920 5000
1921 3530
1928 5185
1932 9313
1934 14978
1951 23892
1969 123468
1975 204195
1980 299796
1985 448848
1990 616430
1995 666854
2000 813732
2005 1106900

martında BTRİB-də dövlət internet 
provayderi “ Bakinternet” yaradıldı və 
Bakı şəlıərindo, eləcə də bölgəlordə əlıa- 
liyə internet xidmotləri göstərilməsinə 
başlandı.

Respublikada 25-dən artıq intcrnet 
servis provayderi (“Azerin” , “ AzEvro- 
Tel” , “Azeronline” , “Sinam” , “ İntrans” , 
“ Azkoın” , “Azinternetservis” , “ Azintex” 
və s.) fəaliyyot göstorir (2005).

2003 ildo Naxçıvan şohorindo şəhər- 
lərarası vo beynolxalq rabitonin keyfıy- 
yətini yaxşılaşdırmaq moqsədilə istifa- 
dəyo verilmiş “S-12” tipti avtumat tele- 
fon stansiyası genişzolaqlı xidmotlorin 
hoyata keçirilməsino imkan yaratmışdır.

2003 iliıı iyıılundan şimal istiqamo- 
tində Bakı Siyəzəıı arasında optik kabel 
magistralının tikintisi davam etdirilə- 
ıok üınumi mosafosi 240 'kın olmaqla, 
Rusiya Federasiyası ilo dövlot sorhodino 
qədor uzadıldı. TAE magistıalının l-ei 
seqmenti üzro 4980, 2-ci seqmenti üzrə 
2310, 3-cü seqmenti i'ı/ro 4920 - comi 
12210 kanal loskil edildi, TAE xottin- 
dəıı başqa, ınüxtalif istiqamotlordə 
2370 kanal istismara verildi. 2005 ildə

isə İran orazisiııdon keçmoklə Bakı- 
Naxçıvan arasında optik xətlo rabitə 
təşkil olundu.

Bakı şəhorindo telefon-ıabitə xid- 
motlərini BTRİB-in struktur bölmoləri 
olan telefon qovşaqları (Xotai, Yasa- 
mal, Niz.ami. Sabunçu, Əzizboyov, Qa- 
radağ) və müştərək müossisolər (“AzEv- 
roTel” BM. “ Ultel” BM, “ Katel” BM) 
lıəyata keçirir. Respublikada internet 
xidmətinin inkişafını koınpleks lıoyata 
kcçirmək moqsodilo təşkil olunmuş 
“ aztelekom.net” intcrnet servis pro- 
vayderi (2004) respublikanın 6 rayon 
ınərkəziııdo (Quba, Şəki, Gəncə, Sum- 
qayıt, Lənkəran, Mingəçevir) magistral 
marşrutizator, 25 rayonda isə Router 
avadanlıqları quraşdırıldıqdaıı sonra 
bütiin respublika orazisində “ 171” in- 
deksini yığmaqla ohaliyə internet xid- 
ınəti göstorilməsinə imkan yaratdı. 
Bundan olavə, rcspublikanın 20-dən 
çox bölgosində (Abşeron, Masallı, 
Goncə, Sıımqayıt Mingoçevir, Quba, 
Şoki, Lənkoran və s.) internet klublar 
yaradılmış və onların “ aztelekom.net”

tutumu siirotlə artdığı üçün 1970 iliıı ov- 
vəlindo 5-roqomli n3ınroloınə sistemi 6- 
roqomli, 2004 ilin avqıisi ayından iso 6- 
rəqoınli nomrələmə sistemi 7-rəqoınli 
nomrələmə sistemi ilə əvəzlənmişdir.

Respublika iizrə montaj olunmıış te- 
lefon nömrolorinin ünnımi ıııtumu 
1106900 (Bakı şohəri üzrə 546848,0) 
nöınro təşkil edir (2005). Onlardan res- 
publika üzro 64,6%-i (Bakı şohəri iizrə 
71,5%-i) elektron tiplidir (2005).

Azərbaycan Respublikası Preziden- 
tiııin 29 mart 2001 il larixli, 671 saylı sə- 
roncamına və “ Azərbaycan Respubli- 
kasında dövlət əmlakının özolloşdiril 
masinin II Dövlot Proqrann” na uyğun 
olaraq, “ Bakı Telefon Rabitəsi” İB. 
“ Aztelekom" İB, “ Teleradio” İB-nin 
Orbita stansiyası və beynolxalq rabitə- 
nin təşkili moqsodilo istifadə oluna 
peyk rabitəsinin yerüstü stansiyaları 
Rabitə Nazirliyinin, onun tabeliyind. 
olan müossisə və toşkilatların iştirakı il 
yaradılmış müştorək müəssisolərin nı 
zamnamo kapitalındakı dövlot payla 
özəlləşməyə açıq elan edilmişdir.

Gəııca Telckomnıunikasiya O ı’vşağının binası.

provayderino birbaşa qoşıılması tamin 
olunmuşdur (2005).

“On-line” texnologiyasını tətbıq et- 
ınəklo şəhorlərarası vo beynolxalq danı- 
şıqların emalı, ıııühasibat uçotunıın 
mərkəzləşmiş qaydada təşkili və digor 
molumatların işləmnosi və mübadiləsi 
moqsədilo, fiber-optik kabel magistral- 
ları iizərində yerloşon biitiin EATS-lər 
(Goncə, Sumqayıt, Lonkoran, Bərdə, 
Xanlar, Yevlax, Mingəçcvir, Abşcron 
və s.) valıid şəbokoyo qoşulmuşdur.

Bakı şəhor telefon şobəkəsinin nömrə

M ü ş l ə r ə k r a b i t o m ü ə s 
sisələr i .  Respublikada rabitoııin in 
kişafında xarici investisiyaların iştirakı 
nı təmin etmok moqsədilə holə 1991 ildo 
"Ultel” Azərbaycan-Tiirkiyo Birgo 
Müəssisəsi yaradılnnşdır. Bakı şəhərin- 
də lokal (yerli) telefon operatorıı kimi 
fəaliyyət göstəron “ Ultel” BM abunəçi- 
ləriniıı sayı 30,0 mino yaxındır (2005). 
Rabito Nazirliyi və “ Alkatel” şirkətinin 
təsis etdikləri (1993) “Aztel” BM tele- 
kommunikasiya avadanlıqlarının mon- 
tajı vo istismarı üzıə ixtisaslaşmışdır.
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Respublikada sellülar rabitə xidməti 
göstərən ilk birgə müəssisə - “ Bakcell” 
Rabitə Nazirliyi və İsrailin G T İB  nin 
təsisçili i ilo Azərbaycan-İsrail BM ya- 
radılnnşdır ( lu94).

“ Azorbaycan Respubllikası Rabito 
Nazirliyinin bir sıra miiossisə və obyekt- 
lorinin özəlloşməsi haqqında” Azər- 
baycan Respublikası Prezidentinin 29 
mart 2001 il tarixli, 671 saylı sorəncamı- 
na əsasən, “ Bakcell” BM-in nizamnaınə 
kapitalındakı dövlolə moxsus pay 29 de- 
k;ıbr 2003 il tarixində özəlloşdirilmişdir.

“ Bakcell” BM iıı 600 mindən çox 
a ünoçisi vaıdır (2005).

Mobil telefon şəbokəsinin genişlən- 
dırilməsi, inkişafı və bu sahəyə əlavə in- 
\ tisiyalarm cəlb edilməsi məqsədilə, 
T ırkiyənin “Türkcell" şirkətinin təsis 
e liyi “ Azertel Telekommunikasyon 
\ ıtırım Dış Ticaret" Anonim Şirkəti vo 
A orbaycan Rabito Nazirliyinin təsisçi- 
lı ı ilo (1996) Azorbaycanda ikinci mo- 
fc I telefon opeıatoı u olan "Azercell Te- 
I om” BM yaradıldı. "Azercell Tele- 
k m” BM-in abunoçiloriıtin sayı 1,4 
n ivona (mobil rabitə abunəçilərinin
8 %-i) yaxındır (2005). 2005 ildə 
“ \zercell Telekom” BM-in şobokəsi 
N lixçivini MR ərazisinin 80%-dən ço- 
x ıııu ohatə etmiş, buradakı abunəçilo- 
ri ı sayı isə 25 mindon artıq olmuşdur.

1995 ildə foaiiyyoto başlam/ş "AzEv- 
r< rel” Azorbaycan Böyük Britaniya 
B rgə Müossisəsi Bakı şəhorindo yerli 
kiefon, trank və internet rabitə xidmət- 
1. i göstorir. “ AzEvroTel” BM-in foa- 
li vot göstordiyi müddotdo şəbokənin 
|ı umu 30 min nömrəyə çatdırılmışdır 
( >05).

Kabel televiziyasının qurıılması və 
i: ısmarı üzro fəaliyyət göstərən “ Bakı 
\ Boston TV” Azorbaycan Amerika 
I! >1 1996 ildo yaradılmışdır. “ Bakı və 
P ıston TV” BM 5500 abuııəçiyo efir 
k bel tclcviziyası xidmətlori göstərir 
(>05).

1998 ildo foaliyyotə başlamış “ Kas- 
pı m Amerikan Telekom” (“ C A TEL” ) 
Azorbaycan ABŞ BM Bakı şəhorindo 
siınsiz telefon rabito xidmoti toşkil et- 
miş, 2005 ildə abunəçiloıinin sayı 17,0 
min olmuşdur. 2005 ilin sonunda 
“CATEL” BM-o CDMA standartında 
mobil rabitə xitlməllori göstərməsino li- 
senziya verilmişdir.

1998 ildə "Telekommunikeyşn Tica- 
rot Təchizat” Azorbaycan-Tiitkiyo,
1999 ildo “ Kodiııkom” Azərbaycan- 
Biıioşmiş Ərəb Əmirlikləri BM-lori vo

digor ınüştorək miiossisolər yaradılmış- 
dır. Bu müossisələr ıabito salıosi iizrə 
miixtəlif xidmətlor göstorir vo avadan- 
lıqların idxalı ilə məşğul olur.

Rabito Naziıiiyinin “ Tcleradio” IB 
vo Azərbaycaıı Respublikasının hiiquqi 
şəxsi olan “ Dclta Tejekoın” MMM-in 
təsisçiliyi ilo 2002 ildo yaradılmış 
“ Azorsat” MMC-nin foaliyyoıi no 
ticosindo respublikanın internet pıo- 
vaydeıiənnin qlobal internet şəbokəsino

liakıdakı ycııi lcHeqüllə. 19%.

qoşulması 240 mbit/saniyoni ötmüşdür 
(2005). Resnublika ərazisinin 60%-dən 
artıq hissosini dağlıq orazilər toşkil 
etdiyini nozəro alaıaq, “ Dclta Tele- 
kom” Conubi Qafqazda pıofcssional- 
lığına və fuııksionallığına görə yegaııo 
olaıı 2 morkozi peyk rabito stansiyası 
vasitosilo respublikanın bütiin dağlıq və 
keçilməz orazilərini keyfiyyətli peyk ra- 
bitosi ilə tomin edir. “ Delta Tclckom”

tərofindon bir sıra dövlot şəbəkəloıi və 
özəl loşkilatların daxili şobəkolori 
yaıadılaraq istifadoyo verilmişdir. 
“ Azel” şirkoti 2001 ildə respublikada 
ilk dəlb kompyuter istehsalma başhıdı.

Azorbaycaııda informasiya-kom- 
munikasiya texnologiyalarımn inkişaf 
etınosi və bu sahodə miiasir avadanlıq- 
lara olan tolobatı odomək, homçinin 
yeıii istchsalın formalaşdırılması ıııoq- 
sodilə Rabito və Inlbrmasiya Texnolo- 
giyaları Nazirliyinin "Teleradio” İsteh- 
salat Biıiiyi və Azərbaycan Respublika- 
sıııda hüquqi şoxs olan “ Sinam” M M T- 
nin təsisçiliyi ilə “ Kiir elektron avadaıı- 
lıqları istehsalı" MMC yaradılnnşdır
(2005). MMC-nin Mingəçcvir şəharin- 
do yerloşən zavodıında kompyuteıiər vo 
miixtolif elcktron avadanlıqların istch- 
salı təşkil edilmişdir.

Respublikada mobil telefon xid- 
mətlorinə artan tələbatı nəzərə alaraq, 
2005 ildə Almaniyanın “Siemens” 
şirkoti və “Aztelekom” İB-niıı tosisçiliyi 
ilə GSM standaıtına uyğun iiçüncü 
mobil opcrator kimi fəaliyyət göstorəcok 
“ Az.ərfon” MMC yaradılmışdır.

M i 11 i r a d i o -1 e 1 e v i z i y a y a - 
yım  şəbəkosi  vo peyk rabi- 
t o s i. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhə- 
rində ilk radiostansiya 1926 il 6 noyabr- 
da istismara verilmiş, 1,2 kVt (naqilli) 
verit'i vasitosilo "Respublika” radiopro- 
yramı efirə çıxmışdı. Azərbaycan radio- 
su iki dildə (Azərbaycan vo rus) əvvol 
Bakı şəhorindo, sonralar iso respublika- 
nın şohər və rayoıı morkozləriııdo ya- 
yımlanmağa başladı. 1927 iliıı əvvollə- 
rindo Bakı şəhərində və otraf rayonlarda 
artıq 300-o yaxın radionöqtə mövcud 
idi.

Milli radio-televiziya yayım şəbəko- 
sinin 1926 85 illoıdo inkişaf taı ixi, isti- 
fadə olunan avadanlıqlar vo əhatə orazi- 
loı i 5-ci cədvəldə göstorilmişdir.

Codvoldon göründüyü kimi, tcle- 
viziya yayımı iiçün polad bloklardan 
yığılmış ilk 18()/)/-lik qüllo Bakı şohorin- 
də 1956 ildo qurulmıış vt homiıı il fevra- 
lııı 14-ündə ilk dəfo TV vericisi vasitəsilo 
ultrayüksok tez.lik diapazonunda (UH I ) 
ag-qara təsvirlə AzTV proqramının 
yayımı toınin olunmıışdu. 1954 62 illər- 
do Telemorkozo rcspublikanm omokıiar 
rabitaçisi Zeynalov Tofiq Paşa oğlu roh- 
boıiik etınişdi. 1957 il iyunun 28-indəilk 
dolb səyyar televiziya vasilosilo Rcspub- 
lika stadioııundan lutbol oyıınu birbaşa 

canlı yayımlanmışdı. 1960 ilda Bakı 
Ağslala RRX-nin istismara verilmasi
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respublikanm modoni həyatında böyük 
hadisə kimi qeyd edildi. Bunun nalico- 
sində respublikamn digor rayon mərkəz- 
loıi vo yaşayış məntəqoləıi də televiziya 
yayımı ib tomin olıındu.

1962 ildə Naxçıvan MR-də ilk kiçik

televiziya studiyasmın istismara veril- 
məsi ilo MR-də bir sıra yaşayış məntə- 
qəlorindo yerlı televiziya verilişlorino 
baxmaq imkanı yarandı.

1964 ildo Moskva-Bakı arasında 
RRX-don istifadə etmr>kb rabitəııin təş- 
kili Bakıda morkəzi televiziyanın veriliş-

lərino baxmaq üçün imkan yaratdı.
1965 ilin sonunda Mingəçevir-Şuşa 

radiorele xotti isPismara verilmiş və Şuşa 
şəhorində gücKi televiziya vericisi qıırul- 
muşdu. Bu RRX  ilə Naxçıvanla rabitə- 
nin təşkil olunması Naxçıvan MR-də res-

publika televiziya proqramlarının ya- 
yımlanmasını reallaşdndı.

1969 ildo Heydor Əliyevin respubli- 
ka rohborliyino qayıtmasından sonra, 
Azərbaycanda rabitənin digər sahələri 
kimi, radio-televiziya yayımı şəbəkəsin- 
də do sürotli inkişafın osası qoyuldu.

1969 ıldə Naxçıvanda güclü tele- 
viziya mərkəzlorinin tikintisino başlaıxlı 
vo 1973 ildo istismara verildi. 1973 rdo 
Yevlax-Naxçıvan (285 knı), Yev- 
lax-Zaqatala (135 knı) RRX-lori işə 
salındı.

1969 ildə radioproqraınlar “stereo” 
yayımına keçirilınişdi.

1980 ildə Bakı Ağstafa RRX istis- 
mara verilmiş. həmin ildən etibaron tele- 
viziya proqramlarımn peykdon qəbul si- 
stemləriııin tətbiqinə başlanmış və 
Moskva tipli kosmik qəbul stansiyası 
qurulub işə sahnmışdı.

1981 ildə Bakı şəhərində tikintisinə 
başlamlmış yeni teleqiillə 1996 il iyunun 
7-sində istismara verildi. 1996 ildən bn 
qüllədən AzTV-l proqramı 5 l<Vl-h<.\ 
TV verici vasitəsib yuxarı tezhk dia 
pazonunda (VHH), 2001 ildən isə 5 kVı 
lıq TV veıici vasitəsilə UHF diapa 
zonunda yayımlanmağa başlamışdır 
Qiilbnin hündürlüyü 310 »)-dir (dəııi? 
səviyyəsindən qiilbnin 0 səviyyəsinə qə 
dər 134 /n-dir). "I Respublika” (8 
MHs) və “ Araz’ (90 MHs. 2005 ildəı 
“ İctimai’" radıo) radioproqramları 199 
ildən yeni teleqülbdən tezlik-modulya- 
siyalı diapazonda (FM ) yayımlanır.

FM diapazonlu vericibr vasitəsil
1999 ildən Ordubad, Sodərok, Zaqatal; 
Biləsuvar RTVS-dəıı, 2000 ildon İva 
novka, Şərur, Lerik, Poylu RTVS-doı
2001 ildən Quba, Daşkəsən, Cəfərab;' 
RTVS-don, 2005 ildən isə Gülüsta 
RTVS-dən “ Respublika” vo “ İctimaı 
radio proqramları yüksək keyfiyyəii 
yayımlanır.

1988 ildə Radioverilişi, Radiorabit. 
si və Televiziya İstehsalat Birliyi - “Tı 
leradio" İB yaradılmışdır. Respubli 
radio-televiziya yayım şobəkəsi rad 
televiziya proqramlarının ötürüln 
(RRX,  kabel, peykdən yayım), te1 
viziyayayım (televiziya vericibri), r. 
dioyayım şəbəkəlorindon (orta dalğa 
FM radiovericilər) ibarətdir.

1990 ildən başlayaraq, Ermənistan; 
Azorbaycan torpaqlarına təcavüzü nə- 
ticosində, Ermənistandan keçməklə 
Naxçıvana gəlon bütiin kommıınikasiya 
xətbri, o cümbdən avtomobil yolu və 
dəmir yol, elektrik xotləri, qaz kəməri, 
ıabitə kabel magistralları, teleradio 
öfİM Ücii qurğuları tamaırib dağıdılaraq 
məhv edilmiş, Naxçıvan MR lam bloka- 
da vəziyyətinə düşmiiş, onun əhalisi 
Azorbaycanda və ondan xaricdo gedən 
prosesbrtbn tamamilə təcrid olunmuş- 
du. Mövcud çətinlikləıi aradan qaldır-

Cm Iv.iI 5
Dovlnt radio-televiziya yayını s.ıb.ık.ısi iizrə 

iııkişaf tarixi

İllər Avadaıılıq Quıaşdırılma
nınntəqosi Əhatosi

1926 1,2 k Vl-hq radiovcrici Bakı ş. 300 mənləqə
' 1927 10 k Vr-kç radioverici Bakı ş. Bakı ş. vo ətraf orazilər

1936 35 k Vı-lu/ radioverici Bakı ş. Respublika ərazisi, keçmiş 
SSRİ-nin digər şəhərləri

1954 120 k Vt-hq radioverici Xanlar rayoııu Qafqaz vo ərob ölkələri, Iran, 
Əfqanıstan, Pakistan

1955 150 k Vı-lıq radioverici Xanlar rayonu Qaıqaz vo ərob ölkoləri, Iran, 
Əfqanıstan, Pakistan

1956__ 5 k Vı-lıc/ TV verici Bakı ş. Bakı ş. vo ətraf ərazilor
1960 Bakı-Ağstafa R R X Bakı-Ağstafa 

magistralı üzrə
Magistral üzro quraşdırılan 
staıısiyalara uyğun

1961 Güclii TV  vericilər Goncə, Göyçay, 
Şuşa

Xanlar, Goranboy, Yevlax, 
Ağdaş, Ağcabodi, Mingoçevir 
vo Dağlıq Qarahağ orazilori

1962 Televiziya studiyası Naxçıvan ş. Yerli televiziya proqramına 
baxmaçLİmkanı

1967 Rəngli (SEC A M ) 
TV-yə keçid

Bakı ş. Bakı ş. və ətraf ərazılər

1969 5 k Vl-lıc/ TV verici Naxçıvan-Diizdağ Naxçıvaıı ş. və ətraf ərazilər
' 1970 20 k Vı-lıq radioveıici Bakı ş. Respublika vo bir çox otraf 

ərazilər
1973 150 k Vt-luı radioverici Pirsaat Respublika vo bir çox ətraf 

orazilər
1978 7 k Vı-lıc/ radioverici Quba Rcspublikanm şimal orazisi
1980 7 l< Vı-lıc/ radiovericı Naxçıvan Naxçıvan MR-in ərazisi

r 1985 500 k Vl-lıq radioverici Xanlar rayonu Qafqaz və əıəb ölkələri. Iraıı, 
Əfqanıstaıı, Pakistaıı

1996 5 k Vl-lıı/ (V H F  diapa- 
zonlıı) T V  verici

Bakı ş. Bakı ş. vo oıraf ərazilor

1997 Müxtəlil güclü 1-ci Rcs- 
publika və Arar radio- 
vericiləri

Bakı ş. Bakı ş. və otral'ərazilər

1999 Miixtəlifgiiclü HM 
radiovericilər

Ordubad, Sodərək, 
Zaqatala, Biləsuvar

Ordubad, Sədərək, Zaqatala, 
Biləsuvar və ətraf əra/ilər

2000
Müxtolif güclü FM  
radiovcricilər

Şərur, Leı ik, Poylu, 
İvanovka

Şərur, Lerik, Poylu, İvanovka 
və otraf ərazilor

P A L  Avıopa sıandartıııa 
keçid

Respublika əra- 
zisiııdəki RTVS-lər

Respublika vo bir çox ətraf 
əıazilər

2001
5 kVı-lııı (U H F  diapa- 
zonlu) T V  verici

Bakı ş. Bakı ş. və əıraf ərazilər

Müxtəlif güclü FM 
radiovericilor

Qııba, Daşkosəıı, 
Cəforabad

Quba, Daşkəsoıı. CoPərabad və 
otraf ərazilər

2005 10 k Vl-lu/ TV verici Ağsu aşınmı Morkozi Araıı, Dağlıq 
Qarabağın Aran hissəlori vo s.
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maq moqsədilə, o zaman Naxçıvan MR 
Ali Məclisinin Sədri olan Heydər Əliyev
24 mart 1992 ildo Naxçıvan M R ib 
Türkiyə Giımhuriyyəti arasında oməkda- 
şlıq protokolu imzaladı. Həmin protoko- 
lun iki maddəsi Naxçıvanda televiziyanm 
və ıabitənin bərpası barədo idi. Əınəkda- 
şlıq protokolıınun şərtbrinə osasəıı, 1992 
ilin aprel-may aylarında Naxçıvanla 
Tıirkiyə arasında R R X  quraşdırıiıb isti- 
l'.ıdəyə veıildi. Naxçıvanda Türkiyənin 
TRT kanalınm yayımı üçün televı/iya 
ötürücü stansiyası quraşdırıldı.

1992 ildə Bakı vo Ankara arasında 
peyk rabitəsiiun təşkil olunması nəti- 
rəsində bu sahənin inkişafına böyük tə- 

ın \erildi və sonrakı illərdo müxtəlif 
eyklərdən istifadə etməklo, bir çox 
ıkələrb peyk rabitəsi təşkil olundu. 
zərbaycan televiziyası və ıadio veriliş- 
>ı i Türksal peykindən istifadə etməklə 
ıxçıvan MR-də yayımlanmağa baş- 

landı. AzTV-1, “ I Respııblika” və 
Araz” dövbt proqramlarıınn yayımı 
>96 ildən Tiirksat IC 42° peyki, 2003 
dən isə alternativ olaraq, Sesat 36° 
■yki üzərindən təşkil edilmiş və respııb- 
ka ərazisinin bütün yaşayış məntəqələ- 

ı ndə dövlət radio-televiziya proqramla- 
,nı peykdən qəbul etmək üçün imkan 

yaradıimışdır.
2000 ildən respublikada TV yayımı 

SECAM rəng sistemindən Avropa stan- 
ciartı olaıı PAL sisteminə keçirilmişdir.

2004 ilin iyununda Naxgıvan MR-də 
mummilli lider Heydər Əliyevin haki- 
iyyətə gəlişinin 35-ci ildönümii miina-

> 'Dətilə “ Kanal-35” təsis edilmişdir. Bu 
anal ictimai-siyasi proqramlar və elmi- 
itləvi filmlər nümayiş etdirməklə, 

ı uxtar respublika ərazisinin 60%-indən 
'xunu əhatə edir. Naxçıvan MR 
azisində 9 telekanal (AzTV, Lider, 
pace, ANS, ATV, TRT, ORT, Ka- 
,1 35, İTV) və 6 radioproqram (Res-

I ıblika, İctimai, Lider, ANS, Space,
/ ıTV) yayımlanır (2005).

Cənubi Qafqaz və Asiya dövlətləri içə- 
r sində ilk dəfə 2004 ildə Azərbaycanda 
yeıüstü rəqəmsal TV yayımına (DVB-T) 
başlanılmışdır. Yeni Bakı Teleqülləsin- 
də qurularaq istisınara verilmiş orta 
kvadratik rəqomsal gücü (RMS) 300 Vl 
olan bu rəqəmsal DVB-T vericisi vasitə- 
silə 37 TV kanalda 4 proqram yayım- 
lanmağa başlamışdır vo bununla res- 
publikada Televiziya yayımında ycni 
dövıün - roqəmsal televiziya yayımına 
keçidin əsası qoyulmuşdur.

2005 ildə İctimai televiziya və radio

proqramları yaradılmış və 2005 ilin 
senlyabr ayından 31 ,xbıl müxtə/ifgüc/ii 
TV vericibr vasitosilə İctimai televiziya- 
ııın ( İTV) yayımına başlaıımış, İTV-nin 
peykdən yayıını üçiin yerüstıı neyk stan- 
siya, r>eyk qəbul avadanlıqları və İTV

proqramlannın ötürülməsi üçiirı RRX  
istismara verilmişdir. 2006 ilin əvvəlinə 
respublika ohalisinin təxminəıı 75%-i 
İTV-nin yayımmı qəbııl etmək imkanı 
ilə təmin edilmiş, respublika ərazisində 
ümumi istifadə üçün yayıınlanan TV 
proqramlarmın sayı 22-yə, radio

proqramlarının sayı isə 14-ə çatmışdır. 
Onlardan i  özəl (ANS, Lider, Space, 
ATV), 5 digər ölkənin TV proqramları 
(RTR, ORT, TRT, STV, Kanal D) və
11 ıadio kanalları (ANS-ÇM, 106 l M, 
Space, Radio-Aııten, Azad \zorbaycan. 
Bürc FM, Europa Plus, BBC, Frans-ra- 
dio, Radio-Rossiya, Azadhqj yayımla- 
nır. Bunlardan AzTV, İTV, Lider, 
ANS, Space, ATV respublikamızda, 
həmçinin miixtəlif peyklordən istifado 
etməklə xaıici ölkəlorə də yayımlanır.

Respublika əhalisinin dövlət və özəl 
televi/.iya və radio proqramlarmm yayım

əhatəsi və texniki vasitələrin sayı (2005)
6-cı və 7-ci csdvəllərdə göstorilınişdir.

Regioııların sosial-iqtisadi inkişafı ib 
əlaqədar, bölgələrdə yerli TV-radio pro- 
qramları inkişal ediı və artıq Tovuz, Za- 
qatala, Lənkəran Quba və s. rayonlarda

belə TV proqramları fəaliyyət göstərir.
R a b i t ə  və İ n f o r m a s i y a  

T e x n o l o g i y a l a r ı  N a z i r l i y i -  
n i n y a r a d 1 1 m a s ı v ə D ö v 1 ə t 
P r o q r a m ı. Azərbaycan Respublika- 
sında informasiya texnologiyaları sahə- 
si ölkənin inkişaf prioritetbrinə daxil

edilmişdir. Ölkə Prezidentinin fərmam 
ib təsdiq edilmiş “ Azərbaycan Respub- 
likasmın inkişafı naminə informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları üzrə 
Milli Strategiya (2003-2012 illər)" 
yaxm 10 ildo görüləcok işloıin iiınumi 
xəttini muoyyonləsdiımişdir. Azəıbay- 
can Respublikası Cənubi Qafqazda bu 
salıo iizrə Milli Slrategiya qəbııl etmiş 
ilk ölkədir.

A/əıbaycan Respublikası Prezıdenti- 
nin sorəncamı (2004) iləyaradılan Rabitə 
və İnformasiyaTexno\ogiyalan Nu/.irliyi 
respublikada rabitə (telekomnnınika-

Qulvol 6

Əhali u/.rə 
əhatə, %-/a

TV vericiləriııın sayı
Proqramın adı

Cəmi 5-5-10
kV l 2 kVı 1 kVt 500 Vt 100

200 V/ 1 50 Vt

AzTV 99,9 290 12 2 6 4 60 206
İctimai TV 85,0 34 7 - 2 24 1
R T R  Planeta 70,0 12 2 - - - 10 -
T R T 65,0 4 4 - - - -

A N S 72,0 16 - 1 2 2 9 2
ATV 72,0 6 1 1 4 - - -
Lidcr TV 78,0 20 - 10 6 - 4 -
Space TV 72,0 14 1 - 13 - - -
STV 55,0 6 - - 2 - 4 -

Cədvəl 7

Proqramın adı Ərazi üzı ə Radiovericiloriıı sayı
əhatə, %-h Cəmi 5 kVt 2 k Vt 1 kVt 500 Vı 250 Vt

Respııblika 95,0 17 2 - 1 8
İctimai radio 90,0 9 2 5 - 2
AN S KM 78,0 14 - - 14 - -

Space FM 45,0 4 1 - - 3 -
Lider FM 70,0 8 - 8 - -
Bürc FM 32,0 2 - - 1 1 -
Anten FM 40,0 4 - 1,0 3 -
Europa plus 10,0 1 - - 1 - -
Radio Rossiya 10,0 1 - - 1 - -
ATV FM  106 25.0 3 - - 2 1 -
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siya. poçt) və informasiya texnologiyala- 
n sahosindo dövbl siyasotini formalaşdı- 
ran vo hoyata kecirən, normativ-hiiquqi 
tənzimləmonı, rabito vo informasiya tcx- 
nologiyalarının inkişatim tomin edaıı. bu 
sahobrdo digər dövlət orqanlarının fou- 
liyyotini əlaqəbndiron mərkozi icra ha- 
kimiyyotı orqanıdır.

"Elekıron imza vo elektron sonod 
haqqında” Azorbayean Respublikası 
Qanununun qıivvəyo minməsi (01.06.
2004) ölkədə elektron sonəd miibadilosi- 
nin təşkili və elektron ıqtisadiyyatın for- 
malaşdırılması istiqamotindo aparılan 
işbrin luiquqi bazasını yaratdı. “ Rabi- 
to və İnformasiya Texnologiyaları 
Nazirliyinin əsasnaməsinin təsdicı edil- 
nıosi barodo” formanla (2004) “ Azər- 
baycan Respublikasında rabito vo in- 
formasiya texnologiyalarının miiasir 
təbbləro uyğun olaraq inkişafını toıınn 
etmok moqsədilo Dövlət Proqramı” nın 
hazırlanması barodo Azərbaycan Res- 
publikası Prezidenfinin tapşırığı ölkə 
rohbərliyinin müasir texnologiyaların 
ardıcıl inkişaf etdirilmosindo növbəti 
addımı oldu.

Azoıbaycan Respublikası Preziden- 
tiııin sarəncamı (21.10.2005) ilo “ Azor- 
baycan Respublikasında rabito vo infor- 
niclMya texnologiyalarının inkişafı üzrə 
2005-2008 illor iicün Dövlot Proqramı 
(“ Elektron Azərbaycan” )” nm tosdiq 
edilməsi Azorbaycanda rabito və infor- 
masiya texnologiyalarının inkişafına 
dovlət tərofindən çox böyiik əhəmiyyət 
verildiyini bir daha sübut etdi. Dövlot 
Proqramında Azərbaycanm mövcud 
potensialından səməroli istifadə olun- 
maqla inkişaf etdirilməsi, rabito və in- 
Ibrmasiya texııologiyaları sahosinin toş- 
kilati, hüquqi, texniki baxımdan mo- 
dernbşdirilməsi, onun yiiksəkixtisaslı 
kadıia təmin edilmosi, informasiya 
kommunikasiya texnologiyaları sənaye- 
sinin formalaşdırılması, salıoyo yeni in- 
vestisiyalann co!b edilməsi və sahibkar- 
lığın genişləndirilməsi, azad bazar və 
sağlam roqabot prinsiplarinin gö/bnil- 
mosi, sosial ohəmivyətli layiholorin hə- 
yata keçirilməsi naticosində Azərbay- 
canda inlbrmasiya cəmiyyətinə keçidin 
tomin cdilmosinə yönəlmiş müxtəlif tocl- 
birbr nəzərdə tııtıılmuşdur.

Azəıbaycan Respublikası Prcziden- 
tinin Sərəncamına (02.12.200ö) osasən, 
hər il dekabr ayının 6-sı Rabitə və 
Inforınasiya Texnologiyaları işçibrinin 
peşo bayramı giinüdür.

İnformasiya texnologiyaları

Ölko iqtisadiyyatmın ən dinamik inki- 
şaf edən sahəlorindən biri inforınasiya 
texııologiyaları müasir dövrdə həyatın 
bütün saholərindo geniş ıııiqyasda tətbiq 
olunur.

Sahonin iqlisadi inkişaf taıixi osliıido 
informasiya texnologiyalannın respubli- 
kadakı təşokkiilü ilo üst-iisto düşür. Onıın
1970 90 ilhıdəki mövcııd voziyyəti, 
inkisaf dinamikası və xarakteristjjası keç- 
miş Dovlot Plan vo Statistika komitələıi- 
nin hesabatlarında müəyyon qodər oks 
olıınurdu. 70-ci illərdən başlayaraq, keç- 
miş SSRİ miqyasında xalq təsorrüfatımn 
müxtolif saholəriııdə idarəetıno orqanları- 
nın fəaliyyətindo, istehsal proseslərində he- 
sablama fexnikası vasitəlorindon, iqtisadi- 
riyazi iisullardan geniş istifadə olunmasını 
təmin etmək moqsədih yaradılması nozər- 
də tutulan Ümuındövlət Avtomatlaşdırıl- 
ınış İdarəetınə Sistemi (AİS) çorçivosində 
mütləfiq respublikalarda, o ciimhdon 
Azorbaycanda respublika AİS vo onların 
təıkib hissəlori kimi miixtolif səviyyohrdo: 
zavodlarda, ınüossisolərdə, nazirlik və di- 
gər quruınlarda fəaliyyət göstərən infor- 
masiya-hesablama mərkəzlərinin bazasm- 
da AİS-lər layiholoşdirilirdi. Bu əhəmiyyət- 
li layihəlor o zamanlar məlum səbəblər 
üzündoıı bir qayda olaıaq hoyata keçiril- 
mirdi. Buna baxmayaraq, respublikaınız 
üçün informasiya texnologiyaları sahəsi- 
nin müxtəlif istiqamətlori üzrə yüksəkixti- 
saslı milli kadrlar yetişirdi. SSRİ 
çökdükdən sonrakı ilk ilhrdə həm ölkədə- 
ki xaotik vəziyyot. hom də yeni texno- 
logiyaların sürətli kcyliyyot sıçıayışları nə- 
ticəsində infoımasiya tcxnologiyalarının 
mövcud infrastrukııırıı tamamilo yararsız- 
laşıb dağıldı. 90-cı illorin ortalarından 
ölkədə gedən stabilloşmə proscsbri noticə- 
sində respublikada informasiya texnologi- 
yalarının ycni infrastrukturu formalaşdı 
və müxtolif sahələri diıçəldi. 2000-05 illor- 
do bu sahədə ən ycni informasiya xidmət- 
ləri göstərilməsinə başlandı (telcUbb, dis- 
tant tohsil, tcleiş, İP-telefoniya, roqomsal 
televiziya və s.).

Ölkədə infHmasiya texnologiyaları 
məhsıılları vo xidmətlori bazarı forma- 
laşmış, burada həm professional fəa- 
liyyət göstərən, həm də bazarın bütiin 
scqmcntlərinə 'cidmət cdon şiı kət və fır- 
malar qurulmuşdur. Müasir informa- 
siya texnologiyalarından istiladə etmək-
lo bir çox mal vo xidmətlərin istehsalı 
üçün təcrübə toplanınış, əksər təsərrüfat

sahələri, xüsuson bank sferası, dovlət 
idarəetmo sahəsi, vergi və gömrük 
sistcıni, təlobə qəbulu sistcmi lazııni sə- 
viyyədə kompyuteıiəşdirilmişdir. İnl'or- 
masiyalaşma və informasiya xidmətlori 
bazarı hom dovlət, hom də özəl sektoru 
ohataedir. Əksər provayderlər, internet- 
kafelor veb-studiyalar, ictiınai internet 
ınərkozlər' özəl scktora moxsus oldıı- 
ğundaıı informasiya tcxnologiyalarınm 
inkişafına bu sektor daha ciddi təsir 
cdir.

Respublika ıqtisadiyyatının ayrı- 
ayrı saholori arasında münasibətlərin 
qurulmasında informasiya texnologiya- 
larıııın rolu get-gcdə artmaqdadır. 
Dünyada informasiya texnologiyalar 
vasitosilə ötürülən infonnasiyamn həc 
minin çox böyük sürətlə artması iq 
tisadiyyatın digər ahəlorinin bu tex 
nologiyalardan asıl'lığını çoxaldır. İnk 
şaf ctmiş ölkolorin təcrübəsi göstərir k 
somərəli infoımasiya texnologiyala 
infrastruktıırunun yaradılması ınilli it 
tisadiyyatın inkişafını, əlvcrişli biznc 
mühitinin yaradılmasım, ölkəyə xaıi< 
sərmayələrin colb olunmasını, işsizliyiı 
aradan qaldırılmasını və digər problem 
lorin həllini stimullaşdırır.

Azərbaycanın inforınasiya texnolo- 
giyaları bazarında proqram təminatı v - 
informasiya xidmətləri aparat vasitəl. 
rindən daha yüksək sürətlo inkişaf edi 
Yüksək inkişaf etmiş ölkələrin də info. 
masiya texnologiyaları bazarlarınd; 
pıoqram təminatının payı daha yüksok 
dir. Proqram təminatı bazarı per 
spcktivli vo gəlirli olduğu üçün azərba 
candilli proqramların, eloco do ixrac C'1 
lə biləcək proqram mohsullarımn r 
publikada istehsalına dalıa çox diqq- 
yetirilir.

Respublikada inforınasiya texnon 
giyalanna ümumi sərmayə qoyuluşuniı 
hocmi toxıninən 500 ıııln. ABŞ dolh 
(70%-i xarici sərmayə) təşkil etmişdı 
Daxili invcstisiyaların həcmi do ildən-ı 
artır, müxtəlif sahəlordə fəaliyyot göst. 
rən yeni ınüossisəbr yaradılır Azoı 
baycanda son beş ildə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları sekto- 
runda yaradılnnş olavə dəyor 2,6 dəfo 
artmışdır.

İ n f o r m a s i y a t e x n o 1 o g i y a -
I a r ı s a h ə s i n d o d ö v I ə t s i y a - 
s ə t i ıı i n o s a s 1 a r ı. 1998 ildəıı baş- 
layaraq Azoıbaycanda informasiya- 
koınmunikasiya infrastrukturunun inki- 
şaii üçüıı hüquqi, təşkilati, iqtisadi, sosial 
şorait yaıadılmış, informasiyacomiyyətinin
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(İC) formalaşması üçiin zəruri zomin ha/ır- 
lannıışdır. Sahənin ıtkin normativ-hüquqi 
məsələləri özəksini “ İnformasiya, informa- 
siyalaşdırma və informasiyaların müha- 
fızosi haqqmda” Qanunda (1998), 2003 il- 
də ümummilli lider Heydər Əlıyev tərəfın- 
dən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli- 
kasının inkişafı namino ınformasiya-kom- 
mıınikasiya texnologiyalan üz.n Milli Stra- 
ıcgiya"da (2003-2012 illər) tapmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prcziden- 
ti İlham Əliyev C'enevrə şəhərində İC mə- 
səhlərinə hosr olunmuş Diinya sammitin- 
<tə (2003) çıxış edərək, dövlət siyasətinin 
nsas prioritctlorindon biri kimi, ölkədə 

linilliyin ideologiyası olan İC-nin qurul- 
'ası, biliklər iqtisadiyyatının formalaşma- 
üçün mühüm addımlar atılacağı haqqm- 
ı bəyanat vermişdir. Bu istiqamətdo atı- 

. n ilkin addımlardan biri 2004 ilin fevral 
; ında Respublika Prezidentinin fərmanı

■ ölkədə İC-nin qurulması mosələləri ih 
lavasito məşğul olan mərkozi icıa haki- 

ı iyyəti orqanının Rabitə və İnformasiya 
exnologiyaları Nazirliyinin yaradılması 

: Idu. Daha sonra İC-nin qurulması istıqa- 
ıətində həm ölkə daxilindo, həm də bey- 

. olxalq aləmlə müqayisədə mövcud olan 
i tqomsal fərqlərin aradan qaldırılması, cə- 

lyyətin müxtəlif sahələrinin və regionla- 
rın sosial-iqtisadi inkişafınııı daha da 
i irətlə təmin olunması məqsodilə Prezi- 
•. ent İlham Əliyev tərəfındən 2005 ildə 
Azorbaycan Respublikasmda rabitə və 
ıformasiya texnologiyalarınm inkişafı 
?rə 2005 2008 illor üçün Dövlət Proqramı 
Elektron Azərbaycan” )' təsdiq cdildi.

“ Elektron imza və elektron sənəd 
ıqqında” Azərbaycan Rcspublikası 
anunu (2004) elcktron ımza tət.biq edi- 

Idü yeni proseshrin və iqtisadi fəaliyyət 
holərinin inkişafına şərait, elektron 
modlərin tərtibatı və mübadibsinə 
iiquqi əsas yaratmışdır.

“ Məlumat toplularınm hüquqi qorun- 
ası haqqında” Qanun (2004) ınüəlliflik, 
/ni zamanda xüsusi qorunma hüququnu 
əluıııat toplularına şaınü etmoklə elek- 
on və qcyri-elektron formalı ınolumat 

toplularının müolliilik və xiisusi hüquqları- 
ııın qorunınası üçün tam hüquqi əsas ya- 
ratdı.

“ Ümumtəhsil moktəbhrinin inlor- 
ınasiya və kommunikasiya texnologiyaları 
ilə toıninatı Proqramı”nda 2005-07 illər 
ərzində təhsilin kcyfıyyətinin yüksəldil- 
məsində, gənclərin inkişalinda informa- 
siya texnologiyalarının rolunun artınlıuası 
nəzəıdo tutulınuşdur. Prez.idcni forınanları
(2004) ih dövhı ohəmiyyotli informasiya

rcsurslarının - ohalinin registrinin, latııı 
qrafikalı olifbada “ Azoıoaycan ədə- 
biyyatının virtual kitabxanası” nın 
yaradılınası vo Milli Ensiklopcdiyanın 
hazırlanıb nəşr olunması, onun motni- 
nin elektron daşıycılar vo internct 
vasitosılo yayılması kimi ınühıım vozi- 
fələr ınüəyyənloşdirilmişdir.

“ Elektron ticarot haqqında” Qanun
(2005) ticarot əməliyyatlarının mformasiya 
texnologiyalarından istilado etınəkh ho- 
yata keçirilməsinə, həm də ölkədaxili 
şəboko miihitində kommersiya əlaqələrinin 
quı ulmasına və yerino yetirilməsino hüqu- 
qi baza yaratmışdır.

Cəm.yyətdə informasiya azadlığının 
təmin olunması, dövlət orqanlarının lba- 
liyyətiniıı müasir inlormasiya texnologiya- 
ları osasında şoffaflaşdırılması, vətəndaşla- 
rın informasiya tələbatınm ndənihnosi 
üçün normativ-hüquqi baza yaratmaq 
məqsədilə qobul edilmiş (2005) “ İnforına- 
siya əldo etmək haqqında” Qanunun tə- 
ləbhrino müvafıq olaraq. 1- 2 il orzində 
dnvlət sektorunda foaliyyət göstərən toşki- 
latlara və yerli özünüidarəetmo oıqanları- 
na məxsus veb-saytların yaradılması no- 
zərdə tutulur.

Son dövıiərdə ölkodo aparılan iqtisadi 
islahatlar, rcgional sosial-iqtisadi inkişafın 
ön plana çəkilməsi, bu stıhədo dovlət və 
beynəlxalq maliyyə toşkilatlarının maraqlı 
olması, informasiya texnologiyaları bazarı- 
nın sürətlə inkişaf etdirilmosi ölko daxilində 
və eləcə do bcynolxalq kommunikasiya 
sahələrində nəzərə çarpacaq komiyyət və 
kcyfıyyot dəyişikliklori ilə nəticolonmişdir.

Seçki proseslərində informasiya texno- 
logiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, 
büdco vəsaitbrinin yığılması vo istifadosino 
nəzarət üçün maliyyə, gömrük, vergi 
orqanları tərofindən verilonləri otürınə 
sistemlorinin qarşılıqlı inteqrasiyası, yox- 
sulluğun azaldılması iiçün inforınasiya tex- 
nologiyalarının totbiqi üzrə konsepsiyaııın 
işlonməsi, pulsuz informasiya texnologiya- 
ları xidmotlorinin toşkili, “Əlıali moşğullu- 
ğunun uçotu” vo pcnsiya təminatı üzro 
avtomatlaşdırılmış sistembrin tokmilloşdi- 
rilməsi, respublikanın regionlarında lıəyat 
səviyyosi indikatorlarının rayonlar ılr.ro 
pasportlasdırılmasının aparılması, sənayc 
malları, xaınmal və nıatcriallar iiçün 
rcgional elektron birjaların yaradılması, 
kənd təsərriifatı mohsullarının elektron ti- 
carətinin stiınullaşdırılınası, clcktron tica- 
rət meydançalarının. clcklron mağazaların 
yaradılması və digər mühiiın todbirlar 
bilavasitə regionların sosial-iqıısadi inkişa- 
fı sahəsinəaid Dövlət Proqramında (2004)

nəzərdo tuıulmuşdur.
İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi vo mədoııi 

saholordoki on əsas mosəhlorin hollindo 
intcrnct tcxnologiyalarmın xiisusi ycri var- 
dır. Azorbaycanda ıııtcrnctin əsası 19Q| il- 
do Azərbaycan Elıulor Akadcmiyası 
Avtomatlaşdırılınış İdaroctıno Sistemlori 
şöbəsində (indiki AM EA İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutıı) ABŞ-da foaliy- 
yot göstəron internetlə bağlantı yaradıb 
e-mail vasitəsib inlormasiya nuibadibsi 
a parın aq la q oyu I m u sd u r.

Ölkodo toqr. 680 min nəfər İnterııet 
istifadoçisi vardır. Hər 100 nəfəro 8 İnter- 
net islifadoçisi və 2,3 odocl kompyutcr 
düşür ki, bu da üınumdiinya orta səviy- 
yəsindən əhəmiyyətli dərocodə aşağıdar
(2006). İnternetdən istiladənin genişlon- 
məsi və xidmət haqlarının aşağı düşməsi 
nəticosində internet istifadoçilərinin vo 
ohali torəfindən fərdi məqsədhr üçiiıı 
istiladə cdibn kompyutcrbrin sayı art- 
maqdadır.

Bakıda, başqa şohər və rayon morkəz- 
hrində çoxu özəl sektor tərə/indən yunıdıl- 
ımş 450-dən çox internet-klub foaliyyət 
göstorir (2005). Ölkənin müxtəlif regionla- 
rında dövlət xotti ilə yaradılmış 20-yədək 
ictimai informasiya morkəzində əhaliyə 
həm intcrnet xidmoti göstərilir, həın də 
kompyuter bilikhri öyrədilir. Respublika- 
da 25-dən çox internet xidmoti provaydcrı 
foalivyət göstorir (2006).

İntcrnetə çıxiş lıom ayrıca, hom do 
kommutasiya olunan xotbrb təşki) olu- 
nur. Rcgionlarda intcrnctə yüksəksiirotli 
çıxış optik kabcllərdon istıfado cıməkh 
təmin edilir. Respublikada intcrnetin 
e-mail, www, chat, audio-video konfrans, 
FTP İP-telefoniya kiıni xidmət növlərin- 
dən daha çox istiladə olunur, intcrnetin in- 
kişafı ilə bağlı on yeni texnologiyalar tətbiq 
edilir və zorurj ştruktur islahatları həyata 
kcçırilir.

İntcrnetdon tələbo qəbulu sistcınindo, 
vətəndaşlara pensiyaların ödənilməsindo, 
scçki proseshrindo, vcrgi boyannamolori- 
nın vcrilməsində, xidmot sifarişlərinin ve- 
rilməsi vo qəbulunda istifado olunur. 
Rcspublikada intcrnct-maqazın, iıuemct- 
bankinq do inkişaf etınəkdədir.

Azorbaycaııda rabıto və informasiya 
tcxnologiyaları sahəsinm inkişafını tomiıı 
ctmok iiçün yüksokixtisaslı mütoxəssisbrin 
hazırlanması zorııriuır. Respublikada bu 
işloro həb öləıı osrin 2-ci yansında başlaıı- 
mışdı. Bclo ki, 1900 illordə Azorbaycan 
Politcxnik İnstitutunda PHM Az.X l'İ-do 
inlormasiyanın mcxaniki işlənmosi, 
Az.NKİ-dəistehsal pıosesioriniıı avtomat-

481



İQTİSADİYYAT

laşdırılması, 1970-ci illnrdn BDU-da vo 
ADNA-da fəaliyyət göstormiş totbiqi 
riyazivyat fakiillnlorindn müxtəlif ixtisaslı 
kadrlar ha/ırlanırdı. Müasir dövrdo todris 
prosesindo ycni təhsil texnologiyaları, 
müasir informasiya texnologiyaları (dis- 
tant təhsil, mııltiınedia, audio-video 
konfrans, İnıernet, İ P-teicfoniya, elektron 
kitabxana vo s.) tətbiq olunur. Respııbli- 
kanın I5-don çox ali və orta ixtisas mak- 
təblərindo informasiya texnologiyalarının 
müxtolif sahəlori üzrə 9 istiqamotdə 20-yo 
yaxın ixtisas üzro kadr hazııianır (2006).

İqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında 
müasir informasiya texnologiyalarından 
geniş istifado olıınması bazar infıa- 
strukturlarının (maliyyə, ticarət, bizncs 
və s.) yeni əsasları iizorində formalaş- 
dırılmasına şərait yaradır. Bu iso elck- 
troıı biznes mühitinin texnoloji bazasını, 
elektron kommersiyasını, informasiya- 
marketinq şəbəkolorini yaratmağa im- 
kan verir.

Respublikada “ Elektron hökıımot” 
layihəsinin gerçəkbşdirilmosi üçün müva- 
fiq infrastrukıur fonnalaşır. “ Elektron 
hökumət” in formalaşdınlması və inkişaf 
etdirilmosi istiqamotindo əsas moqsəd 
effektiv, şoffaf vo nəzarət olıına bilon 
dövlət idarəetıno vo yerli özüniiidarəetmə- 
nin həyata keçirilmosidir. Buna nail olmaq 
üçiin hakimiyyot vo votondaş cəmiyyoti 
arasında biıbaşa olaqoyə xidmət cdon 
“ Elektron hökumot” in formalaşdırılması 
vo inkişafı ü>ro xiisıısi komplcks fəaliyyot 
proqramını ha/.ırlamalı və hoyata keçir- 
moli dövlət strukturlarında formalaşan 
infonnasiya resurslarına müraciot imkan- 
ları yaradılmalı, ictimai əhomiyyot kəsb

cdən dövlot informasiya resursları inter- 
netdo yeıiəşdi rilmolidir. Elcktron sənad 
dövriyyosi vo roqom imzası texnologi- 
yasının tətbiqi üçün hüquqi bazanın möv- 
cudluğu lıakimiyyət orqanlarının foalivyo- 
tində səmoroliliyi və şəlTaflığı artırmaq 
iiçün münbit şərait yaratmışdır (2005).

Azərbaycan hökumotinin BMT-nin 
İnkişat' Proqramı ilo birgə hazırladığı 
“ Elektron hökumot” layihəsi çorçıvəsindo 
respublikanın bütün bölgələrini əhatə 
edocok “ AzDATAKOM” şəbəkosi yara- 
dılmaqdadır (2006).

Ölkədə İC-nin qurulması və dünya 
miqyasında internetin idarə olunması is- 
tiqamətindo beynəlxalq qurumlar və in- 
kişaf etmiş dövlətləıio mövcud problem- 
lərin həlli, qabaqcıl tocrübənin öyrənil- 
mosi, yeni texnologiyaların və xarici in- 
vestisiyaların colb olunması moqsədilo 
sıx oməkdaşlıq edilir. Belə ki, Azorbay- 
can Respublikası İC məsəlolorinə həsr 
ediləıı Tunis Sammitinin (2005) spon- 
sorlarından biri olmuş, Bakıda Beynəl- 
xalq Telekommunikasiya İttifaqının tə- 
şəbbüsü ilo “ Roqomsal uçurum və bilik- 
lor iqtisadiyyatı: problemlər və həllər” 
mövzusıında Qlobal İKT  konfransı
(2004) keçirilmişdir, hor il müntəzəm 
olaraq BA KU TEL  “Telekommunika- 
siya və informasiya texnologiyaları iizrə 
Beynəlxalq sərgi - konfranslar” təşkil 
edilir.

Azərbaycanda informasiya texnologi- 
yaları. elektron istehsal vo proqram təmi- 
natı üzrə xüsusiloşdirilmiş iqtisadi zo- 
nalar- elmi vo texniki parklann, innova- 
siya mərkəzlorinin yaradılması istiqamə- 
tiııdo əhomiyyotli işlər görülür.

Azorbaycanın regioııda iutisadi inki- 
şat' tcmpinə göro aparıcı mövqeyə çıxması, 
olverişli coğrall ınokanda yerloşmosi, de- 
mokratiya vo İC ideyalarına dövlət səviy- 
yəsində dəstək verilmosi və bu kimi digor 
amillor osas tutularaq, İnternet üzərində 
kontentlərin Qorblə Şorq arasında asim- 
metrik paylanması probleminin həlli üçiin 
ölkəmizin tranzit informasiva məkanına 
çevrilməsi məsələləri müvafıq beynəlxalq 
qurumlar vo inkişaf etmiş dövlətlər soviy- 
yəsindo geniş müzakiro olunur

Ölkod? İC-niıı qurulması sahəsindo 
oldə olunmuş nailiyyətlori müzakiro et- 
mək bu istiqamətdə mövcud problemlori 
araşdırmaq. qarşıda duran vəzifələri 
müəyyən etınok, cəıniyyətin müxtəfif təfc-ı- 
qolərinin digqətini İC ideyalarına yönolt 
mək məqsədilə Tunis Sammitinin qəraı 
lan rəhbor tutularaq, respublikada ilk dot 
17 may 2005 ildə Ümuındiinya İC giiıı 
kimi qeyd olunmuşdur.

Azərbaycanda bütün dövlot orqanla 
rının, qeyri-hökumot toşkilatları və bey 
nolxalq struktıırların, özəl müəssisələrin 
ayrı-ayrı şəxslərin ölkənin inkişafı v. 
dıinyaya inteqrasiyası naminə ölkələr 
arası və ölkədaxili rəqomsai geriliyiı 
aradan qaldırılması üçiin bütün imkan 
lardan somərəli istifado edilməsi istiqa 
mətində məqsədyönlü tədbirlərin hoyata 
keçirilmoFİ davam etdirilir. Çünki ölk 
iqtisadiyyatmda informasiya texnologi- 
yaları sahəsinin inkişafı cəmiyyotin 
sosial-iqtisadi hoyatınm bütün saholori- 
nin inkişafına zəmin yaradır.

Rusiııı Əliquliyev, R iifil üi\lnı,vıvn,xlm

İqtisadiyyatın osas sahələrindon olan 
ticarət oıntəolorin dövriyyosini, onların 
istehsal sferasından istehlak sferasına 
keçmosini təmin cdir, alıcı tələbi ilə mal 
təklifı arasında bazar uyğunluğunu for- 
malaşdırır.

IVIilli ticarət sistcminin təşəkkülü. 
Tarixi mənbolər göstərir ki, 5 əsrdon 
etibaron Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
ən qodim sferalarmdan biri olan tica- 
rət sürətlə genişlonmoyo başlannşdı. 
Ölkənin son doroco olverişli coğrafi 
voziyyəti homin sferanın inkişafında 
həlledici ohomiyyət kəsb edirdi.

TİCARƏT

Karvan ticarəti və onun müvatlq 
infrastrukturlarının (məs., karvansara) 
yaradılmasj prosesi orta əsrlordo xiisusi- 
lə geniş yayılmışdı. Böyiik İpok Yolıı- 
nun Azorbaycandan keçmosi lıəm daxi- 
li, hom do xarici olaqolordə ticarotin ön- 
ciil yerlərdon birino çıxmasında mühiim 
ıol oynannş, Goııco, Təbı iz kimi şəhər- 
lor hom do xarici ticarətin böyük mər- 
kozlərinə çevrilmişdi.

Azorbaycanda ticarotin bir sistem 
kimi sürotli inkişafı 19 asıin 2-ci yarısı- 
mn sonlarına tosadüf edir. Bu dövrdən 
başlayaraq 1917 ilə qodər ölkodo 230

istehlak cəmiyyəti fəaliyyot göstərirdi.
Eyni zamanda, licarət evlorinin sav: 

durmadan artırdı. Belo ki, əgər 1899 jiıi 
Bakı şohorində 38 ticarot evi var idiso 
1904 ilin əvvollorində onlarnı sayı 56 
ya, 1910 ilin axırlarında 98-ə, 1913 ildə 
200-ə, 1914 ildo 253-ə vo 1915 ilin 
axırlarında iso 298-ə çatmışdı. Ticarot 
evlərinin əsas kapitalı da sürətlo art- 
ınaqda idi. Belo ki, 1898 ildə ticarət 
evlərinin osas kapitalı 3471 min ınaııat 
olduğıı halda, 1913 ildə bu məbloğ 
15400 min manat təşkil etınişdi. 1913 
ildo 200 ticarət eviniıı 30-u istehsalla da
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moşğul olurdu. 1916 ildə səhıııdar şir- 
kətlərin sayı 73-ə çatmışdj. 20 əsrin 
ovvəllərində Bakı birjası yerli ticarət- 
ônaye dairəlorinin mənafeyiııi müdallo 

edon ən böyiik ləşkilata çevrilmişdi 
1913 ildə 139 birincidorocoli lopdansatış 
ticarət müəssisolərinin 94-ü vo ya 
60.H%-i ticarət evləri və sohmdar şir- 
kotləıino moxsus idi. Hamin dövrdə 
Bakının birja ticarətinin xarakterindo də 
mülıüm dəyişiklik baş verdi. Biıjada 
əmıoo oməliyyatları ilo bərabor fond 
onıoliyyatı aparılmasına da başlandı. 
18'- ildə Bakıda 8347 tacir var idiso, 
on' rın sayı 1913 ildə 19515 nəfərə çat- 
m; ;ı. Ticarətçilərin içərisində azorbay- 
ca ların xüsusi çəkisi 50%-dən çox 
idi 913 ildə Bakıda olan birincidorocoli 
tİL jı miiəssisələrinin 15.6%-i, üçün- 
cü r 'cəli miiəssisələrin 52%-i və dör- 
d; ıdorocəli müəssisələrin 69,4'/ıı-i 
:» lycanlılara moxsus idi. Göründüyü 
ki 20 əsıin 1-ci yansına qodər Azər- 
h;ı nda real bazar prinsipləri əsasında 
fo ılaşan ticarət prosesi böyük sürotlə 
in I edirdi. Lakin oKtyabr inqilabı
h. təşəkkül prosesini dayandırdı.

zərbaycan xalqı dövlot müstəqilli- 
yi əərpa edəno qədor ölkonin ticarət 
sl ;ı biitdnlüklə SSRİ-nin müvafıq 
id; letmo qurumları və oııların yerli 
stı lurları tərofındən idarə olunurdu. 
Ti ət və ictimai iaşənin idaroedilmə- 
siı Dövlət Plan Komitəsi, Dövlət 
M 'li-Texniki Təchizat Komitəsi və 
T ət Nazirliyi osas rol oynayırdı.

əmin dövıiordə fəaliyyət göstərən 
m ızləşdirilmiş idaroetmə sistemi bii-
tö' vdə ticarət prosesini, eləcə do onıın 
stı tur ünsürləri aıasında reqlament- 
İƏ' ilmiş münasibətlər kompleksi for-
m dırmışdı. İttifaq vo respublika sə-
vi sində mal daşınması prosesi bıitün
elı ntləri ilo birlikdə (dəmir yol, su,
lı;ı və avtomobil vasitəsilə daşınma-
laı laliyyo-kredit təminatı vo s.) təsdiq 
e< liş plan osasmda lıəyata keçiriliıdi. 
Ti rət əməliyyatlarımn təşkili və idaro 
ed ıəsi sistemli şəkildə işlənib lıazırlan- 
mı normativ-hiiqııqi bazaya əsaslanır- 
dı İstehsal—ticarət” qarşılıqlı mıınasi- 
bətıəıində "təhkimçilik” elementindən 
geniş istifadə olunurdu. SSRİ dövriində 
Azərbaycanda ticarot vo ictimai iaşə sfe- 
rasında sabit inkişafın səciyyəvi xüsusiy- 
yəti bu sahənin ikili tabeçilikdə fəaliy- 
yət göstərməsi idi. Bclə ki, ittifaq orqan- 
larının qərar və göstərişləri yerlordə 
qcyd-şortsiz yeriııo yetirilir, respublika- 
nın analoji qurumlarının foaliyyəti isə

məhdudlaşdırılırdı.
SSRİ-nin süqutu ilo ticarətdo do tək- 

lif və istehlakçı tələbi arasında tarazlıq 
pozuldu və dərin tənəzzül baş verd' 
Cieıdikco doriııloşon böhranm qarşısım 
almaq iiçüıı “ şok terapiyası” nın tətbiqi 
zərurətə çevıildi. İslahatlar kompleksi 
tıcarotdə, əsasən, miiəssisolərin özəlloş- 
dirilməsi vo qiymotqoyma mexanizmi- 
ııin sorbəstloşdirilmosi formasında tə- 
zahür etdi.

1990 ildə porakəndo mal dövriyyə- 
siııdo qeyri-döviot sektoı unun xiisusi ço- 
kisi 67.1%. 2005 ildo 98.9% idi.

1991-95 illərdo ticarot vo ictimai iaşə 
sferasında ləaliyyətiıı liberallaşması hə- 
yata keçirildi. Dövlot Plan Komitəsi vo 
Ticarət Nazirliyi ləğv edildi, Dövlət 
Maddi-Texniki Tochizat Komnosi 
“ Azərkontrakt” MMC-yə çevıildi. Tə- 
davıil sferasında dövlət tonzimloməsi da- 
yandırıldı, həm ölkodaxili iqtisadi sub- 
yektlor, lıəm do keçmiş müttəfıq ıespub- 
likaların müvafıq struktuıiarı arasında 
təsorrüfat əlaqələri qırıldı, oks-inteqra- 
siya proseslori sürotlondi. Tezliklə natu- 
ral formada mal mübadiləsi (baıier) ge- 
niş viisot aldı.

1995 ildən başlayaraq, ölkonin təda- 
vül sferasında qarşılıqlı əlaqə və miinasi- 
botlərin bazar prinsipləri əsasında for- 
malaşdırılmasından sonra ölkənin tica- 
rət sistemində miihiim doyişikliklər baş 
verdi. Ticarətdə vasitəçilik əməliyyatla- 
rının kəskin şəkildə artmasına baxma- 
yaraq, ölkodaxili və xarici kontragent- 
ləıio tosorrüfat olaqosi bərpa edildi, həm 
real sektorda, həm do tədavül sferasında 
inteqrasiya bağlılığı getdikcə möhkəm- 
londi, iqtisadi subyektlərin bazar fəa- 
liyyotindo yeni elıni yanasmalar tətbiq 
olunmağa başladı.

Milli ticarot sistemindo tədiyə qabı 
liyyotli talobin inkişafını mohdudlaşdı- 
ran basmaqəlib yanaşmalardan todricən 
imtina edildi. Topdansatış ticarot müəs- 
sisələrində marketiııq və reklam xidınot- 
ləıinin yaıadılınası elocə do servis xid- 
mətinin genişləndirilməsi istiqamətindo 
intensiv işlər isə davam etdirildi (2005).

Azorbaycanın milli ticarot sisteminin 
formalaşması prosesiııin əsas iupilləri: 
bazar münasibətlərino keçid istiqamo- 
tindo həyata keçirilon ıqtisadi islahatlar, 
bazar prinsiplorinin qoraıiaşması, özol- 
ləşdirmə və dövlətsizloşdirmo, ticarət 
müəssisəsi və loşkilatlarınm sorbəst fəa- 
liyyotinin təminatı; istehlak bazarı infra- 
strııkturunun yaranmasına vəinkişafına 
yönolmiş dövlət tədbiıiari sistemiııin tət-

biqi və normativ-hüquqi bazanın tok- 
milloşdİJ-ilərok müasir şəraito uyğunlaş- 
dırılması; iqtisadiyyatın ayrı-ayrı saho- 
lori arasındakı qarşılıqlı olaqolorin möh- 
kəmləndirilməsi, ticarot miiossisoləriııin 
genişləndirilmosi. ir> licarət şirkotlori vo 
ticarot evlərinin yaradılması, tosorrüfat 
əlaqolorinin bərpası; mal yeridilişi pro- 
sesinin infrastruktur tonıinatınm güc- 
londirilməsi, yükdaşıma nəqliyyat vasi- 
tələrıııin, noqliyyat x̂ dmətlori göstərən 
müəssisələrin sayının artırılınası vo inki- 
şafı; natural mal mübadiləsi (barter) 
oməliyyatlarınm kəskin şəkildo azaldıl- 
ması, kassa-hesablaşma xidmotinin bor- 
pası, birjaların yaradılması, “ istehsal-ti- 
carət” qarşılıqlı əlaqələriııdə marke- 
tinqin rolunuıı yiiksəlınəsidir

Azərbaycan Respublikasında ictimai 
iaşo vo ticarot sfcrasında çalışanların or- 
taillik sayı 638,8 min (hüt'in iqtisadiy- 
yatda məşğul olanların 16,6‘V!ı-i) nəfor- 
dir (2005). Bu sahənin ÜDM-də xiisusi 
çəkisi 2005 ildo 1991 ildəki 3,1%-dən 
6,3%-ə qodor yüksəldi.

Topdansatış ticaroti. Topdansatış 
müəssisələri satışın stimullaşdırılması 
üzrə tədbirlər kompleksinin təşkili və 
həyata keçirilməsi; satış yerində reklam 
kampaniyalarının keçirilmosi; malların 
daşınması və istehlakçıya çatdırılması; 
satışdan əvvəl həyata kcçirilən fəaliyyət,
o cümlodən ınalların pərakəndə ticarət 
markası altında qablaşdırılması, eyni 
zamanda, mal vo momulatlar bazarında 
istelılakçıhırla birlikdo müştorok servis 
morkəzlərinin yaradılması kiıni geniş 
xidmotlər göstərir.

Bazar prinsiplərinin qərarlaşması 
prosesinə paralel olaraq. topdansatış 
ticarot miiossisəlorinin foaliyyot sferasın- 
da bir sıra yeni meyillor meydana çıx- 
ınışdır. Belə ki, iqtisadi foaliyyotin 
sərbəstloşdirilınosi topdansatış ticarət 
miiəssisolərinin digər sahalorin analoji 
quruınları torofındən sıxışdırılınası və 
topdansatış bazarından çıxarılmasrnı 
süroSiəndirmişdi. Bu, qeyri-ticarət salıo- 
ləri müəssisələri və təşkilatlarmın birba- 
şa əlaqələr hesabıııa satışın həcmıni ar- 
tırmaqla, diler şəbokəlorini yaratmaqla, 
yaxud yenidəıı satış iiçün konardan mal 
salınalmalarının hocmini artırmaqla 
hoyata keçiriliıdi İstehlak bazarı top- 
dansatış ticarot miiossisolorinin başlıca 
foaliyyot sferasıdır.

Ümıımi topdansatış dövriyyəsindo 
istehlak malları 4/5 payla iştirak edir. İs- 
tehsal-texniki toyinatlı malların xiisusi 
çokisi orta hesabla 20%-llir.
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Ölkədə bir omtəə birjası fəaliyyət 
göstərirdi (2005). İnteınetə əsaslanan 
elektron ticarətin meydana çıxması bü 
tövliikdə ticarət sistemini, xüsıısən mal- 
daşınması prosesinı təkmilləşdirmişdir.

Porakondo satış ticarətinin əsas for- 
maları piştaxta arxasından fərdi xidmət; 
satıcı-məsləhətçi vasitəsilə fəıdi xidmət

(nümunələr üzrə satıs); özunəxidmətdir. 
Poçt vasitəsılə ticarət, elektron ticarət, 
ticarət avtomatları iləsatışda inkişafet- 
məkdədir.

Pərakəndə satış ticarət müəssisələri- 
v\ə mwəss\sə\ər, ünıum-
sistem əhəmiyyətli müəssisələr, ticarət 
mrırkozinin tərkibimb ohın və avtomo- 
hU tt\'d£ixU'all<mv\u\ kən-Ar\ndiv yerləşən 
miiəssisələr daxildir. Yerli əhəmiyyətli 
pərakəndə salış ticarəti müəssisələrində 
həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq malları 
təklif edilir. Ümumsistem təyinatlı 
müəssisələrə ixtisaslaşmış, universal və 
qanşıq çeşidli (koınbinə edilmiş) mağa- 
zalar aiddir. Universal (ııniversam, su-

permarket və s.), eləcə də ixtisaslaşdınl- 
mış mağazalar adətən şəhərlərdə fəa- 
liyyət göstərir. Ərzaq satışı iizrə ixtisas- 
laşdırılmış mağazalar pərakəndə ticarət 
miiəssisələrinin iimumi sayının 3/5 hissə- 
sini təskil edir (cədvəl ).

2000 05 illərdə iri və orta müəssisolə- 
rin sayı 5,2 dəfə arlaraq 2865 olmuşdu.

Onhırın 62%-i ölkənin paytaxtında cəm- 
lənmişdi. Ticarət məıkəzlərinin tərki- 
bində olan və avtomagistral kənarında 
yerləşən ımüəssisələr pərakəndə ticarət 
şəbəkəsində xiisusi yer tutur.

Pərakəndə ticarət sisteminin xırda pə- 
rakəndə satış şəbəkəsinin inkişafında cid- 
di dəyişikliklər baş vermir, iri şəhərlərdə 
müxtəlif ölçülü ticarət yerləriııin (köşk, 
pavilyon və s.) sayı azalırdı. Pərakəndə 
satış ticarət şəbəkəsində təzahür edən əsas 
meyil ləmərkiizləşmə və mərkəzləşmə 
proseslərinin intensivləşməsidir.

Təşkilati-funksional cəhətdən pəra- 
kəndə satış ticarəti miiəssisələrinin inte- 
qrasiyası müxtəlif təyinatlı xərclərə qə-

naət oluııması, iri partiyalarla alışın 
mümkünlüyü baxımından qiymətlərin 
aşağı salınınası imkanlarının meydana 
çıxması və s. istiqamətlərdə müəyyan üs- 
lünlüklər yaradır.

Diivlət tənzimləməsi. Daxili ticarət 
sisteminin dövlət tərəfındən tənzimlən- 
məsinin əsas məqsədləri; milli istehsalçı- 
nı dəstəkləməklə daxili bazarın səmərəli 
qorunmasından; sağlam rəqabət ınühi- 
tinin formalaşdırılması və qorunub sax- 
lamlmasından; daxili ticarət və xidmət 
sferasına xarici investisiyaların cəlb edil- 
məsindən; istehlakçı hüququnun səmə- 
rəli müdafıəsindən; mal yeridilməsi pro- 
sesinin institusional təminatmın güclən 
dirilməsi istiqamətində əməli tədbirləri 
həyata keçirilməsindən; logistıka xidmə- 
tiııın inkişaf etdirilməsindər, ticarə 
prosesinin texnoioji təminatından; veı 
giqoyma, lisenziya, kvotaların tətbiqiı 
də sahənin xüsusiyyətlərinin nəzərə alıı 
masından və s-dən ibarətdir.

Ticarət sistemini funksional istiq; 
mətdə sərbəstləşdirməklə yanaşı, oıı 
müvafiq dövlət quruınları torəfındə 
(İqtisadi İnkişaf Nazirliyı, Satınalmala 
iizrə Döviət Agentliyi, Dövlət Standart 
laşdırma və Metrologiya Agentliyi 
Ticarət-Sənaye Palatası və s.) nəzarəı 
edilir.

Dövlət satınalması. Dövlət satına 
maları sisteminin bazar prinsipləı 
əsasında yenidən təşkili prosesi baş 
çatmışdır. Əksər dövlət orqanlarının 
miisabiqə yolu ilə satınalma hüquqı 
vardır. Onlar satınalma prosesində həıv 
əmtəə istehlakçısı, həm də vasitəçi kin 
iştirak edir. Dövlət satınalması da möv 
cud bazar qiymətləri əsasında aparılır.

Əd F c y z  ıı 11 a h o y  1 i I., Ə l i z a d ə  f  
T ica ıə lin  iq tisad iyyalı. U „ 2002; J1 e b n M . ıı np 
Ochohm po'iHii'iHoii Topronnıı. CaHKi-ncıC] 
öyp r, 1999; rtjıa ı o ı ı o i !  I). I I .  O praıııriaun 
ToproBJiıı. Mhhck, 2002; X l a H C H Ö y p r  if 
M o h ı< p y (|ı P „ T  c H ji o p U. Ocııoubi ontobo 
Topronjııı. M „ 2003.

Əvəz Bayrumn

C .ıdvjl
Pərakəndə ticarət mÜDSsisəlnrinin dinamikası (ilin  gvvəlinə)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
2006 ildə 
2001 ilə 
nisbətəıı

Parakəndo ticarət 
miiəssisəlori 20763 22390 23431 24120 26445 28752 +38,5%

onlardan: 
İri və orta 

miiossisələr 554 457 337 278 1828 2865
+5,2
dəfə

Əşya, ərzaq və 
qarışıq ınal 
yarmarkaları və 
bazar/arı 201 194 190 185 185 176 -12,4%

Bazarlar və 
yarmarkalarda licarət 
yerləri 43406 53500 57270 66636 67090 67260 +55,0%

Hüquqi şəxs 
yaratmadan 
sahibkarlıqla məşğul 
olan fiziki şoxslor, 
nəfərlə 65960 85689 108540 120756 123497 144013

+2,2
dəlb

ELM, TƏHS\L, W\ƏDƏNWYƏT VƏ SƏH\YYƏNİN İQTİSADİYYATI

Elmin iqtisadiyyatı. Diinya iqtisadiy- 
yatımn inkisafmda mühüm rol oynayan 
elm cəmiyyətin və insan kapitalının 
formalaşınasına da əhəmiyyətli təsir

göstəıir. İnkişaf etmiş ölkələrdə elmin 
inkişafına daha çox vəsait yönəldilir.

1991-95 illərdə ölkədə elmtutuınlu 
iri istehsal sahələrində yaranmış böh-

ran elmin maliyyələşməsinə mənfi təsir 
göstərmiş, elmə çəkilən daxili xərclərin 
həcmi 72,6% azalmışdı. 2005 ildə 1998 
illə müqayisədə bu sahədə 90% artım
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CədvM I
Klnıə (jakilən xnrclərin quruluş və diııanıikası

1.9») 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Elm i tədqiqal və işləmələrə
çəkilən ümumi xərclər,
mln.mım&ıla 0,003 4,6 14,6 14,9 15.9 18,2 18,5 23.4 25,6 27,6

Büdcədən clmə çəkiləıı
xorclər. mln.manulla 1,1 3,9 6,3 7,9 9.3 9.4 11.4 16,6 20,0 28,8

Biidcə xərclərində cimə
ayrılan vəsaitlərin xüsusi
çəkisi, %-lə U 0,9 1,2 1.2 1,2 1,2 1,2 1,3 1.3 1,3

Elnıi tədqiqat və işləmələrə
çəkilən xərclərin tərkibində
biidcə xərclərinin xüsusi
çəkısi, 'Xrfo 59,6 69,3 67,8 68,8 73,7 71,4 74,4 77,5

Elm i tədqiqat və işləmələrə
çəkılən xərclərin ÜDM-də
payı, %-lə 0,8 0,2 0,4 0,4 0.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.2

Büdcədən clmə çəkilən xərc-
lərin ÜDM-də payı, %rlə 0.4 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2

baş verdi və Azərbaycanda elınə 
çəkilən daxili xərclərin İ)DM-də payı
0.2% oldu.

Dövlət biidcəsində elmin maliyyə- 
ləşdirilməsi mühüm yer tııtur. Elmə çə- 
kilən biidcə xərcləri dinamik olaraq ar- 
tır. 2005 ildə elmə çəkilən ümumi xərc- 
lərin 77,5%-ini biidcə vəsaitləri, 1,3%- 
ini büdcədənkənar vəsait, 5,4%-iııi 
müəssisələrin öz vəsaitləri, 13,4%-ini 
sifarişçilərin vəsaiti, 2,4%-ini xarici 
mənbələrin vəsaıti təşkil etmişdi. 2005 
ikb bir elmi lodqiqat və işləmələri 
yerınə yetirən hər bir nəfər işçiyə 
c ’ ılən xərelər 1603 ABŞ dolları (1516 
manat), o cümlədən büdcədən 1242 
A dolları (1175 manat) olmuşdu.
ll I ildə isə bir elmı işçiyə 802 ABŞ 
d arı (4,8 min rubl), o cümlədən 
d- ı büdcəsindən 347,6 ABŞ dolları 
(' min rubl) xərc çəkilmişdi. 1990 ilə 
n> tən 2003 ildə bir işçiyə çəkilən
x ləriıı artmasına həmin dövrdə işçi- 
I, sayının azalması təsir göstərmişdi 
(c ıvəl 1).

992 ildə fundamental tədqiqatlara 
. lən xərclər 19,6%, tətbiqi tədqiqat- 
h çəkilən xərclər 51,8%, işlənıələrə 
ç. lən xərclər 26,5% təşkil etmişdi. 
2! 3 ldə respublika üzrə elmi todqiqat 
və ışləmələrə çəkilən ümumi xərcləriıı 
3. )%-i fundamental tədqiqathıra,
54 '%-i tətbiqi tədqiqatlara, 13,2%-i 
işl ınələrə səıf olunmuşdu. 1992-2005 
il! lə işləmələrə çəkilən xərclərin xü- 
su çəkisi 26,5%-dən 13,2%-ə diişmüş, 
fıı amenıal elmə çəkilən xərclərin xii- 
su çəkisi 19,6%-dən 32,6%-ə, tətbiqi 
tƏ' iqatlara çəkilən xərclərin xüsusi 
ç: i 51.8%-dən 54,2%-ədək yüksəl-
m n. 2005 ildə fundamental tədqiqat- 
la çəkilən xərclərin 93,1%-i büdcə-
d. 0,5%-i büdcədəııkənar fondlardan
a: n vəsait olmuşdu.

005 ildə iqtisadiyyatda ınəşğul 
o! ı əhalinin 0,5%-i (18164 nəfər) 
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el ı təşkilatda çalışırdı. 2005 ildə elmi
tə |iqat və işləmələıi yeıinə yetirən 
işı lərin 3,9%-i elmlər dokloru, 18,3%-i 
elınlər namizədi idi. 1990 ildə bu 
gostəricilər müvafiq olaraq 2,2% və 
16,7% təşkil ediıdi.

1990 illə miiqayisədə 2005 ildə elmi 
tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən 
işçilərin sayı 70,5%, elmlər doktorlarıııın 
sayı 124,3%, elmlər namizədlərinin sayı 
76,9%, aspirantların sayı isə 110,4% 
idi. Kadr axınmın xüsusilə gənclər və 
orta yaşlılar arasında dalıa yiiksək

olması elmi tədqiqat işçilərinin yaş 
quruluşuna təsir göstərmiş, 1988-2001 
illərdə yaşı 50 və ondan yuxarı olan 
elmi işçilərin sayı 34,8% artmışdı. 2005 
ildə Azərbaycanda bütün elmlər 
doktorlarmın 87,7%-inin yaşı 50-dən 
yııxarı idi. 1988 illə müqayisədə 2001 
ildə elmi tədqiqat və işləmələıi yerinə 
yetirənlər arasında orta yaş həddi 2.3 il 
artaraq 46,2 ilə, elmlər doktorları 
arasında 6.7 il artaraq 58,3 ilə, elmlər 
namizədləri arasında isə 4,2 il artaraq 
51,3 ilə çatmışdı (cədvəl 2).

Elm və elmə xidmət təşkilatlarında

əsas fondların köhnəlmə dərəcəsi 
41,2%, o cümlədən maşın və avadanlıq- 
ların köhnəlmə dərəcəsi 55,5% təşkil 
etmişdi (1996).

1996 illə müqayisadə 2005 ildə res- 
nublikada elmi tədqiqat (konstruktor) 
ləaliyyəti üzrə əsas vəsaillərin dəyəri
2,5 dəfə, o cümlədən maşııı və avadan- 
lıqların dəyəri 1,7 dələ artmışdı.

Əd.: M  ıı r a d o v  Ş. M . İıısaıı potcıısialı əsas 
meyllər, rca llıq lur, problcmləi'. B „ 2004; Azər- 
baycanın sta tis lik  göstoriciləri 2004. I ) „  2004.

Şaiıbaz Muradov, AUahvar Muradov

C'ədvəl 2
Azərbaycaıı Kespublikasının elıni kadr potcnsialı

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1990 ila 

nisbətən 
2005 ildə

Tədqiqat və işbm ələri yeriııə
yctirən təşkilatlarnı sayı 152 146 137 137 131 138 139 146 96,1

Tədqiqat vo işləmələri ycrinə 
yetirən işçiləriıı sayı, n.tfər 25775 16926 15809 15929 16019 17190 17712 18164 70,5

o cüınlədəıı:

tədqiqatçılar 15934 1 1640 10168 10139 10195 10830 11531 11603 72,8

onhırdan:

clınlər dokto rla rı 567 713 676 643 633 656 668 705 124,3

clmlər namizədləri 4299 3603 3328 3211 3209 3283 3223 3306 76,9
üııııdan başqa, c lm i tədqiqal 

bölnıələrində tədqiqat və 
işləmələri ycriııə yetirən, 
clmi tədqiqat bölmələrində 
ştatda olmayıb, lakiıı ali 
məktəblərdə çalışan clmi 
pedaqoji işçilərin sayı, n.ı/ır 8432 9907 10561 11004 11011 11599 11553 11583 137,4

oıılardaıı:

elmlər dokto rla rı 567 713 834 831 835 874 925 956 168,6

clmlər ııamizədləri 4594 5057 5037 5017 5005 5088 5199 5269 114,7

Aspirantlann sayı 1340 12X2 963 982 1059 1178 1318 1479 110,4
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\QT\SADWYAT

Tohsilin iqtisadiyyatı. Azorbaycan 
Respublikası əhalinin təhsil səviyyəsinə, 
tohsil müəssisələri ilo təmin edilməsinə, 
əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən miiəl- 
limlərin, tələbələrin sayına görə yüksək 
inkişaf etmiş dünya ölkələı i səviyyəsində- 
dir və hətta bəzilərindən öndədir. Sahənin 
miiasir vəziyyətı maliyyə mənbələrinin 
güclü olmaması ibşəı tlənən birsıra pıob- 
lemləriıı və əlverişsiz meyillərin ırıövcud 
olması ilə xaıakterizə olunur.

Respublikada ibtidai və iimumi təhsil 
müəssisəlori əsasən respublika biidcəsi və 
yerli büdcə vəsaitləri hesabına, ali təhsil 
isə daha çox respublika büdcəsindən ma- 
liyyələşdirilir.

1995 ildə ÜDM-də tohsil xərclərinin 
həcmi 1990 illə müqayisədə 2 dəfədən çox 
azalmışdı. Bu göstorıci 1996 ıldon artma- 
ğa başhtdı və artıq 2003 i/də 1995 il səviy- 
yəsini 3,1 dəfə üstəbdı (cədvəl 3).

2005 ildə təhsil sistemi üzro əhaliyə 
göstərilən pullu xidmətlərin xiisusi çəkisi
1995 ildəki 0,9%-dən 1,3%-ə qədor art-

can Respublikası Qanununa uyğun ola- 
raq, dövlət bıidcəsinin xəzinədarlıq vasi- 
tosilo icrasına başlananda (1998) bıidco 
maliyyələşməsinin smeta forması yenidon 
bərpa edildi.

Bazar münasibotlori şoraitindo təh- 
silin təkcə büdcə vəsaiti hesabına ırıaliy- 
yəbşməsinin getdikco çətinləşməsi bu 
sistemdə ciddi islahatlar aparılmasım 
zoruri etmişdir.

Gənclərə yüksəkkeyfıyyətli təhsil veril- 
məsi, onların qabiliyyətino və istoyino uy- 
ğun peşo və ixtisaslara yiyələnmələri üçün 
imkanların genişləndirilməsi təhsil sa- 
həsində dövlət siyasətiniıı əsas strateji isti- 
qamətlərindən biridir. Təhsilin keyllyyəti
ilo ona tələbat arasında tarazlığı təmin 
etmok üçün həm ümumtəhsil məktəb- 
brinin buraxılış imtahanlarında, həm də 
ali və orta ixtisas təhs ili məktəbləıinə qəbul 
imtahanlarında test sistcmi tətbiq edilir.

Təhsil Nazirliyi YUNİSEF-lə birgə 
məcbııri köçkiinlərin məskunlaşdıqları ça- 
dır şəhərciklərində 3-6 yaşında 3 min no-

xorclənmiş, onıın osas hissəsi Mədəniyyol 
Nazirliyi sisteminə daxil olan müossisəbr 
toralindon mədəni todbirlorin hoyata keçi- 
rilməsinə yönəldilmişdi.

1993 illə müqayisədə, 2005 ildə mədə- 
niyyətə və KİV-ə yönəldilən biidco xorclə- 
ri 51,7%, büdcə xərcbrinin tərkibində sa- 
həyə ayrılan vəsaitin xüsusi çəkisi 2%-dən 
2,1%-ə. bu xərcbrin ÜDM-də payı 0,2%- 
dən 0,4%-ə qodər artmışdı (cədvəl 4).

2005 ildə muzeylərin sayı 31,5%, 
fondda osas oşyaların sayı 177 min. işlə- 
yənlorin sayı 857 nofər və ya 54,3% art- 
ırıış, bərpası tələb olunan eksponatların 
sayı isə 1990 ildəkino nisbətən 9 min va- 
hid çox olmuşdu.

ü tl.: Quliycv C. B. Goncloıiıı pcşa vo ixlisasa 
yiyabnnıok im kunların ın gcnişlondirilrr'əsi əma' 
ha/arındı lormalaşmasında va 10117.111110111110x11 
əsas şortdiı B.. 2003: Azorbaycaııda lohsil, clm \ 
modoııiyyəl. S latistik macmuo. B.. 2005; Azoıba; 
canuı slatistik göstoricilori 2006. B., 2006.

Calil Quliyt

Cadvrt 3
Tohsilə çəkilən dövlət xərcləriııin dinanıikası

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
) , roAsi/o büdcs xorcfori, 

mln. manatla 75,2 101,8 112,8

1

116,3 159,0 181,8 186.2 191,2 234,8 294,1 372,5
ÜDM-do pavı, %-/o 3,5 3,7 3,6 3,4 4,2 3,9 3,5 3,1 3,3 3,4 3,0

1 Təhsilə biidco xərcləri, 
mln. A B Ş  dollan  //,? 85,1 118,5 141,4 150,3 193,1 203,2 200,0 196,7 239,1 299,3 393,8

Tohsilo büdco xorciorinin
A B Ş  dolları ilo jfadədə 
dovişmosi, %-fo 106,4 139,2 119,3 106,3 128,5 105,2 98,4 98,4 121,6 125,2 131,6

mifid). 2005 06 lədris ilindo lohsi) haqqını 
tam ödəmək əsasında müqavib ilə oxu- 
yan tələbəlorin sayı dövlot ali təhsil mək- 
təblorindo 55,5 min nofər (52,4%), orta 
ixtisas təhsili məktəbbrində 20,4 min 
(37,l%)nofər idi.

“Təhsil haqqında” Azəıbaycan Res- 
pııblikasının Qanununda (1992) dövlot vo 
yerli təhsil müossisələrinin smeta maliyyo- 
loşdirilməsinin normativlər osasında ma- 
liyyələşdirmo ib əvəz olunması miiəyyon- 
ləşdirilmiş, onların büdcə təxsisatların- 
dan vo digər mənbələrdən daxil olan və- 
saitbrdon sərbəst istifadə etmok hüququ 
təsbit olıınmuşdur. Tocrübədə bu hiiqııq- 
dan əsason peşo ləhsili müəssisələri istifa- 
də edirdi. 90-cı illorin axırında moktəblə- 
rin yalnız 10%-i hüquqi şəxs statusuna 
malik idi vo tosərrüfat əməliyyatlarım sər- 
bəst həyata keçirirdi.

“ Büdco sistemi haqqında” Azərbay-

hroyaxm uşağm cs)b cdildiy/ uş/q inkişaf 
bağçaları açmışdır. Yl'NİSEF-in dəstoyi 
ilə ölkədə fəal təlim metodları əsasında iş- 
ləyən məktob şobəkəsi yaradılmışdır, res- 
publikanın müxtolif şəhər və rayonlarında
25 pilot məktob fəaliyyət göstərir.

1985 ildo iimumi orla tohsil məktəbləri- 
nin gündü/ söbəsini bitironlərin 65,6%-i ali 
və orta ixtisas təhsili, elocə do texııiki peşə 
təhsili məktəblorinin gündüz şöbolərinə qə- 
bul edilmiş, 2005 ildo bu roqom azalaraq 
31,9% olmuşdu. Həırıin dövrdə qeyri-döv- 
lot bölınəsi xə'ti ilə ali təhsil məktəblərinə 
toləbə qəbulu 18,8%, orta ixıısas təhsili 
moktoblərino 7,5%, peşo moktəblori vo li- 
seylərə 8,7% təşkil etmişdi.

Mədəniyyətin iqtisadiyyatı. Modo- 
niyyət və kütlovi informasiya vasitəbri 
(KİV) əsasən dövlət büdcəsintlon maliy- 
yoloşdirilir. 2005 ildə bu moqsədlə 45.5 
mln. manat' (48,1 nıln. ABŞ dolları) vəsait

Səhıyyənin iqtisadiyyatı. 1994 ildə; 
sonra dövlot biidcosindən səhiyyo si: 
teminə ayrılan vəsaitin artırılmasını 
başlanmış, 2005 ildə səhiyyəyə ayrıla 
büdcə xərcləri 1995 ildəkinə nisbətən 3. 
dəfə artaraq 115,3 mln. manat olmuşdıı

Azərbaycanda səhiyyənin maliy 
yələşdirilmosinın təşkili sahəsində ii 
sistem yaradılmışdır: dövlot büdcəsi sis- 
temi, dövlot məcburi tibbi sığorta sis- 
temi vo qeyri-dövlət (özəl) səhiyyo 
sistemi.

Səhiyyə Nazirliyi sistemində fəaliyyət 
göstərən 4310 idarə və müəssisəsinin 
414-ü ohaliyə pullu libbi xidmot göslorir
(2003). Pullu tibbi xidmət göstoron so- 
hiyyo idaro vo müəssisolorində tibb işçilə- 
rinin əməkhaqqı bir neço dəfə artırılmış, 
ınaddi hovəslondirmə sistemi yaradıl- 
mışdır. Tibb və təhsil işçilərinin tibbi 
müayinosinin pulsuz və ya özəl ılbb
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C.->dv3İ 4
iModəııiyyət və KİV-in maliyyəloşdirilməsi

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Modoniyyəto vo KİV-o biidco xorclori 

ıtıhı. mcmallu 9,0 11,4 14,4 14,2 15,8 18,0 19,4 20,5 28,0 34,1 45,5
ÜDM-də payı, %-b 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

Mədəniyyotə və KIV-o büdcə xərclori, 
ınln. A B Ş  dolları ilə 10,2 13,3 18,1 18.4 19,2 20,1 20.6 21,1 28,5 34,7 48,1

Mədəniyyətə vo K lV-ə biidcə xərcloriııin 
A B Ş  dolları ilə ifadodo artımı, %-fo 1112,1 130,4 136,1 101,7 104,3 104,7 102,5 102,4 135,1 121,8 138,6

miiəssisolərinin hesabıııa aparılması şo- 
k vli diabet xəstələrinin, şəhid ailəsi üzv- 
ləı ınin pulsuz müayinə və miialicəsi, tibb 
nv.ossisəbrində cari və əsaslı təmir iş- 
lə ı nin aparılması, yeni müasir tibb tex- 
p ası və avadanlıqlarının əldə edilməsi 
\ s. özünümaliyyələşdirmə sisteminin 
i şafı sayosmdə mümkiin olmuşdur.

Ölkodo Respııblika Artroloji Mərkə-
7 \ib Sağlamhq Mərkəzi, Mərkəzi Şə- 
1 Kliniki Xəstəxanası, stasionar tipli 
‘ sano” müalicə-diaqnostika mərkəzi, 

>rd Star” doğum evi, “ Ekzimerlazer 
n kəzi", “ Medieal Centre” Tiirk-Ame- 

miiossisəsi. “ Medservis” özol tibb 
r. rkəzi foaliyyət göstərir (2005). Özəl
xi ınətin tətbiqi nəticəsində 10000 nə-
1 ,'ıək işçi, o cümlədən 2500 həkim və 4 
m ıdən artıq orta tibb işçisi işlə tonıin 
eı nniş, əhaliyə göstəıilən tibbi xidmətin 
q ləti 2 dofoyodok azalmışdır. Özol sə-
h; ə sisteminin tətbıqı nəticəsində
t. ə 2000 ildə dövlət büdcosinə 1 mln. 
m ata qodər vəsait daxil olmuşdu.

libbi sığorta haqqında” Azərbay- 
c: Respublikası Qanununa (1999)
gı , übb\ s\ğovtd sağlamlığm qovun-

ması sahəsində əhalinin sosial mü- 
dafiosi formasında həyata keçirilir. İc- 
bari və köniillü tibbi sığorta sistemi 
dövlət idarəetmə orqanlarının, işəgö- 
tiirənlorin vo əhalinin ödənişli tibbi 
xidmotlorə colb olunmasına ımkan 
vermişdir.

2005-08 illərdə Azərbaycanda so- 
hiyyənin inkişaii proqramında ilkin tibbi 
xidmət sisteminin yaradılması və inkişaf 
etdirilməsi nəzərdo tutulur. İdarəetmənin 
mərkozləşdirilmiş sisteminin tədricən 
aradan qaldırılması, sistemin ınaliyyə 
voziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, 
dorman preparatları, tıDb avadanlığı vo 
texnikası ilə təehizatın genişlondirilmosi 
və s. səhiyyənin inkişali proqramımn 
əsas moqsədidir. Respublika ohalisinin 
sanitar-epidemioloji sağlamlığının tomin 
edilmosi m-'qsodilo dövlot sanitariya 
nəzarətinin təkmilbşdirilməsi, xidmə- 
tin maddi-texniki bazasınm giıcləndi- 
rilməsi, nozarət laboratoriyalarının 
yenidon qurulması, miiasir avadanlıq 
və cihazlarla tochiz edilməsi və s. məsə- 
ləbrin həlli mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.

Salıənin əsas dərmanlaıia ləmiııatı- 
nın yaxşılaşdırılması və dərmanlardan 
səmərəli istifadənin təbliğ olunması, 
dorman itkisinin qarşısım almaq iiçün 
dormanların idaro olunması sisteminin 
(DEPO) tokmilbşdirilmosi, onlardan 
səməroli istifado edilməsi üzrə səhiyyə 
işçibri arasında təlim keçirilməsi vo s. 
səhiyyonin inkişaf etdirilmosi üzrə pro- 
qramın aparıcı istiqamətbridir.

Dövlət hesabına əhaliyə tibbi xidmo- 
tin səmorali təşkili moqsədilə sohiyyə 
sistemi müəssisəbri şobəkəsinin bilava- 
sitə biidcə vosaiti hesabına giiz.əştli tibbi 
xidmət göstərən müəssisolərə və təsəı rü- 
fat hesablı biidcədənkənar müossisəbro 
böliinmosi mühüm ohomiyyot kəsb edir.

özəl tibbi xidmətin yeni prinsiplor 
əsasında inkişafının sürətləndirilməsi, 
sistemin sosial vo maddi-texniki baza- 
sının möhkəmbndirilməsi sohiyyədə 
özolbşdirmənin intcnsivləşdirilmosi ilə 
üzvi surotdə bağlıdır.

Aqi! Ə/iyev

ƏHALİNİN HƏYAT SƏVİYYƏSİ VƏ SOSİAL TƏMİNAT SİSTEMİ

Əhalinin həyat səviyyəsi

' i ə ya t  s ə v i y y ə s i n i n  dina- 
m ası. Azərbaycaııda əhalinin həyat 
səvıyyəsinin yiiksəlməsi inllyasiyanın 
kə .kin surətdo aşağı düşdüyii 1996 ildon 
başladı. Azorbaycan Respublikası Döv- 
lət Statistika Komitəsiııin molumatları- 
na göro, 1995 illə miiqayisodo 2005 ildə 
əhalinin adambaşına pul gəiırləri ABŞ 
dolları ilə 5,0 dofə, ortaaylıq nomiııal 
əməkhaqqı 9,3 dofo, pensiyalarııı ortaay- 
lıq mobloği 7,7 dofo artmışdı (tədvəl 1).

Əmoyin ödonilməsi (rosmi və gi/.li 
ödəmolor); sosial transfertlər (pensiya-

lar, yardımlar, təqaüdbr, sığorta üzrə 
ödəmələr); mülkiyyotdon (əmanotlor vo 
qiymotli kağızlar üzro faizbr, divi- 
dendlor, mülkiyyətin icarəyə verilməsin- 
dən); sahibkarlıq fəaliyyətindən (fərdi 
ticarotdən, xidməl göstorilınosindon, 
şoxsi kənd tosorı iifatı məhsullarımn satı- 
şından) oldə edilon gəlirlər əhalinin pul 
gəlirbrinin osas növlərino aid edilir.

1990 illərdə əhalinin pııl galirləriain 
strukluru xeyli doyişdi vo bu öziinii pul 
golirlorinin ümumi kütləsində rosmi qey- 
diyyata alınmış əmok gəlirlərinin xüsusi 
çokisinm ildon-ilə azalmasında göstordi. 
Golirlərin kiitlosində oməkhaqqının xüsıısi

çəkisiııin nisbəton aşağı duşmosi ilk növ- 
bodə tə.sərrüfatçılığın yeni formalarının 
yaranması ııəticosində sahibkarlıq fəa- 
liyyotindən gəlon gəliıiərlo əlaqədar idi. 
Lakin P>95 ildən sonra ohaLLnin golir- 
lərində əmokhaqqmın pavı nisbolon sa- 
bitloşdiyi halda, sahibkarlıq loaliyyətindon 
golirlər lıor il azalmağa başladı (codvəl 2).

İnkisaf cimış ölkolərlə miiqayisodə 
Azorbaycaııda gəlirbrin və UDM-in tor- 
kibində oməkhaqqımn payı çox aşa- 
ğıdır. Sahibkarlıq fəaliyyotindon golir- 
lərin çox hissosi rasmi qeydiyyata alııı- 
mır. Bıı növ gəlirbrin comi ohalinin giz- 
li golirbrinın ümıımi hocmini xarak
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Cm Iv jI l 
Əhalinin pul gəlirləri və xnrcləri

İllər
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Əhalinin gəlitiəri, mln. 
manat 1340,6 3511.4 3802,1 4244,0 4978,9 6135,3 7792,3

Əhalitıin xərcləri, ınln. 
munut 1275,8 3469,4 3723,4 4203.0 4902,6 6061.3 7643.0

Adambaşma diişən 
gəlirlər: 

manatla 177,2 442,9 475,8 527,1 613,6 749,4 942,0
A B Ş  dolları ib 199,9 494,9 510,6 542,1 624,7 763,0 996.1

Adambaşına düşən 
xərclər: 
manatla 168,6 437.6 466,0 522,0 604,2 740,4 924,0
A B Ş  dolları ilə 190,2 489,0 500,1 536,9 615,1 753.8 977.1

Ortaaylıq nominal 
əməknaqqı: 
matıatla 12,5 44,3 52,0 63,1 77,4 99,4 123,6
A BŞ  dolları ilə 14,1 49,5 55,8 64,9 78,8 101,2 130,7

Pensiyaların ortaaylıq 
mobləği: 
manatia 3,5 14,4 14,7 17,7 23,8 24,0 28,5
A B Ş  dolları ilə 3 3 16,1 15,8 18,2 24,2 24.4 30,1

terizo edir və gəlirlərin üıııumi kəmiy- 
yətinin təxminən 40%-inə bərabərdir.

G ə l i r l ə r d ə n  i st i fadə.  Əhali 
pul gəlirlərini malların əldə edilməsinə 
və xidmətləıin ödonilməsinə, müxtəlif 
öhdəliklərin və üzvlük haqlarının ödənil- 
məsinə (o cümlədən vergilər, rüsumlar, 
ödənclər), omanotin artırılmasına, xarici 
valyutanın əldə edilməsinə sərf edir 
(cədvəl 3). Bundan başqa, gəliıiərin bir 
hissəsi caıi təlobatın fasiləsizliyini təmin 
etmək üçün zəruri olan pul ehtiyatları- 
nın arluılınasma yönəldilir. Bir qayda 
olaraq, gəlir nə qədər çoxdursa, ondan 
qənaət edilib toplanan hissə də bir o qə- 
dər çox olur. Ölkədə əhalinin gəlirləri- 
nin əksəriyyəti mal alınması və xidmət- 
lərin ödənilməsinə xərclənir. Lakin btı 
xərclər azalmağa, valyuta alınması xərc-

Iəri isə artmağa meyillidir. Xarici valyu- 
tanın əldə edilməsinə sərf olunan xərclər 
pul ehtiyatı yaradılmasına xidmət etdiyi-

mayaraq doyişə bilər. Pul kütləsinin xüsu- 
si çəkisinin biitünlükdə gəlirlərin müasir 
səviyyəsi baxımından xeyli yüksək olması 
əhali arasında gəlirlər üzrə fərqlərin möv- 
cudluğunu göstərir.

X ə r c l ə r i n  s t rukt ı ı ru .  Əhali- 
nin xərcləri ıeal gəlirlərin səviyyəsi ilə 
mal və xidmətlərin qiymət nisbətinin də- 
yişilməsi vasitəsilə müəyyən edilir. Real 
gəliıiər normal artanda xidmətlərə və 
qeyri-ərzaq məhsullarına ləng artanda və 
ya sabit qalanda isə ərzaq məhsullarına 
çəkilən real xərclərin daha sürətlə çoxal- 
ması müşahidə olunur. Gəlirlər arasıncıa 
fərqlər çoxalanda elastikliyi yüksək ol; n 
mallara tələb artır, aşağı olan mallara i ) 
azalır.

90-cı illərin əvvəlində cari qiymətl. 3 

mal və xidmətlərin əsas növləri üzrə > 
ləıin strukturunda xidmətlərə çəki ‘i 
xərclərin payı xeyli artmışdı (cədvəl . 
Btına onların real ifadə olunan istehl: 
nın qiymətlərin sürətlə artdığı bir şəra 
sürətlə aşağı düşməsi; xidmət xərclə 
ümumi həcmində gəlirlərə nisbətəıı 
elastik olan mənzil xərcləıinin xüs.ik 
çəkisinin kəskin artması uyğun gəl 
Mallara xərclərin quruluşunda qida m

C xlvəl 2
Əhaliııin pul gəlirlərinin strukturu, %-fo

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

P ııl gəlirlənniıı cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0
o cümlədon: 

əməkhaqqı 22,•6 17,4 16,3 15,5 16,1 26,9 22,1
sosial transfertlər 8,4 7,6 7,2 7,9 8,0 7,7 6.1
mülkiyyətdən gə-lən 

gəlirlər 0,2 0.04 0,04 0,07 0,08 0,08 0,0
sahibkarlıq fəaliy- 

yətindən gələn gə-lirlər 63,1 63,8 63,9 62,0 56,4 44,0 49,5
sair gəlirlər 5,7 11,2 12,6 14,5 19,4 21,3 22..:

nə görə gəlirlərdən istifadənin quruluşu 
gəlir səviyyəsinin dinamikasından asılı ol-

Cədvəl 3
Əhalinin pul gəlirlərindən istiladə {galirə nisbntm % -h)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gəlirlər, cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Xərclər 95,2 98,8 91,9 99,0 98,5 98,8 98,1
o cümlədən: 

mal alınması və xidmət- 
lərin ödənilməsi 86,1 73,7 76,6 76,3 73,3 72,0 69,0

məcburi ödənişlər və 
miixtəlif üzvlük haqları 2,5 3,5 3,3 3,7 4,2 5,0 5,0

əmanətlərin artması və 
qiymətli kağızların 
alınması 1,0 0,8 0,9 1,4 2,1 2,6 2,3

valyuta alınması 5,5 20,8 17,1 17,7 18,9 19,2 21,8
Əhalidə qalaıı pul qalığı 4,8 1,2 2,1 1,0 1,5 1,2 1,9

sullarının payı, demək olar ki, dəyisn 
qalırdı. Bu, elastik olmayan mall; 
tələbatın gəlirləıin ciddi fərqləndiyi 
raifdə azalması ilə və ərzaq məhsu! 
qiymətinin qeyri-ərzaq məhsulları qiyı 
tinə nisbətən üstiiıı artması ilə əlaqəd; 
idi. Pııl gəlirlərinin aşağı düşdüyü şəraitı 
ərzaq məhsullarına xərclərin azalmasıııı 
əhalinin özünün istehsal etdiyi məhsull; 
hesabına istehlakının artması əvəz edirdı. 
Bu istehlakın dəyər həcmi mallara və xid- 
mətlərə sərf olunan pul xərclərinin təxmi- 
nən 12%-i qədər idi. Qeyri-ərzaq məlısul- 
larına cari qiymətləıiə çəkilən xərcləriıı 
xiisusi çəkisinin ildən-ilə azalması əlıali- 
nin real gəlirloriııin dəyişilməsi iləyox, lıə- 
min qrup məhsulların qiymətinin ərzaq 
məhsıılları qiymətinə nisbətən ləııg sürət-
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C jd v jl 4
Əhalinin istehlak xərclərinin strııktııru, %-lə

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cəmi
o eümlədən:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ərzaq mohsullarına 76,0 66,3 68,3 55,6 56,0 58,1 55,5
qeyri-orzaq məhsullarma 17,1 23,2 7,1 14,9 13,9 13,1 13,8
alkoqollu içkilərə 0,9 1,2 2,6 0,6 0,7 0,6 0,6
xidmətləro 6.0 9.3 22,0 28,9 28,8 28,2 30,1

lə artması ilə əlaqədar idi. 1995 ildən son- 
ra əhalinin istər qida məhsullarının isteh- 
lakı. istərsə də uzun müddot istifadə olu- 

mədəni-məişət və təsərrül'at əşyaları 
əminatı artmış, həyat səviyyəsi ildən- 
axşılaşmışdır (cədvəl 5).
•0 -cı illərin əvvəllərində zıilal lərkibli 
ısulların: otin. südün, balığın istelılakı 
ı miiddət istifadə olunan əşyalaıia

bu kimi məhsullara və xidmətlərə xərclə- 
rin artmasını təbii saymaq olar.

M i n i m u m  y aş a y ı ş  səviy- 
yəsi  və y o xs u 11 u q. "Minimum ya- 
şayış səviyyəsi haqqında” Azərbaycan 
Respııblikası Qanununa miivafiq olaraq, 
“ ... minimum yaşayış səviyyəsi istehlak 
səbətiniıı dəyəri və məcburi ödənişlərə sərf 
olunan xərclərin cəmidir” . İstehlak səbə-

Cədvəl 5 
B ha liııin  istehlakı və təminatı

( 1 ım hsullanm n isteh-
ıkı, ildə adambaşına 

s:q-lu 
\ və ot mohsulları 
B lıq və balıq məhsulları 
C  ıd və qənnadı məmu- 

latları
J  svəz və bostun bitkiləri 
N' yvə və gilomeyvə 
1 ək və çöroK. məmu- 

latları 
K 'rtof
S: və süd məhsulları
i  ın müddət istifadə 

‘luııan ışyalar, hə1 100 
iləyə görə, ədədlə 

1 vi/orlar
S uducu

ryuyaıı maşın

1995

15.0 
1,3

12,2
69.0
62.0

141.0
23.0

138.0

73
65
47

2000

22,0

2,7

16,8
129.0 
60,0

158.0
47.0

154.0

99
89
55

2001

21,0
4,5

28,7
148.0
63.0

160,0
57.0 

178,3

99
94
56

2002

28,0
6,2

27,2
160,0
63.0

166.0 
65,0

252,4

102
95
57

2003

29.0 
6,6

30,7
170.0
61.0

171.0
73.0 

271,1

104
98
58

2004

29.0 
6,6

30,9
171,0
47.0

182.0 
81,0

277,6

104

98
50

2005

29.0 
6,6

30,8
175.0
61.0

182.0 
91,0

274,8

106
100
60

tə ıatın sürəllə artdığı bir şəraitdə aşağı
di i və sonrakı illərdə bir qədər aıt-
m 1 başladı. Əgər goliıiərin diferensiasi- 
ya ın getdikcə dərinləşməsini, ayrı-ayrı
m. vo xidmət növlərins qiymotlərin
d. ilməsini nəzərə alsaq, əhalinin orta 
gə ı lərinin sürətlə aşağı düşdüyü şoraitdə 
avlomobil, xaricı turizm, əmkık və başqa

tinə insanın sağlamlığımn miihafizəsi və 
hoyat foaliyyotınin təınin edilmosi iiçün zo- 
ruri olan minimum ərzaq məhsulları, qey- 
ri-ərzaq malları vo xidmotlor dəsti daxildir. 
Minimum yaşayış soviyyəsi bütiin əhali, 
omokqabiliyyətli ohali, uşaqlar vo pensiya- 
çılar iiçün hesablaııır.

6 -cı cəclvəldon göriindüyü kimi, mini-
C n h ə l 6

Əhalinin orta hcsabla adanıbaşına yasayış nıininıunıumm kəıniyyəti 
(aydıı, ııuınııtlıı)

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Miııimum istehlak 

biideəsiııin dəyəı i 
Pııl xorelori 
İstehlak xəreləri

64,0
20,2

66,3
36,5

66,4
38.8
31.8

66,8
43,5
38,2

67,5
50,4
40,0

78,4
61,7
44.1

84,6
77.0
52.1

mum yaşayış səviyyəsi Azarbaycanda 
müxtəlif olmuşdur. Yoxsuliuq həddini ifa- 
do edon minimum istelılak biidcəsinin do- 
yəri 2005 ildə. Azərbaycan Homkarlar 
İttilaqı Konfederasiyasının (AHİK) he- 
sablamalarına göıə, 84,6 manat; pul 
xərcləri üzrə ekspertlərin hesablamalarına 
göro, 77 ırıanat; istehlak xərcləri isə ev 
təsərrüfatları tadqiqathıın ınəlumatlarına 
görə, 52,1 manat olmusdu. Statisıika 
Komitosinin ev ləsərriifatktn məlumatları 
əsasında tıpardığı hesablamalarına görə, 
yoxsulluq həddində vo ondan aşağı səviy- 
yədo yaşayanların xiisusi çokisi 2001 ildə 
49,0%, 2002 ildə 46,7%, 2003 ildə 44,7%, 
2004 ıldə 40,2%, 2005 ildə 2 93 % , 2006 ildə 
20,8% olmuşdu. Yoxsulluq səviyyəsiııi 
xarakterizə edən yanaşmalarda cıddi fərq- 
lorə baxmayaraq, yoxsulluq həddində və 
ondan aşağı səviyyədə yaşayanlarm müt- 
ləq sayı və xüsusi çokisi azalmağa meyil 
edirdi ki, bu da əhalinin həyat səviyyəsinin 
ildən-ilo daha da yaxşılaşdığını göstorirdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezi- 
denti İilıam Əliyevin imzaladığı (28.11. 
2006) “Azərbaycan Respublikasında 
2007-ci il üçün yaşayış minimumu və ehti- 
yac meyarının həddi haqqında” Qanunda 
2007 il iiçiin yaşayış minimumu ölkə üzrə 
adambaşına orta hesabla 64 maııat, o 
cıımlodon əməkqabiliyyətli ohali üçün 70 
rnanat, pensiyaçılar üçün 49,7 manat, 
uşaqlar iiçiin 52,4 manat; iinvanlı dövlət 
sosial yardımınm təyin edilməsi məqsədilə 
ehtiyac meyarının lıoddi 2007 il yanvarın 
1-indon 40 ınanat məblogində müoyyon 
edilmişdir.

Ə ıl; Yoxsıılluğıın azııldılııiiisı vo iqtisadi iıık i- 
şaf iizrD D övbt Pmqramı. 2003 2005. Ii., 2003: 
Azorbaycanın statistik göstəriciləri 2006, li., 2006; 
2004 ildə cv təsorrüfalları tədqiqatının osas yckıın- 
ları. A D S K . B „ 2004; M uradov Ş. M . İnsan po- 
tcnsialı: əsas n ıcylb r, rcallıqlar, prohlcmlor. H„ 
2004; Quliycv C. B. M iis toq illik  illorindo Azorbay- 
can Rcspııblikasında ohalinin lıoyat soviyyosiııin 
dəyişilnıasi m cylbri vo oııa təsircdən an ıilb ı in qiy- 
moUondirilmosi. A M E A -n ııı Xoborlor, H um aııitar 
vo İcliıııa i E lıııb r seriyası (İqtisadiyyat), 2004, M ’ l.

Cəlil Qııliycv

Pensiya və sosial sığorta 
sistcmi*

A z ə r b a y c a n d ö v I ə 11 o r i v o 
x a n 11 q 1 a r ın  d a 18 13 i\ə q ə - 
d a r s o s i a 1 m i'ı d a I ı o s i s t e m i 
olmamışdır. Müsolman dünyasımn Vəv- 
kib hissəsi olan A/orbaycanda da hütün

* Mctqııla Azarbııycan Rcspuhttkas^ Dövlol Sosia\ 
MikJaHə 1‘ondunıııı rnhborliyi tarolııubn toqdim eüilmişdir.
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ictimai ınünasibotlor əsasan sosial ınü- 
dafiə cəhətləriııə söykənoıı şoriət qanun- 
ları ilo nizamlanırdı. Bu qanunlar hor 
bir imkanlı müsəlmamn yoxsul müsəl- 
mana xüms, zokat, fitro kimi yardım öh- 
dəliyini müəyyənləşdirmişdi. Şahlar, 
xanlar vo aigər səlahiyyət sahiblori təro- 
findoıı fərman və səroncaınlar əsasında 
müxtolif şəxslorə fordi miikafat xarak- 
teıii tomiııatlar da veriliıdi. Lakin bun- 
lar pensiya sistcıııinin yox, onun bozi 
eleınentlorinə oxşar ləzahüıior idi.

Ç a r R u s i y a s ı d ö v r ü n d o 
A z ə r b a y c a n d a p e n s i v a s i s - 
teıni (1813—1917). 19 osrin ilk onilliklə- 
rində Şimali Azərbaycanın Rusiya impe- 
riyasına qatılmasından onıın çökmosinə- 
dok olan dövrdə Azorbaycan imperiya 
qanunlarının, o cüınlədon pensiya siste- 
minin fəaliyyətdə olduğıı mokan idi. Ru- 
siya imperiyasında iso pensiya sistemi 19 
əsrdə təşəkkül tapıb formalaşmış və ilk 
dövıiərdə yalınz dövlot qulluqçularını 
əhatə etmişdi.

Mülki təsisatlarda çalışan momurlara 
pensiyaların ödənilməsi pensiya və birdo- 
folik müavinətlər haqqında iimuıni ni- 
zamnamə əsasında tənzimlənirdi. Ümumi 
qaydaya görə, pensiya almaq iiçün müəy- 
yən edilmiş xidmət ınüddəti 35 qüsursuz 
xidmət ili idi. Azı 25 il xidmət etmiş şoxsə 
pensiya ınəbləğinin 50'Mı-i ödənilirdi. 
Peıısiya alanlar 9 katcqoriyaya bölünürdü 
ki, bu kateqoriyalara uyğun məbləğlər, 
müvaflq olaraq, 85 rubl 80 qopikdən (9- 
cu kateqoriya) 1143 rubl 60qəpiyədək (I- 
ci kateqoriya) dəyişirdi (bu dövrdo sə- 
nayenin bir neçə sahəsində yiiksəkixtisaslı 
fohlənin əməkhaqqı ayda bir neçə onluq 
rubl təşkil edirdi). İstefaya çıxınış 
zabitlorə pensiyalar iki mənbədon 
ödənilirdi: dövlot xəzinədarlığmdan və əlil 
kapitalındaıı. Dövlət pensiyası luiququ 
“ müoyyən olıınmuş müddətlərdo qüsur- 
suz xidməlo göro" oldə olunurdıı. Tələb 
olunan xidnıət müddəti miilki məmurlar 
üzrə müəyyənləşdiriləndən az: tam pen- 
siya iiçün 25, bunun yarısı məbləğində 
olan pensiya üçün isə 20 il idi.

Dövlət xəzinədarlığı ilə yanaşı möv- 
cud olan emeriturlar - dövlət qulluq- 
çularınm əmokhaqlarından məcbuıi ayıı- 
malar hesabına yaranan kassa vosait- 
lərindən istefaya çıxmış dövlot məmur- 
lanna xüsusi pensiya, dııl qadınlar vo ye- 
timlərə müavinətlər ödəniliıdi.

19 osrdə fabriklərdə işloyən fəhblərə 
nə dövlət, nə də sahibkarlar pensiya verir- 
di. 1893 ildo fəhlolorin sağlamlığı və tomi- 
natına görə sahibkarların fordi məsıı-

liyyoti haqqında qanun layihosinin işlonib 
hazııianması iiçün xüsusi komissiya 
yaıadılınış və 1902 ildə "Səııaye müos- 
sisolərinin sahibkarları tərofindən bəd- 
bəxt hadisələr noticəsində əmək qabiliy- 
yotini itirmiş lbhlo vo qulluqçuların mü- 
kafatlandırılması haqqında” qanun layi- 
həsinin hazırlanması başa çatdırılmışdı.
II Nikolay tərəfindən tosdiq edilorək 
(1903) qüvvəyə minmiş (01.01.1904) bu 
qanunda pen.siyanın həcmi müəyyonləş- 
dirilmiş, əmək qabiliyyoti tam itirildiyi 
halda ləhləyə, fəhlə öldükdə isə onun 
ailəsinə əməkhaqqmın üçdəiki hissəsi 
həcmində daimi pensiya toyin olunması 
nozordə tutulmuşdu.

20 əsrin əvvəllərində Rusiya impe- 
riyasında sığorta miinasibətlorini tənzim- 
loyən bir neçə normativ akt qobul edil- 
mişdi. Xostəlik zamanı fəhlələrin təminatı 
haqqında, fəhlələrin sığorta məsələləri üz- 
rə idaro və şuranın tosis edilməsi haqqın- 
da qanunlarla yanaşı, fəhlolərin bodbəxt 
hadisolərdən sığortası haqqında qanun 
da qəbul olunmuşdu (1912). Bu qanun, 
kiçik miiəssisolordo, kond təsərrüfatında 
vo tikintıdə işləyən fəhlələr istisna olmaq- 
la, Rusiya fəhlələrinin yalnız 15%-ino şa- 
mil edilirdi. Qanun əmokhaqqmın üçdo- 
ikisindən çox olmamaq şorti ilə, isteh- 
salatda xəsarot noticosində təminatı, eyni 
zamanda işçilərin ayırmaları hesabına 
xəstəlik üzrə təminatı nəzəıdə tuturdu.

A z o r b a y c a n  X a l q  Cümhu- 
r i y y o t i n i n  pe ns i ya  s i s temi  
(1918-20). Əhalinin sosial problemlə- 
rinin həlli Şərqdə ilk demokratik dovlot 
olan Azəıbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
prioritetlərindən biri k.mi elan olun- 
muşdıı.

Azorbaycan Xalq Cümhuıiyyoti hö- 
kuməti pensiya məsələləri üzrə 2 osas qo- 
rar qəbul etmişdi: “Pensiya haqqında qa- 
nun layihəsinin tərtib olunması iiçiin ko- 
missiya yaradılması haqqında” (28.08. 
1918); “ Pensiya nizamnamosinin hazır- 
lanması üzrə komissiyanın yaıadılması 
haqqında” (27.08.1919). l-ci qorar pen- 
siya qanunvericiliyinin layihəsinin hazır- 
lanması, 2-ci qorar iso mülki və hərbi ida- 
rələrin pensiya nizamnamolorinin razılaş- 
dırılması üçün komissiyanın yaradıl- 
masmı nozəıdə tuturdu. Ölkodə yaranmış 
vəziyyətin bu qorarların həyata keçiril- 
məsinə itnkan verməməsinə baxmayaraq, 
Azorbaycan Xalq Cümhuıiyyəti höku- 
ırıoti vo parlamenti sosial sahəyo, o 
cümlodən pensiya təminatına aid konkret 
miiddəaları əks etdiron normativ-hüquqi 
aktları: “Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yoti hökumətiniıı idarələıində qulluqçu- 
lara Novruz Bayramı münasibotilo bir- 
dəfəlik müavinətin verilməsi haqqında" 
qərarı (17.03.1919): BDU-nun Nizamna- 
mosini (62 72-ci bondlər) (29.04.1919); 
“Azərbaycan Respublikası Dəmir Yol 
Nazirliyinin xətti üzrə dəmir yollarında 
xidmot etmiş şəxslərin xidmət illorindən 
sonra tominatı haqqında Əsasnamo"ni 
qobul etmişdi.

S S R İ  dö v ı ü nd o  Azə rbay-  
c a n ı n p e ıı s i y a s i s t e ın i (1920 
91). Azorbaycanda dovlət hakiıniyyoıi 
bolşeviklər tərəfindən /obt edildikdən 
(28.04.1920) sonra sosial sığorta üzıo 
pensiya qanunvericiliyi müstoqil rc 
publika qanunvericiliyi çorçivəsindo c 
yil, ümumittifaq qanunvericiliyi çərçi' 
sindo inkişaf etmişdir.

Sovet pensiya təminatı sistemi “ha 
ödəmədən sığorta" prinsipi ilə qur 
muşdu. Zəruri maliyyə vəsaitləri yai 
dövlət büdcəsi və ya miiossisələrin öı 
nişlərindən götürülürdü.

1925 ilin ovvəlində SSRİ Xalq Əm 
Komitəsi (XƏK) yanında idarələrar; : 
orqan - Sosial Sığorta üzrə İttifaq Şu.a ; 
tosis edilmişdi. Fəhləlorin. qulluqçular n 
və onlarm ailələrinin pensiya təmina 
məsololorino dair SSRİ qanunlarmın 
SSRİ hökuməti qərarlarımn tətbiqi ü; o 
normativ aktlar bu orqan torəfindən ( 
bul olunurdu. Sosial Sığorta iizrə İtti' 
Şurası qanunvericilik aktları ilo ınüoyy 
olunmuş əsas müddəalan, o cümlod; 
pensiya normalarını konkretloşdirir və 
qorarlarında oks etdirirdi.

Fohlo və qulluqçuların pensiyal 
haqqında SSRİ qanunvericiliyinin 
dəfə sistemləşdirildiyi dövrdə (1925-3 i 
sonralar dəyişikliyə uğramış sos al sığ< 
taya osaslanan pensiyalar haqqında 
ümumi qanun qəbul edilmişdi. İlk iki q 
nun olilliyə və ailə başçısını itirmoyə g( 
pensiyaları, üçüncü qanun isə bunla 
yanaşı, qocalığa görə, əvvollər xüsusi a 
larla nizanılanmış pensiya təminatını 
ohatə edirdi. Sosial sığortaya əsaslan 
pensiyalar haqqında ümumittifaq qam 
larından ən birincisi “Əmək əlillərin 
ölmüş və ya xəbərsiz itkin diişmüş 
sığortaolunanların vo əmok əlillərinin ailo 
üzvlərinin sosial sığorta qaydasında 
təminatı haqqında Əsasnamo” (1925) 
pensiyalar haqqında sonralar qəbul edil- 
ıniş digər üınuıni qanunlar kimi, xiisıısi 
qanunlaıia nizamlanan xidmot illorino 
görə pcnsiyalara şamil edilmirdi. Əsas- 
namo 3 ildon az müddotdo qiivvədə oldu 
vo “ Əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə
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sosial sığorta qaydasında tominat lıaq- 
qıııda Əsasnamə" ilə əvəz edildi.

Sosial Sığorta üzro İtıifaq Şurası SSRİ 
XƏK-in və özüııün əvvollər qiivvodo olan 
40-dan artıq aktını loğv edoıı yeni sonəd 
"Əlillivo vo ailo başçısım itirmoyo görə 
sosial sığorta qaydasında ləminatın iimıı- 
mi Qaydalan"nı qobul etdi (1928). 150- 
dəıı artıq maddodon ibarot olan və soıı- 
ralar bir neçə dəfo doyişikliklər edilon 
bu Qaydalar 1956 ildn dövlot pensiyaları 
haqqında qanunıın tətbiqinədok qüvvo- 
do okiıı.

1928 ildə qobul edilmis Qaydalar yal- 
ıı əlilliyo və ailə başçısını itirməyə göıo 
p siyalara aid ediliı di. Qocalığa göıo to- 
m atla bağlı SSRİ M İK vo XKS-in xü- 
si' qorarları 1929 ildon qiivvodo olmuş- 
d' 'SRİ M İK  və XKS tərəllndən ləsdiq 
ol ınuş hər iki akt, həmçinin həmin 
d ilo qüvvodə olaıı sosial sığorta orqan-
la torofindon verilən müavinətlər haq- 
q ı Müvəqqəti Əsasnamə az sonra so- 
si. ığortaya osaslanan pensiya və müa- 
v' lor haqqında valıid Əsasnamədə 
iiı■ niləşdirildi (1930). Vahid Əsasnamə 
"I viət pensiyaları haqqında” Qanunun 
qi oyə minmosi (1956) ilo əlaqədar qiiv- 
v.ı jfıı itirdi.

Qocalığa göro sosial sığorta qayda- 
sı; a təminat haqqında’ ümıııni Qanun 
(1 9) qocahğa göro təmin olunanlarm
da 'sini əhəmiyyətli dorəcədo genişlən- 
di i. Artıq qocalığa görə pensiya hüqu- 
qı ı yalnız toxuculuq deyil, həmçinin 
m 'iı, melal və elektrotexniKa sonaye- 
siı domir yol və su nəqliyyatının fəlı- 
b' do malik idilər. Xalq tosərrüfatmın 
di sahəlorindo çalışan fohlo və qul- 
lıiı ılara i]ocalığa göro pensiya təmiııatı 
ii? müddətlərin şaınil edilməsi. xalq
to lüfatınm beşillik planına uyğun 
ol |, Scsial Sığorta iizro İttifaq Şura- 
sıı ləvalə olunınuşdu.

SRİ-nin yeni Konstitusiyasının qə- 
bı ıdaıı (1936) sonra pensiya qanuıı- 
ve ıliyində mühiim dəyişikliklor edildi. 
Q ıqçularm qocalığa göro pensiya
təı ııatı osasları fohləloro aid osaslarla 
eynıloşdirildi, qıılluqçulara vo onJarın 
aibiorinə olilliyə vo ailo başçısını itirməyə 
goıə pensiyalar tbhlolər vo onların ailəlori 
üçün müoyyon edilmiş məbloğdə təyin 
olıınılu. Sosial mənsubiyyəti və keçıniş 
fəaliyyotinə göro ovvəllər seçki hiiqııqun- 
dan məhruın edilmiş vətəndaşların sosial 
sığorta üzrə pensiya tominatında ınövcud 
olan mohdudiyyotlor ləğv cdildi.

“ Dovlət pensiyaları haqqında” Qa- 
ının qüvvoyo mindikdən (01.10.1956)

soııra dövlət pensıvası hiiqııquna fəhlo vo 
qulltıqçular, hoıbçihr ali vo orta ixtısas 
təlısıl ınüossisolorində, peşo məktoblo- 
rindo, ümumtohsil moktoblorindo vo kadr 
hazırlığı üzro kurslarda tohsil alaıı şoxslər. 
dövlot və ictimai vəzifoləriıı yerinə yetiı il- 
nıəsi zaınanı əlil olmuş digər şəxslor, ailo 
başçısıııın itirilmosi hallarında iso yııxarı- 
da qeyd olıınan vətəndaşların ailə iizvləiı 
malik idilər. Oaııuna osasoıı, dövlot pensi- 
yaları qocalığa, olilliyə vo ailo başçısını 
itirməyo görə toyin oltınıırdu. Qocalığa 
göı o pensiyalar kişilor üçün 60 yaşına çat- 
dıqda vo azı 25 il iş stajı, qadınlar üçün iso
55 yaşına çatdıqda və azı 20 il iş stajı ol- 
duqda toyin olunurdu. Qocalığa göro gü- 
zəştli sortlərlə pensiya hıiqııqu yeraltı iş- 
lordə çalışan ıohləlor, 5 vo daha çox uşağı 
olan. onları 8 yaşınadok torbiyə etmış qa- 
dınlar vo b-ları üçün nozordə Uıtulurdu. 
Qanunla qocalığa görə pensiyaların ınini- 
mum vo mak.ıimum mobləğləri miioyyən 
edilmişdi. Əlilliyə görə peıısiya hüququna
olil olan fohlə vo qulluqçular malik idi. 
Ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüqu- 
quna ölmüş fohlo, qulluqçu vo ya pensiya- 
çının öhdəsində olan əmək qabiliyyoti ol- 
mayan ailə üzvloı i malik idi.

SSRİ-də kolxozçuların pensiya tomi- 
natının sabıt, dövlət zəmanotli, ölkəmiq- 
yaslı vahid sistemi ilk dofo “ Kolxoz üzv- 
lorinin pensiya vo miiavinotləri haqqııı- 
da” qanuııda təsbit olunmuşdu. Qanun 
kolxozçtıların sosial təminatının mərkoz- 
loşdirilıuiş fondu hesabıııa kolxoz ü/v- 
lorinin qocalığa və əlilliyo görə, ailəlormin 
isə ailə başçısını itirmtayə göro pensiya- 
larla təıuinatı sistemini nozərdo tuturdu.

Sovet pensiya təminatı sistemində xid- 
mət illori amili özünəməxsus yer tuturdu. 
Bütün idarə və miiəssisələrin işçiləri iiçüıı 
deyil, yalnız müəyyaıı kateqoriyaların 
miitəxəssisbri: maarif vo bohiyyə işçilori, 
ınülki-hava donanmasınm ııçuş hcyəti, 
artistlər (1930 62 illərdo xidmot illəıino 
göı o pensiyalar eyni zaınanda kond ləsər- 
riifatı mütəxəssislorinə do şamil edilirdi) 
üçiin toyin olunan pensiyalar, yaş hoddi 
və əməkqabiliyyətli olııb-olmaması istis- 
na edilorok, müoyyon ixtisas üzro xidınət 
illorinə görə verilirdi.

Sovet pensiya tomınatının ınaliyyo 
ıııodeli, habeio pcnsiyaçıların sayınm 
miintəzom olaraq artması mövcud pen- 
siya sistcminitı sabit Ibaliyyotinə mənli 
təsir göstorirdi. Pensiyaçıların ümtınıi sayı
1982 ildo 1941 ildoki 4 ıııln. nəfərdoıı 51,4 
mln. nəforədok artınışdı, bu, ölko ohalisi- 
ııiıı 19,2%-i deınək idi. Peıısiya xərclori 
1940 ıldə 0,3 ınlrd. rubl, 1980 ildə isə 33,3

ınlrd. rııbl toşkil etmiş, beiolikb, xorelor 
110 dofə artnıışdı. 1980 ilbrdo ölkodo to- 
sorrüfat formalarınııı dəyişməsi, ıksər 
miiəssisəlorın tosərrülat lıcsabı və öziiııü- 
maliyyəlosməyə keçıııosi onlarda çalışan 
işçiloriıı gəloeək tominatmı çotinloşdiı irdi.

1990 ildo SSRİ Sosial Sığorta Foııdtı 
yaradüdı və tabeçiliyindən asılı olıııaya- 
raq, bütün miiəssisə, idaro, toşkilat 
kooperativ, sovxoz, kolxo/ vo digor 
toşkilatiarın onun lıesabına ayırmalar ct- 
məsi qoraıa alındı. Bundan sonra “Azər- 
baycaıı SSR-do sosial sığorta ü/ro ida- 
roçiliyin tokmilloşdirilmo.si vo maliyyoləş- 
dirmə qaydası haqqmda A/orbaycan 
SSR Nazirbr Kabinetinin vo Həmkarlar 
İttifaqlarının Azoıbaycan Respublikası 
Şurasının qorarı ilə (08.05.1991) Həmkar- 
lar İttilaqlarının Azorbaycan Respubli- 
kası Şurasının nəzdində Azorbaycan SSR 
Sosial Sığoı ta Eondıı yaradıldı.

“ SSRİ Pensiya Fondunuıı yaradıl- 
ması haqqında” SSRİ Nazirbr Sovetinin 
Qorarı ilə (15.08.1990) pcnsiya toıninatını 
maliyyəloşdirocok SSRİ Pensiya Fondıı 
toşkil olıındu və onıın Aaərbaycan şöbosi 
yaradıldı. SSRİ Pensiya Fondu SSRİ 
Maliyyə Nazirliyi və SSRİ Homkaıiar 
Itlilaqlarının llmumittilaq Konlederasi- 
yası tərəliııdən rəsıniloşdirilon “SSRl 
Pensiya Ebnduna sığorta ljaqlarının ödə- 
nilməsi və uçotu, SSRİ Pensiya hondu- 
nun vosaitbrinin xorclonməsi qaydası 
haqtıında” qorarda Pensiya Fonduna 
SSRİ Sosial Sığorta Fondtı ilo birlikdə sı- 
ğoıia haqlarımn loplanmasınm tomin 
edilmosi hovalo olundu.

SSRİ Prezidentinin “ Baz.ar münasi- 
bətloriuo keçidlə bağlı ilkin todbirbr haq- 
qıııda" Fərmanına (04.10.1990) əsasən, 
ıniiəssiso, idaro vo təşkilatlar torofından
1991 ildo ödənilən dövbt sosial sığorta 
haqlarıııın tarifiəri oınokhaqqı foııduna 
nisbotdə 26% hocmindo miiəyyənləşdiril- 
mişdi. Eyııi zamanda “ 1991 ildo SSRı 
Sosial Sığorta Fondtına ayırmaların ınəb- 
ləği haqqında” SSRİ Nazirlər Kabine- 
tinin 14 noyabr 1990 il tarixii Qoraıında
1991 il iiçiin SSRİ Sosial Sığorta Fon- 
dıına sosial sığorta haqları tarillorinin 
dövlot sosial sığorta haqlarıııın üınumi 
mobləğıniıı 19,5%-i hocınindo təyiıı olıııı- 
dıığıı ö/. əksini tapımsdı.

A z o r b a y c a'u R e s p u b l i k a -  
s ı n ı n p e n s i y a s i s t e ın i (1991 
ildan soıırakı dövr). Azorbaycan xalqıııın 
öz dövlət müstəqilliyini bəıpa etınəsi 
lıaqqında Koııstitusiya aktı (18.10.1‘W!) 
clan edildikdon soııra resptıblikaıım 
dövlot təsisatlarımn yenidoıı təşkilino
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başlandı. Azərbaycan Respııblikası Pıe- 
zidcntinin hnrmanı ilə (16.12.1991) SSRİ 
Pensiya Fondunun Azərbaycan şöbəsi 
Azərbaycan Respublikasının Pensiya 
honduaa çevrildi.

“ Sosial Sığortaya və Məşğulluq Fon- 
duna normativ ayıımalar haqqında” 
Azoıbaycan Respublikasının 31 dekabr
1991 il tarixli Qanununun bəzi mad- 
dolərinə əlavə və dəyişikliklərin edilrnəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa- 
nunıı ilə 1 iyun 1992 il tarixJən sosial sı- 
ğorta üzrə ayınnaların əməyin ödənişi 
fondunun 40%-ini təşkil etdiyi müəyyən 
olundu. Qeyd olunan məbləğin 85%-inin 
Respublika Pensiya Fondumı, 15%-inin 
isə Sosial Sığorta Fonduna daxil olması 
nəzərdə tutuldu.

Sosial sığorta və pensiya təminatının

niıı təkmilləşdirilınəsi ıııəqsədilə Azər- 
baycan Respublikası Pıczidentinin 30 
sentyabr 1992 il tarixli “ Azərbaycan 
Rcspubliknsı Dovlət Sosial Miidafio 

Fondunun yaradılnmsı /uıqqında " Fər- 
manı ilə Azərbaycan Respublikası Pen- 
siya Fondu və Azərbaycan Respubli- 
kası Sosial Sığorta Fondu bazasında 
Azəı baycan Respublikası Dövlət Sosial 
Miidafiə Fondu (DSMF) yaradıldı. 
Müstəqil maliyyə-bank sisteminə malik 
olan DSMF-yə Azərbaycan Respub- 
likası ərazisində dovlət pensiya təmina- 
tımn, müavinət və ödəniş xərclərinin 
maliyyələşdirilməsi başlıca vəzifə kimi 
həvalə olundu.

Müstəqil Azərbaycanıla pensiya sahə- 
sində qəbul edilən ilk qanunlardan biri 
“ Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı 
haqqında Qanun (01.01.1992) iüi. Soıı- 
ra, əhalinin pensiya təminatı sisteminiıı 
hiiquqi əsaslarını nəzərdə tutan əsas nor- 
mativ-hüquqi akt - “Vətəndaşların pensi- 
ya təminatı haqqında” Qanun qəbul edil- 
di (23.09.1992) və qüwəyə mindi (01.01. 
1993). Qanun əhaliyə iki növ (əmək vo so- 
sial) pensiyanın ödənişini nəzərdə tutur- 
du. Əınək pcnsiyaları 62 yaşına çatmış və 
azı 25 ıl iş stajı olan kişilərə və 57 yaşına 
çatmış və azı 20 il iş stajı olan qadınlara, 
sosial pensiyalar isə, qanunun müvafiq 
miiddəalarında nəzərdə tutulan tələblərə 
uyğun olaraq, məhdutl əməkqabiliyyətli 
və işləməyən vətəndaşlara təyin edilirdi. 
1997 iklə xiisusi pensiya məsələlərini 
müəyyənləşdirən digər qanunvericilik 
aklı-sabiq deputatların pensiya təminatı 
üzrə konkret müddəaları əks ctdirən 
“Azəıbaycan Respublikası Milli Məclisi- 
ııin deputatlarımn statusu haqqında”

Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul 
olundu.

“Sosial sığorta haqqında” Azərbay- 
can Respublikası Qanununda (18.02. 
1997) sosial sığorta sahəsində nizamlan- 
malı münasibətlər, sosial sığortanın hü- 
quqi, iqtisadi və təşkilati əsaslan müəy- 
yən olunmuşdur. Dövlət sosial sığorta 
sistemində maliyyə münasibətlərinin ni- 
zamlanması, idarə, müəssisə və təşkilat- 
ların ınəcburi dövlət sosial sığortası üzrə 
əvvəlki ılləıdə yaranmış borclarımn si- 
linməsi “ Məcburi dnvlət sosial sığorta 
haqları üzrə vaxtı keçmiş borcların ni- 
zamlanınası haqqında” Azəıbaycan 
Respublikası Qanununa (1997) əsasən 
tənzimləndi.

Mövcud sosial müdafıə sisteminin ba- 
zar iqtisadiyyatı mühitinə uyğunlaşdırıla- 
raq yemäaa qttndmiAiı, o
cümləuən beynəlxalq normalara və inki- 
şaf etıniş ölkələrin təcrübəsinə əsaslan- 
maqla pensiya sistemində islahatlar apa- 
nlması ölkədəki sosiaJ siyasəfin strateji 

isliqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdi- 
rikli. Bu dövrdə pensiva sisteminin yeni 
şəraitə uyğun qurulmasına zəruri dəyişik- 
liklərə etibarlı iqtisadi baza yaradıldıqdan 
və demoqrafik baxımdan əlverişli vaxt 
seçildikdən sonıa başlamaq, buna qədər 
isə əwəlki həmrəylik və dovlət təminatı 
sistemlərinə əsaslanmaq, çox çətinliklə 
başa gəlsə belə, əsas taktiki addımlar kiıni 
seçilmişdi. Azərbaycan xalqının ümum- 
milli lideri Heydər Əliyevin çox böyük 
müdrikliklə müəyyənləşdirdiyi həmin isti- 
qamətlər çərçivəsində, ötən dövr ərzində 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, 
habe'ə vətəndaşların pensiya təminatının 
yaxşılaşdırılması üçün ciddi addımlaratıl- 
ınış, hərn əhaliyə pensiya və müavinətlə- 
rin ödənilməsi, həm də digər sosial ödə- 
nişlər üzrə xərclərin hər il artımı müşahidə 
oltınmuş, bu sahədə köklii dəyişikliklər 
baş vermişdi.

Aztəminatlı əhalinin sosial müdafiə- 
sinin gücləndirilməsi məqsədilə son il- 
lər ərzində Azərbaycan Respııblikası 
Prezidentinin 10-dan çox fərman və sə- 
rəncamının, Nazirlər Kabinetinin bir 
neçə qəranmn tətbiqi nəticəsində və 
əməklıaqqıların artımı hesabına pensi- 
ya və miiavinətlərin ortaaylıq məbləği 
(ailə üzvləı i ilə) 1995 2005 illnr ərzində
8,1 dəfə artaraq 28,5 manata çatmış, 
ortaaylıq əməkhaqqınm arıım sürəti 9,9 
dəfə olmuşdur. Pensiya və müavinətlə- 
rin ortaaylıq məbləğinin ortaaylıq 
əməkhaqqına olan nisbəti 2005 ildə 
23,1% təşkil etmişdir. DSMF tərəfin-

dən əhaliyə ödənişlərin ÜDM-ə nisbəti 
dünyada qəbul olunmuş orta həddə, 
yəni təxminən 5%-ə bərabər olmuşdur.

Azərbaycan Respubhkası Preziden- 
tinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
(17.07.2001) Azərbaycan Respublika- 
smda Pensiya İslahatı Konsepsiyası 
2001-05 illəri əhatə etməklə, sosial 
müdafiə sisterrinin keyfıyyətcə yenidən 
qurulması, iskıhatın nıahiyyətini təşkil 
edən sığorta-pensiya və sosial yardım 
sistemlərinin bir-birindən ayrılınası, bu 
sisıemlərin maliyyələşdirilməsi üçün 
vəsait axınlarının fərqləndirilməsi təd- 
birlərını mərhələlərlə həyata keçirmə i 
nəzərdə tuturdu. Bu məqsədlə bir çı 
hiiquqi sənədlər hazırlanmış, “ Dövl. t 
sosial sığorta sistemində fərdi uç' 
haqqında” Azərbaycan Respublika 
Qanuvm qəb\ı\ ed\\rc\\ş, pevısiyA^w 
pensiyalara əlavə olunan müavinətlor 
müəyyən olunması üzrə vahid dövl 
pensiya sisteminin yaradılması istiq ■ 
mətində mühiim tədbirlər həya 
keçirilmişdir. "Azərbaycun Respubi 
kasında dovlət pensiya sisteminin tət 
milləşdirilməsi tədbirləri haqqında
(04.08.2003) və “ Pensiyaların artırılma 
haqqında” (04.08.2003) Prezident Fə 
manları ilə ölkədə pensiya islahatlarını 
sürətləndirilməsi və pensiya məbləğlərini 
artırılması üzrə mühüm işlər göi'ülmüşdii 
Əmok və Əhaliııin Sosial Müdafıəs = 
Nazirliyinin yerli orqanlarının pensiyala 
və pensiyalara əlavə olunan müavinə 
lərin təyin edilməsi, maliyyələşdirilmə; 
və ödənişinə nəzarət üzrə funksiyala: 
onların həyata keçirilməsini təınin edə 
müvafıq maddi-texniki baza və şt; 
vahidləri ilə birlikdə DSMF-yə veri 
məsi başa çatdırılmış, uşaq müavinə1 
lərinin maliyyələşdirilməsinin Əmək v 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli\ 
vasitəsilə həyata keçirilməsinə başlaı 
mışdır (01.10.2003).

Sığorta-pensiya sistemində həya 
keçirilən ən uğurlu islahat tədbirləriı 
dən biri pensiya-miiavinətlərin ödənişi 
də kart sisteminin tətbiqidir. Bunııı 
nəticəsiııdə pensiya-müavinətlərin əha- 
liyə çatdırılmasında ıızıın illərdən bəri 
mövcud olan neqativ hallar aradan qal- 
dırılınış, Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və 
respublikamn digər şəhər və rayon mər- 
kəzlərındə 500 min nəfərdən çox pen- 
siyaçı (və ya ölkə üzrə pensiyaçıların 
40%-i) bu sistemlə əhatə olunmuşdur ki, 
onlara 340 bankomat, 171 post terminal 
vasitəsilə plastik kartlarla xidınət göstə- 
rilir (2005).
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2006 ilə qədər Azərbaycanda pensiya 
təminatı sistemi sovet dövründən qalınış 
həmrəyliK prinsipinə əsaslanırdı. Rusiya 
Federasiyası, Ukrayna və bir sıra digər 
MDB dövlətlərındə bundan iıntina 
edilmiş və üçpilləli pensiya sisteminə 
keçilmişdir. Azərbaycanda da həmin sis- 
temə keçilməsi Pensiya İslahatı Konsep- 
siyasının əsas ınüddəasım təşkil edirdi. 
Məqsəd gələcəkdə peıısiya təminatı i'ıçün 
et.barlı maliyyə mənbəyi yaranmasına, 
dıgər tərəfdən isə sığortaolunanların 
p< ısiya təminatının ədalətli həliinə ııail 
olmaq idi.

Pensiya sistemində tələb olunan 
k klıi dəyişikliyin reallaşması, Pensiya 
İ ahatı Konsepsiyasında əks olunduğu 
k ni, sığorta ınunasibətlərino əsaslanan 
p ısiya sisteminin qurulmasım ilado 
c . Bu dəyişikliyin başlıca elementi 

li uçota əsaslanan avtomatlaşdırıl- 
ı sosial sığorta və pensiya sisteminin 

adılmasıdır.
Olkədə aparılan islahatlarm uğurla 

ı ım etdirilməsi ııəticəsində 2006 ildən

aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsinin 
yeııi sisteminə keçilmi^dir. “ Ünvanlı 
dövlət sosial yardnnı haqqında” , “So- 
sial miiavinəllər haqqında” və “Əınək 
pensiyaları lıaqqmda” Azərbaycan Res- 
publikası Qanunlarınııı qiivvəyə min- 
ınəsi bu yem sisteınin qanunvericilik ba- 
zasıııı formalaşdırmışdır.

“Sosial müavinətlər haqqında” Qa- 
nun müvafiq müavinət növləri üzrə ayrı- 
ayrı əhali qruplarımıı təminatını nəzər- 
də tutur. Bıı qanunla əhatə olunan əhali 
qrupları əvvəlki pensiya qanunvericili- 
yinə əsasən pensiya alınaq hüqııqu olaıı, 
lakin tələb olunan sosial sıgorta miinasi- 
bətloıində iştirak etməmiş şəxslərdir. 
Əhalinin sosial ıniidafiəsinin yeni siste- 
mində həmin şəxslərin təminatı sosial 
müavinətlərin ödənilməsi şəklində lıə- 
yata keçirilir.

“Əmək pensiyalan haqqmda” 
Qanun isə pensiyahırın ayrı-ayrı şoxs- 
lərin fərdi hesablarına toplanan sosial 
sığorta haqlarına əsasən hesablanmasını 
ııəzərdə tııtur. Bu, ödənilən ınəcburi

dovlət sosial sığorıa lıaqları ilə peıısiya 
məbləği arasında birbaşa qarşıhqlı 
əlaqəııi təmııı ediı.

Ölkədə sığorta-pensiya və dövlət 
sosial yardım sistemlərinin bir-birindən 
ayrılması nəticəsində pensiya sistcmi sırf 
sığorla münasibətləri əsasında ləaliyyət 
göstərəcəkdir. Dövlət tərəfindən ödəni- 
lən ınüavinət və digər yardıınların həya- 
ta keçirilməsi isə dövlət sosial yardım 
sistemi ilə tənzimlonəcəkdir. “ Ünvanlı 
dövlət sosial yardıını haqqında” Azər- 
baycan Respublikası Qanununa ııyğuıı 
olaraq yeni dövlət sosıal yardım siste- 
minin qurulınası hər hansı miiavinət 
növləri üzrə ayrı-ayrı əhali qruplarmın 
təminatını dcyil, ailələrin gəlirləri və 
yaşayış minimumıı arasındakı fərqə 
görə sosial yardıma ehtjiyaclı əhalinin 
sosial müdafiəsini nəzərdə futur. Bu 
sistemin tətbiqi vəsaitlərin sosial yardım 
şəkliııdə öz ünvanına çatdırılmasına və 
ayrı-ayrı imtiyazh qrupların deyil, 
əhalinin bütün yoxsul təbəqəsinin sosial 
müdafiəsinə imkaıı verəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Bankı*

1860 ildə Rusiya imperiyasınm Döv- 
I Bankı təsis edildi və bir il sonra onun 
ı 1 ı bölməsi açıldı. Bölməniıı əsas məq- 

ı əmtəə dövriyyəsini genişləndirmək
v :redit sisteminin inkısalını sürətlən- 
ı ııəkdən ibarət idi.

\zorbaycanda ilk Dövlət Baııkı 
’rbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv- 

r ıdə 1919 il martın 7-siııuə Azər- 
I can hökıımətinin qərarı ilə təşkil 
k Idi. Həmin il sentyabrın 16-smda 

/rbaycan parlamenıi Maliyyə Nazir- 
I ııin kredit şöbəsi tərəfindən hazır- 
1 -mış Azərbaycan Dövlət Bankınm 
' zamnaməsinin təsdiqi barəd--' qərar 
q. bul etdi. 1919 ilin 30 scntyabrıııda 
Azərbaycan Dövlət Bankımn açılışı ol- 
dıı və həmin giindən fəaliyyətə başladı.
1919 il noyabrın 9-unda Gəncədə, 
sonralar isə bir neçə regionda Dövlət 
Bankmın bölmələri təsis edildi.

Azorbaycan Dovlət Bankının əsas

* Moqnb A/ərhııycan Respuhlikası Milli Dankının 
rohborliyi lorDfindon loqıİim ctlilmişdir.

PUL-KREDİT SİSTEMİ

məqsədi pul dövriyyəsini asanlaşdır- 
maq, ticarətə, sənaye müəssisələrinə və 
ferıner tosərriifatlarına dəstək vermək, 
habelə pul sistcmini möhkəmlətmək idi. 
Pul nişanlarının emissiyası səlahiyyəti 
Dövlət Bankına məxsus idi. Azərbaycaıı 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azər- 
baycaııda cəmi 2 mlrd. 345 ınln. rub/ 
məbləğmdə pııl nişanları emissiya edil- 
mişdi. Milli valyutanın dönərliliyini tə- 
ınin etmək məqsədilə hökuməi Bakı bo- 
nu ilə digər valyutalann mübadilo 
məzoıınəsini müəyyənləşdirdi. Ölkədə 
mövcud olan kredit təşkilatlarımn fəa- 
liyyətinə “ Banklar baııkı” olan Azər- 
baycan Dovlət Bankı nəzarət cdirdi. 
Azərbaycanm pul-kırdit sisteıııi xcyli 
inkişaf ctınişdi. Bolşevik Rusiyasınm 
Azərbaycanı istila etməsi (28.04.1920) 
nəticəsində ölkəııin mövcııd pul-krcdit 
sistemi mohv cdildi. Maliyyə Komissar- 
lığının əmri ilə (31.05.1920) Azərbaycan 
Dövlət Bankı Azərbaycan Xalq Baııkı 
adlandırıklı, İnqilab Komitəsinin qorarı 
ilə (09.06.1920) bütiin banklar və digər 
krcdit təşkilatları milliləşdirilərək Xalq 
Bankınm tərkibinə qatıldı. Bank isi döv- 
lətin müstəsna inhisarma kcçdi. 1923 il-

də SSRİ  Dovlət Bankı yaradılanda 
onun Bakı bölməsi təsis edildi və Azər- 
baycandakı baıık sisteıni də mərkəzdən 
idarə olunmağa başladı. SSRİ Dövlət 
Bankının Azərbaycan Konvoru 1991 
ilin sonlarına kimi fəaliyyət göstərdi.

“Azərbaycan Respublikasının iqti- 
sadi müstəqilliyiııin əsuslan hıtqqmckı"
(25.05.1991) Konstitusiya Qanunıınun 
“ Bank sistemj və pul tədavülü” adlanan 
14-cü maddəsi biitövliikdə bu məsələləri 
əhatəetdi. Həmın ıııaddə Azərbaycaııda 
miistəqıl bank sistemının və milli pııl va- 
hidi tədavüliinün hüquqi əsaslannı təs- 
bit etməklə yanaşı. Milli Bankın statıısu 
və səlahiyyətlərini müəyyənləşdiıdi. 
Milli Baıık krcdit, pul tədavülii, lıesab- 
laşmakır və valyuta ınünasibətləri sahə- 
sində dövlət siyasətiııi ycridən, bütöv- 
liikdə baıık sisteminin (əaliyyətini təıı- 
zimləyən və chtivat bank funksiyalarım 
icra cdən ali emissiya idarəsi elan edildi. 
“ Respublikanın iqtisadi vo ictimai- 
siyasi həyatını sabitləşdirnıək sahəsiııdə 
əlavə tədbirlər haqqında” (08.10.1991) 
Qanuna əsasən, biltlco-maliyyə sistcmi- 
ııiıı ton/.iıni habclə ınərkəzi dovlət ida- 
rəetmə orqanlarımn yaradılıııası və ləg-
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vi məsələlərinin Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidentinin fərmaıılan ilə müəy- 
yən olunması nəzərdə tutuldıı. Beloliklo, 
Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən < 18.10.19C>I) sonra miis- 
təqil bank sisteminin. o cümlədən Milli 
Bankın yenidən qurulması iiçün hüquqi 
baza yaradıldı. "Azərbaycaıı Respubli- 
kası Milli Bankının yaradılması haqqın- 
da" Azərbaycan Respııblikası Preziden- 
tinin Fərmaııı ilə (11.02.1992) Dövlət 
Bankının, keçmiş SSRİ  Sənaye-Tikinti 
Bankının, SSRİ Aqrar-Sənaye Bankının 
respublika bankları bazasında Azər- 
baycan Respublikasının M'lli Bankı 
yaradıldı və “Azərbaycan Respublikası- 
nın Milli Bankı haqqında” Qanun
(07.08.1992) qəbul olundu. 1992 il 
dekabrın 1-ində Azərbayean Respubli- 
kasının M'.lli Məclisi “Azərbaycan Res- 
publikasının Milli Bankının Nizamna- 
məsinin ləsdiq edilməsi haqqında” qərar 
qəbul etdi. Milli Bank tədavülə pul ni- 
şanları buraxılmasına müstəsna hüququ 
olan və dövbtin ehtiyat sistemi rolunu 
yerinə yetirən mərkəzi dövlət bankı kimi 
müəyyən edildi və ölkənin bank sislemi 
üzərində tənzimləyici və nəzarətedici sə- 
lahiyyətlər ona həvalə edildi. Pul nişan- 
larının tədaviilə buraxılması və tə- 
davüldən çıxarılması hiiququnun yalmz 
Milli Banka mənsub olması Azərbaycan 
Resptıblikası Konstuusiyasının 19-cu 
maddəsinin 2-ci bəndində təsbit olundu. 
Konstitusiyada Milli Bankın dövlətin 
miistəsna mülkiyyətində olması müəy- 
yən edildi. Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının qəbıılundan (12.11. 
1995) sonra, bııtun sahələrdə olduğu ki- 
mi, bank qanunveıiciliyi sahəsində də 
yeni qurucııluq işlərinə başlandı. “ Azər- 
baycan Respublikasının Milli Bankı 
haqqında” (10.06.1996), “ Azorbaycan 
Respublikasında banklar və bank fəa- 
liyyəti haqqında" (14.06.19%) qanunlar 
yeni redaksiyada qəbul edildi. Azərbay- 
can Rcspublikası Prez'dentinin Fərmanı 
ilə (26.12.2002) bank sistemi və onun 
normativ-hüquqi bazasının inkişafetdi- 
rilməsi və bank sistemində aparılan ar- 
dıcıl islahatların daha da dorinloşdirilmə- 
si məqsədilə bank qanunlarının yenidən 
işlənnıəsi nəzərdə tutuldu. “Azərbaycan 
Respublikasınm Milli Bankı haqqında” 
və “ Banklar haqqında” qanunlar yeni re- 
daksiyada tıəbul edildi (2004).

“ Azərbaycan Respublikasının Milli 
Bankı haqqında” Qanun (10.12.2004) 
Milli Bankın hiiquqi statıısunu, onun 
ıııəqsəd və funksiyalarını, dövlət qurum-

ları arasında yerini və rolıınu daha də- 
qiq miiəyyənləşdirdi, Milli Bankın mo- 
suliyyoıi vo fəaliyyətiııdə şəffaflığın artı- 
nlması iiçiin müvafiq mexani/.mlər nə- 
zərdə tutulduğunu təyin etdi. Qanun ən 
qabaqcıl beynəlxalq təcriibəyə uyğıın 
hazırlanmış və Milli Bankın biitiin fıınk- 
sional sahələri üzrə foaliyyatinin daha 
səmərəli həyata keçiriJməsi iiçün imkan 
yaratmışdır. Pul və valyuta siyasətinin 
müəyyənləşdirilməsi və həyata keçiril- 
məsi, ölkanin ödəniş sisteminin tən/im- 
lənməsi və inkişafı, bank nəzarətinin 
lıəyata keçirilmosi, dövlətin beynəlxalq 
qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlanması 
və idarə edilmosi bu qanunda Milli Ban- 
kın mühüm funksiyaları kimi öz əksini 
tapmışdır.

I
Azorbaycan Rcspublikası 

M ill i Bankının inzibati binası

Yeni bank qanunları ilə təsbit olun- 
muş bank nəzarətinin prinsipləıi, forma 
və metodları Milli Bankın bıı funksiya- 
sının beynolxalq standartlara, o cümlə- 
dən bank nəzaroti iizrə Bazel prinsipləri- 
nə uyğun həyata keçirilməsinə və ölkə- 
nin bank sisteminin etibarlılığının artı- 
rılmasıııa, omanətçiləıin və kreditorla- 
rın mənafelərinin dalıa somorəli qorun- 
masına zəmin yaratmışdır. Azərbayca- 
nın bank qaııunvericiliyi tarixində inzi- 
batçıların mənəvi keyfıyyotləri ilə bağlı 
təloblər ilk dəfo öno çəkilmiş, onlarııı 
“ rnoqbul vo lazımi keyfiyyətlərə malik 
şəxs” və “ vətəndaş qiisursuzlıığu” gösto- 
ricilorino ınalik olmaları bank sistemi 
iiçiin dalıa layiqli namizədlərin seçilmə- 
sini şərtləndirmişdir.

M i 11 i B a n k ı n h ü q u q i s t a t u s u. 
Milli Bank döviət orqanı Azərbaycaıı 
Respublikasımn Mərkəzi Bankıdır. O. 
Konstitusiya və qanunlarla müəyyon 
edilmiş funksiya və səlahiyyətlorini 
həyata keçirərkon müstəqildir, onun 
fəaliyyətinə qaııunazidd tosir və müda- 
xilə edilə bilməz. Azərbaycan Respubli- 
kası Konstitıısiyasının 19-cu maddəsi- 
nin (“ Pul vahidi” ) 2-ci bəndində pııl ni- 
şanlaı mın todavülə buraxılması və toda- 
viildən çıxaıılması hüququnun yalmz 
Milli Banka məxsıısluğu və oııun 
özünün dövlətin miistəsna mülkiyyəti. 
dəolduğu təsbit olunur. Konstitusiya> ı 
göro, Milli Bank dövlət hakimiyyətlə 
ııin (qanunvericilik icra, məhkəmə) 1 
birino aid deyil. Bununla belə. M 
Bank haqqında müddəanın Konsti 
siyanın “ Dövlətin əsasları” adlanan 2 
fəslində verilməsi onun xüsusi statu 
dövlət strukturu olduğuna dəlalət edi

“ Azərbaycan Respublıkasınm M 
Bankı haqqında” Qanunun yeni red; 
siyasında Milli Bankın digər dövlot 1 
qanları ilə qarşılıqlı münasibətləri, di>' 
lotin bankı və maliyyə agenti rolunc! 
hiiquq və vəzifələri müəyyən edilm 
dövlətin iqtisadi siyasotinin başlıca isı 
qamotlorinin, o eümlədən büdcə-verg 
qiymət-tarif, daxili və xarici borcun həı 
mi və idarə edilməsi məsələlərini 
müzakirəsində onun iştirakı nəzərdə u 
tulmuşdur. Bu hüquqi norma dövloti 
iqtisadi siyasətini həyata keçirən orqa 
lar arasında fəaliyyətin əlaqələndiı ilm 
sinə və mövcııd imkanlardan daha s 
mərəli istifadə olunmasına xidmət edi 
Qanunda Milli Bankın fəaliyyəti haı 
qında müvafiq dövlət orqanına hesab; 
tın təqdim edilməsi, həmçinin həyaı 
keçirilən siyasət və fəaliyyətinin notic. 
ləri haqqında ictimaiyyətə molumatlar 
açıqlanması tələbləri onun fəaliyyətini 
şəffafiığını təmin edir. Milli Bankın tə 
kilati strukturunun. idarəetmə orqaııla 
rı arasında səlahiyyət bölgüsünün, daxi 
nəzarətin forma və əsas priıısiplorinif 
bilavasitə qanunda təsbit edilməsi, Ban 
kın idarəcdilməsində maraqlar müııaqi 
şəsini aradan qaldıran məsələlərin qa- 
nunla tənzimlənməsi Milli Bankın fəa- 
liyyətiııin tam şəffaf olmasına şərait 
yaradır. Milli Bank öz foaliyyəti barədə 
yalnız Azərbaycan Resnublikasımn 
Prezidentinə hesabaı verir.

Milli Bank müstəqil balansa, nizam- 
namə kapitalıııa və digər əmlaka malik- 
dir. Qanunda istisna olunan hallaıdan 
başqa, onıın razılığı olmadan kapitalı-
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nın və digər əmlakımn özgəniııkiloştliril- 
məsinə yol verilmir. Milli Bankın 
ni/.amnamə kapitalı 10 mln. manatdır. 
Milli Bank miifiis elan olıına bilmaz.

Milli Bankın idarəetmə tunksiyaları- 
nı İdarə Heyəti vo İdarə Heyətiııin sədri 
həyala keçirir. Koııstitusiyaya əsasən, 
Milli Bankın İdaro Heyətinin üzvlərini 
\zərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqdimatı ilə Azorbaycan Respublikası- 
ııın Milli Məclisı losdiq edir. Milli Ban- 
kın İdaro Heyotinin iizvləıi sırasından 
darə Heyətinin sodrini vo Milli Bankın 
uditoıi ırım Azərbaycan Respublikası- 
ın Prezident, təyiıı edir.

Mi l l i  Bankın  funksiya lar j  
lılli Bankın "Azəıbaycan Respublika- 
nın Milli Bankı haqqında” Qanunun 
-ci maddəsində təsbit olunmuş funk- 
'Vaları: 1) dövlətin pul və valyuta 
ıyasətinm miiəyyənləşdirilməsi vo hə- 
ata keçirilməsi; 2) nağd pul dövriyyosi- 

. t:>şkili. pul nişanlarının todavülə bu- 
ıxılması və tədavi'ıldən çıxarılmasının 
syata keçirilmosi; 3) manatın xaıici 
ılyutalara nisbətdə rəsmi ınəzənnosi- 
in mütəmadi müəyyən edilmosi vo elan 
dilməsi; 4) qanunvericiliyə uyğun ola- 
aq. valyuta tonzimi və nəzarətinin hə- 
ata keçirilməsi; 5) sərəncamında olan 
'fynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının 
axlanması və idarə edilməsi; 6) qanun- 
eıiciliyə uyğun olaraq, hesabat-tədiyə 
alansının tərtibi və ölkənin proqnoz-tə- 
iyə balansuıın hazırlanmasında iştiıak 
lilməsi; 7) “ Banklar haqqında” Azor- 
lycan Respublikası Qanununa, bıı Qa- 
una müvafiq qəbul edilmiş normativ 
tlara uyğun olaraq, bank fəaliyyətı 
n lisenziyalaşdırılması və tənzimlon- 
)si, qanunla müəyyən edilmiş qaydada 
uık fəaliyyətinə nəzarotin həyata keçi- 
tməsi; 8) ödəniş sistemləıinin fəa- 
/yotmin təşkili, əlaqələndirilməsi, 
nzimlənməsi və oııların üzərində nə- 
rotin qanuna uyğıın olaıaq hoyata ke- 

ı ilməsi; 9) “Azarbaycan Respublikası- 
: ıı Milli Bankı haqqıntla” Azorbaycaıı 
I sspublikası Qanununda və digər qa- 
üunlarda nəzərdo lutulmuş başqa l'unk- 
siyalarm hoyata keçirilməsi.

P uI və ınəzənnə si y asət i . 
Milli Bankın başlıca funksiyalarmdan 
biri dovlətin pul və məzənnə siyasotini 
miioyyən etmok vo lıəyata keçirməkdir.

İqtisadi artım, qiymət stabilliyi, məş- 
ğulluq, tədiyə balansının tarazlığı kiıni 
moqsodlər bir-biri ilə qarşıiıqh surətdo 
sıx əlaqodədir və onların birində baş ve- 
rən dəyişiklik digərinə güclii təsir gösto-

rir. Morkəzi banklar ö/ imkanlan daxi- 
lində qiymoı sabitliyim tomin etnıokJa 
'qtisadi artım iiçün əlverişli şərait ya- 
ratlır.

1994 2005 illordə Azərbaycanda 
aparılan pul vo məzənnə siyasot.ı 4 mər- 
hələ (l-ci: 1994-96; 2-ci: 1997-98; 3-cii:
1999-2002 və 4-cü: 2003 iltlən etibaron) 
keçmıstlir.

Bi r inci  morhəlo makıoiqtisadi 
sabıtliyin təmin olunması tələblərindən 
irəli golən sərt pul siyasoti yerıdilmosi ilə 
səciyyovi olmusdu. Ölkədə makroiqtisa- 
di sabitliyin təmin olunması zərurəti
1992 94 illərdə yaranmış voziyyətin 
obyektiv reallıqları ilo olaqədar idi.

Azərbaycanda ortailük iafiyasiya- 
nııı tempi 1600-l800'/o toşkil edirdi, 
milli valyuta isə ABŞ dollarına nisbə- 
tən tləfələrh dəyordən diişmüşdii. 
Dövlot büdcosinin kəsiri ÜDM-in 
13-14%-inə çatmışdı. Bu kəsir ancaq 
nağtl puluıı çap olunması hesabına 
örtülürdii. Nəticədə böyi'ık həcmtlo pul 
emissiyası baş verirdi. Kommersiya 
bankları Milli Bankdaıı mohdudiyyət- 
siz olaraq kredit resurslanm colb etmək 
imkanına malik idi və bu amil valyuta

Azərbaycanda pul siyasətinin aşağı-
dakı alətləri daha çox istifadə olunur:
- uçot dərəcəsi;
- açıq bazar əməliyyatları;
- məcburi ehtiyat normaları.

və pul bazarlarında maliyyə möhtəkir- 
liyi miqyasınm genişlonmosino gətiıib 
çıxarırdı. Pul kütləsinin real iqtisadi si- 
tuasiyaya və tələbata uyğun olmayan 
lüzumstız infiyasion artımı soıı noticədo 
ölkənin maliyyə sistemini ifiic vəziyyə- 
tiııə salır vo iqlisadi subyektlorin fəa- 
liyyətindo qeyri-müoyyonlik aınilini 
gücləndiriıdi.

Ölkonin maliyyo sistcminin kəmiy- 
yət parametrləri pisləşmışdi və bununla 
yanaşı, onun strukıuru hosit, inkişaf sə- 
viyyəsi ısə çox aşağı idi. Bazar iqtisa- 
diyyatının təlobino cavab veron sivil pııl 
bazarı tamamilə mövcutl tleyiltlı. İnfiya- 
siya şəraitintlə bankların pul hazarıntla- 
kı fəaliyyoti yalmz lai/ darocosi və mə- 
zənnə ilo bağlı maliyyo möhtəkiıiiyi ilo 
məhdıullaşırdı. 1994 iliıı 2-ci yarısından 
başlayaraq hökıımət və Milli Bank tərə- 
findən makroiqtisadi vəziyyətin sabit- 
ləşdirilmosi istiqamo'ində ıadikal atl- 
dımlar atıldı. Ümıımmilli lider Heytlor 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölko iqtisadiyya-

tında makroiqtisadi sabitliyin tomin 
edilmosinin osas isriqamətlori işlənıh 
hazırlanCtı və “Əhalinin sosıal miitlajäə- 
Kİnin gücbndirilməsi və iqtisadiyyatın 
maliyyə voziyyətinin sabitləsd’rilmosi 
todbirləri haqqıntla” x ü s l is İ Fərnıanla 
(15.1)6.1994) qiivvəyo mindi. İlkin anti- 
infiyasiya todbiı i dövlət büdcəsi kosiri- 
nin Milli Bankın kıeditləri hcsabına 
maliyyələşdiıilməsinin tlayantlırılması 
oldu. Totliyo balansının cari əmoliyyat- 
lar hesabı kəsirinin fasiləsiz maliyyəlos- 
dirilmosi və milli valyutanın sabitliyinin 
tomin olunması moqsədilə ölkənin ros- 
mi valyuta chtiyatlarının həcmi lazımi 
soviyyəyə çatdırıldı. Bu tədbiıiər tlaya- 
nıqlı makroiqtisadi sabitliyin bərqərar 
olmasını şortləndirdi və sabıı iqtisadi 
artımın başlanması üçün ilkin şərait 
foımalaşdırdı. Sərt pul siyasotini həyata 
keçirməklo, Milli Bank pul və valyuta 
bazarlarında gərginliyin tam aradan 
qaldırılmasına, hiperinfiyasiyanın da- 
yandınlmasına və makroiqtisadi sabit- 
liyiıı bərqorar olmasına nail oltlu.

İkinci  mərhələ (1997-98) sort- 
ləşmonin dayanması və xəfıf yıımşalma 
ilə xarakterizo olunurdu. Bu proses iqti- 
satliyyatda institusional qıırucuİLiğun 
yeııi mərholəsinə adekvat olan pul və 
mozənno siyasətinin yeridilməsi ilə sə- 
ciyyəvi idi.

Üçiincü mərholəda (1999-2002) 
Milli Bank pula talobatın genişlənmosi 
ilə müşayiət olunan iqtisadi aı tım temp- 
lərini vo iqtisadiyyatda struktur islahat- 
larının dəı inləşməsini nozorə alaraq, pul 
və məzənno siyasətini osaslı şəkildo 
yıımşalrmağa başlatlı. Mərkozləstliril- 
miş kreditlaro göro fai'/ tlərocosi və məc- 
buri ehtiyat normaları azaldıldı, ınana- 
tın məzonnəsinin “ tonzimlonən iizən mə- 
zonno” rtjimindo dəyişmosi siyasəti hə- 
yata keçirildi. Bu tədbirlər deflyasiya 
meyillərinin qarşısını almaq vo 'tıtısa- 
diyyatın pulla tominatı saviyyəsini daha 
da yaxşılaşdırmaqla yanaşı, valyuta eh- 
tiyatlarınm artmasına, ixracatın s*mul- 
laşmasına, makroiqtisadı sahitliyiıl da- 
ha da dərinləşməsino əlverişli şoıait ya- 
ratdı. 1998 ildə baş vcrınış iimumdünya 
maliyyə böhraiıı vo ııeftin tlüııya qiy- 
mətlorinm aşağı diişməsinin Azorbaycaıı 
iqtisadiyyatına tosiıi çox miııimal oldu. 
Milli valyutanm və baıık sisteminin sa- 
bitliyi biitövSiikdo qoı unub saxlanth iq- 
tisadi aıiım 19l>8 və sonrakı illortlə tla- 
vaın etdi.

D ö rd iiıa ii məıhəlo ikiroqomli 
iqtisadi artım tempi, adambaşına düşən
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ÜDM-in və əhalinin gəlirlərinin sürətlo 
artması, iqtisadi fəallığm regionlara yö- 
nəlməsi, xüsusilə neft gəliıiərinin artma- 
sının bu vəzifələrin reallaşmasında mü- 
hüm amilə çevrilmosindən yaranan yeni 
makroiqtisadi situasiya ilə səciyyəvidir. 
Yaxın illərdə ölkənin valyuta bazarına 
böyük məbləğdə xarici valyuta axınları- 
nın baş verəcəyi. pul bazarı həcminin 
xeyli böyiiyəcəyi, bank sisteminin ma- 
liyyə “dəriııliyi” nin yüksək templə arta- 
cağı gözlənilir. Makroiqtisadi sabitliyin 
qorunub saxlanması, qeyri-ııeft sektoru- 
nun beynəlxalq rəqabət üstünliiklərinin 
təmin olunması, bank sektorıınun iqtisa- 
di aıtımda rolunun daha da artırılması 
pul siyasətınin əsas vəzifələrinə çevrilir.

Pul siyasəti  a lət ləı i .  Ölkədə 
bazar münasibətlərinin təşəkkül tapma- 
sı pul siyasəti alətlərinin təkmilləşdiril- 
məsi ilə müşayiət edilmişdir.

Uçot  dərəcəsi monetarsiyasətdə 
və maliyyə resurslarınm bölüşdiiriilmə- 
siııdə makroiqtisadi sabitlik əldə oluna- 
na qədər əhəmiyyətli rol oynamırdı. 
İnllyasiyanın 1880% olduğu bir şərait- 
də uçot dərəcəsinin 50-100% olması 
ucuz kredit bazarmın mövcuWuğuna və 
kreditə süni tələb formalaşdırıldığına 
dəlalət edirdi. Uçot dərəcəsi 1994 ilin 
iyulunda 100%-dən 150%-ə, dekabrında 
200%-ə, 1995 ilin yanvarında isə 250'̂ ı-ə 
qaldıııldı. 1995 ilin martından Milli 
Bank kommersiya banklarının pul re- 
sıırslarına olan tələblərini mərkəzləşmiş 
kreditlər hesabına bazar qiymətindən 
aşağı olmayan qiymətlə ödəməyə imkan 
verən mexanizm yaratdı. Kredit auk- 
sionunda tələb və təklifdən asılı olaraq 
formalaşan laiz dərəcəsi Milli Bankın 
ııçot dərəcəsi kimi müəyyən edildi. Baıık- 
lara özlərinə cəlb etdikləri əmanətlərə və 
verdikləri kreditlərə göıə faiz dərəcəsini 
müstəqil surətdə, uçot dərəcəsindən asılı 
olmadan müəyyən etməyə icazə verildi.

Çevik faiz siyasətinin əsas məqsədi 
kredit resurshırma olan siini tələbi 
möhtəkirliyi aradan qaldırmaq, bu yolla 
pul kütlosinin lüzumsuz artım tempini 
azaltmaq, inllyasiyanın səviyyəsini 
aşağı salmaq və kreditlər üzrə faiz dərə- 
cəsinin inflyasiyanın temp' ilə müqayisə- 
də real müsbət səviyyəsiııə nail olmaq 
idi. Kredit auksionları keçirilməsinə 
başlanmasından etibarən kreuit faizinin 
müsbət saldosuııa onun inllyasiya 
tempindən yüksək olmasma nail olun- 
du. Bu. inllyasiyanı şərtləndirən ucuz 
kredit emissiyasının qarşısmı almaqla 
kredit təşkilatlarmın kapi'alım inflya-

siya vergisindən xilas etdi. İnllyasiyanın 
səviyyəsi ııəzərdə Urtulmuş səviyyəyə en- 
dirildikdən və sabitləşdirildikdən sonra 
uçot dərəcəsi tədricən azaldıldı.

Uçot dərəcəsi 1995 ildən başlayaraq 
35 dəfədəıı çox azaldı və 2005 ildə 7% 
təşkil etdi. Milli Bank səməıəli pul 
siyasəti yeritmək üçün lombard və over- 
nayt kimi yeni kreditləşdirmə alətləıi 
tətbiqini genişləndirir. 2005 il ərzində 5 
lombard və 3 overnayt kredifi veril- 
mişdir. Verilmiş kreditlərin ümumi 
həcmi müvatiq olaraq 2,1 mln. manat və 
3 mln. manat təşkil etmişdir.

Aç ı q  ba za r  ə m ə l i y y a t l a -  
r ı n ı n aparılmasmın əsas şərtləı indən 
biri dövlət qiymətli kağızlar bazarınm 
müəyyən inkişaf səviyyəsinə çatmasıdır.
1996 ildə Naziıiər Kabineti tərəfindən 
dövlət qısamiiddotii istiqrazlarınm 
(DOİ) buraxılışının əsas şərtlərinin təs- 
diq edilməsi ilə Azərbaycanda likvid 
dövlət qiymətli kağızlar bazarımn təməli 
qoyuldu. Müvafıq hüquqi baza yaradıl- 
dıqdan sonra DQİ üzrə ilk hərraclar ke- 
çirildi (20.09.1996). DQİ-lərəsərmayələ- 
rin yüksək etibaıiılığı və qısamüddət- 
liliyi, bu qiymətli kağızlarla aparılan 
əməliyyatların şəffaf, sadə və aydınhğı, 
əməliyyatların operativliliyini təmin 
edən zəruri bazar infrastrukturunun 
mövcudluğu DQİ bazarımn digər bazar 
seqmentlərinə nisbətən daha çox inkişaf 
etməsinə səbəb oldu. DQİ bazarınm 
mövcudluğu dövlət büdcəsinə miiəyyən 
gəlirlər gətirdi və Milli Banka açıq bazar 
əməliyyatları aparmaq imkanı veıdi. 
Milli Bank bank sistemində qısamüd- 
dətli likvidliyi REPO və ƏKS-REPO 
əməliyyatları vasitəsilə tənzimləmək 
üçün DQİ-lərdən istifadə etdi. 2003 ilin 
sonunda 12,24 ırıln. ırıanat birbaşa satış 
və 10,28 mln. manat məbləğində REPO 
əməliyyatı aparıldı.

Müxtəlif mənbələr, o cümlədən neft 
gəlirlərinin artması hesabına dövlət 
büdcəsi gəlirlərinin əhəmiyyətli artımı 
dövlət qiymətli kağızları emissiyasına 
tələbatı azaltdı. Bunu nəzərə alaıaq, 
Milli Baıık ümumi həcmi 60 mln. ma- 
nat, nominal dəyəri 1 mln. nıanat nıəb- 
ləğində olan 300 min ədəd qısamüddətli 
notunu buraxaraq Qivmətli Kağızlar 
üzrə Dövlət Komitəsində (QKDK)  döv- 
lət qeydiyyatından keçirmiş və ilk auksi- 
on təşkil etrııışdi (14.09.2004). 2005 il 
ərzində qısamüddətli notların yeıiəş- 
dirilməsi üzrə 52 auksion keçirilmiş və 
309 ıııln. manat məbləğiııdə sterilizasiya 
əməliyyatları aparılmış, dövriyyədə olan

notların həcmi *3 mln. manat təşkil et- 
mişdir.

M ə e b u r i e h t i y a t n o r m a I a - 
rı pul siyasətinin məqsədlərinə nail ol- 
maq. dövriyyədəki pul kütləsini zəruri 
parametıiərdə saxlamaq üçiin Milli Bank 
tərəfindən geniş istifadə edilir. Məcburi 
ehtiyat normaları monetar siyasətin aləti 
kimi 1992 ildən tətbiq edilir. Kredit 
ekspansiyasım azaltmaq və ya artırmaq. 
bank sisteminin izati likvidliyini tənzim- 
ləmək üçün məcburi ehtiyat normaları- 
nın dəyişdirilməsindən istifadə olunur. 
Məcburi ehtiyat normaları təkcə mana- 
tın yox, həm də dövriyyədə olan xari. i 
valyuta kütləsinin tənzimlənməsiı .ı 
mühüm rol oynayır. 31.05.1993 ikl n 
məcburi ehtiyat normaları əmanətı, n 
növləri üzrə diferensiallaşdırılır və t 
olunanadək əmanətlərə nisbətən mt.; 
dətli əmanətlər daha aşağı məci 
ehtiyat normalarına cəlb olunur' 
31.05.1993 ildən - 01.01.1995 ilo- 
məcburi ehtiyat normaları valyuta 
üzrə diferensiallaşdırılırdı. Həmin taı 
dən istər manat, istərsə də xarici va 
talar üzrə bərabər məcburi ehtiyath 
tətbiq olunmasına başlandı (cədvəl).

1999 ildə bankların likvidliyini art> 
maq məqsədilə həm manat hesabla. 
həm də xarici valyuta hesabları üz 
məcburi ehtiyat normaları dəyişdirilı ı 
və noyabrın 1-indən 12%-dən 10%-əeı 
dirildi. Qiymətli kağızlar bazarmın inl 
şafına şərait yaratmaq üçün Milli Bar 
tərəfındən banklara məcburi ehtiyrii 
fondunda saxladıqları vəsaitlərin 19*1° 
ilin maymdan 25%-ini, noyabrından 
50%-ə qədərini qiymətli kağızların al 
ıııası iiçiin istifadə edilməsinə icazə ver 
di. Bu qərar DQİ bazarımn genişlənn 
siııdə əhəmiyyətli rol oynadı.

01.01.2003 ildən isə məcburi ehtn 
normaları yenidən diferensiallaşdırıl' 
Banklar tərəfındən uzunmüddətli 
ditlərin verilməsini stimullaşdırm; 
iiçüıı uzunmiiddətli depozitlər üzrə m. 
buri ehtiyat normaları sıfıra endirik, 
Bundan sonra uzunmüddətli depozitl. 
rin artıııı tempi daha da sürətləndi. P' 
kütlosinin əhəmiyyəlli artımını ııəzər 
alaraq, qiynıətli kağızlar bazarını inkı- 
şaf eıdirmək, burada real bazar faiz d; 
rəcələrinin formalaşmasına şərait yaıat- 
maqdan ötrii Milli Bankın İdarə Heyəti- 
nin qorarı ilə (27.02.2003) banklar tərə- 
findən məcburi ehtiyatlar hesabına 
DQİ-lərin alınmasına icazə verilməsi 
praktikasına son qoyuldu (01.05.2003) 
və təkrar bazarda dövriyyəyə yaraıiı
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qiymətli kağızların həcmi əhəmiyyətli 
dərəcədə artdı.

Milli Bank hajuda, mütərəqqi bey- 
nəlxalq təcriibəyə uyğun olaraq, məcbu- 
ıi ehtiyatların klassik o r t a l ama 
sistemi ilə hesablanması  praktı 
kasım tətbiq cdir. Məcburi ehtiyatların 
məbləği baııklarm cəlb etdikləri dc- 
pozıtlər üzrə mövcud dəıəco ilə və hesa- 
bat dövriinün sonunda təqdim olunan

- pul və valyııta siyasətinin başlıca is- 
tiqamətlori barədə Milli Bankın növbəti 
il üçün ictimaiyyətə təqdim etdiyi bəya- 
natıııda cari dövrdə pul siyasətinın yeri- 
nə yetirilməsi təhlil olıınur və növbəıı il 
iiçiin pııl siyasətinin məqsəd və vəzifələ- 
ri açıqlanır;

- Milli Bankın illik hesabatı Azor- 
baycan. rııs və ingilis ılillərində dərc olu- 
nıır. həmçinin onun strııkluru vo infor-

Cm I v.jI
Azərbaycanda macbııri chtiyat normalarıııııı i lb r  üzro dinaınikası ('/n-lo)

1-əaliyyət müddəti
Hüquqi şəxslərdən 

cəlb edilmiş vəsaitbr
fızıki şəxslərdən cəlb 

cdilmiş vəsaitlər
manatla SDV*ib nıanatia SDVib

'1.10.92- 30.04.93
Tələb olunanadək 15,0 15.0 15.0 15.0
1 aydan 1 ilədək 12,0 12,0 12.0 12,0
1 ildən yuxarı 10,0 10,0 10,0 10,0
1.05.93 30.05.93
Tələb okınanadək 15,0 15.0 15,0 15,0
1 aydan 1 ilədək 12,0 12,0 12,0 12,0
1 ildən 3 ilədək 10,0 10,0 10,0 10,0
3 ildən yuxarı 8,0 8,0 8,0 8,0
1.05.93 19.12.93 12,0 5,0 12,0 5,0

10.12.93-30.04.94 12,0 25,0 12,0 25,0
; 1.05.94 30.06.94 12,0 5,0 12,0 5,0
) 1.07.94 31.12.94 18,0 5,0 18,0 5,0
il.0l.95 31.03.95 12,0 12,0 12,0 12,0
)1.04.95 28.U2.97 15,0 15,0 15,0 15,0
)1.03.97 01.11.99 12,0 12,0 12,0 12,0
f2.11.99 01.01.03 10,0 10.0 10,0 10
1.01,03-don sonra
Uzunmiiddəıli depozitlər üzrn 0,0 0,0 0,0 0,0
Digər dcpoziılər üzrə 10,0 10,0 10,0 10,0

SDV sərbəst dönərli valyuıa.

abat əsasında müəyyən olunur Növ- 
1 i hesabat dövrü ərzində banklar məc- 
t ri ehtiyatlardan sərbəst şəkildə istifa- 
( edə bilər. Bu sistemin tətbiqi bankla- 
ı müştəri tələblərinə daha çevik reak- 

ı göstərmələrinə, həm də banklarara-
■ pul-kredit bazarı və qiymətli kağızlar 
I: ızarmın inkişafma təkan verir.

Azərbaycanda maliyyə bazan inkişaf 
e1 likcə və onun strukturu mürəkkəbləş- 
dikcə Millı Bankın moııetar tənzimləmə 
alətlərinin çeşiıii dəgenişbnir. Milli Bank 
məqsədlərinə nail olmaq, nul siyasəti alət- 
lərinin təsir giiciinii artırmaq iiçiiıı pul si- 
yasətinin şəffanığımn artırılması tədbir 
ləriııi də diqqət mərkozındə saxlayır;

- Milli Bankda pııl siyasətiniıı şəffaf- 
lığının təmin edilməsi ilə bilavasitə 
məşğul olan xiisusi struktur bölmosi ya- 
radılmışdır;

masiya bazası, dizaynı ildən-ilə təkmil- 
ləşdirilir;

- Milli Bankın 2000 ilin aprelindən 
nəşr olunan aylıq starisfik informasiya 
bülletenində makıoiqtisadi və pul göstə- 
riciləri, eləco də maliyyə bazarlarımn 
fəaliyyotini xarakterizə edən göstəricilər 
öz əksıni tapır;

Milli Bankm İnternet şəbəkəsindo- 
ki xiisıısi saytında hər riibiin yekunu 
üzrə pul siyasəlinin yerinə yetirilməsi və- 
ziyy t̂i, inflyasiya icmalı, pııl icmalı vo 
real somərəli mozənnə indekslorinin di- 
namikasına dair analitik materiallar 
ycıiəşdirilir;

- Milli Bankın rəhborliyi öz foaliy- 
yəti barədə müxtəlif formalarda, o 
ciimləd-ın marbuftt konfransları vasitə- 
silə ictimaiyyətə müntəzəm açıqlama- 
lar verir;

- Milli Bank tərofindən hazırhmmış 
pul siyasəti alətlərinə dair normativ akı- 
larda şəffallıq prinsipi, zərııri informa- 
siyalar yayılmasmın vacibliyi nəzərə 
alımr.

Mərkəzi bankııı fəaliyyətinin, xiisıı- 
silo onun pul siyasətinin iqtısadiyyatda 
miilnim önəm daşıması bu siyasətin for- 
malaşınası üçün güciii institıısioııal ba- 
zanın olmasını tələb cdir. Bunun üçiin 
mərkozi bank makrosferada baş veron 
prosesləri dii/.gün qiymətləndirməli və 
cari foaliyyətini yaranmış sifıiRsiyaya 
çevik uyğunlasdırmaqla optiıııal qərar- 
lar qəbul etməlidir. Pul siyasəti sahəsinə 
dair Milli Bankm qəbııl etdiyi qərarların 
iqtisadi tsiklin real təloblərinə cavab 
verıııəsini, iqtisadi inkişafm sabit axarla 
getmosini təmin etmək üçiin mərkəzi 
bankda mükəmməl tədqiqat bazası 
yaıadılmışdır. Burada dərin makıoiqti- 
sadi tədqiqatlar aparılaraq. iqtisadi pro- 
seslərin kəıniyyət və keyfiyyot baxımın- 
dan qiymotləndirilməsi əsasında pul si- 
yasətinin taktiki və strateji hədəfləri 
müəyyonləşdirilir.

Mi'li Bank kompleks makro- və 
mikroiqtisadi tədqiqatlar əsasında elmi- 
praktiki əhomiyyəti olan bir sıra vacib 
nəticələr əldə etmişdir:

- birinci istiqamət iizrə makro- və 
mikıoiqtisadi problemlər, eləcə də bey- 
nəlxalq iqtisadi əlaqələr və xarici taıaz- 
lıq məsələlərinin araşdırılması ilə bağlı 
elmi layihələr gerçokləşdirilmiş, kom- 
pleks təhlillər aparılmış, bu tsdcflal- 
larda sadə statistik təhlil metodları ilə 
yanaşı, miırokkəb ekonometrik metod- 
ların da təlbiq edilməsi iqtisadi proses- 
lər arasında daha osaslı asılılıqların 
müəyyəıı olıınmasına imkan vermişdir;

- ikiııci istiqaınət üzrə ekonometrik 
üsulların mənimsənilməsi, diinya mərkə- 
zi banklarınm ekonometrika və model- 
ləşdirmə ü/rə təcıübəsinin öyronilməsi 
ilə bağlı məqsodyönlü işlər görülərək, 
ekonomctrik təhlil vo modelloşdirmənin 
zəruri informasiya bazası yaradılmış, öl- 
kə iqtısadiyyatında daha aktual pıob- 
lemlər üzro lokal makromodcllorin qıı- 
rulması sahəsiada miiəyyən təcriibə qa- 
zamlmış, dörd sektorun (real, tədiyo 
balansı, liskal və monctar) qaışıl\ıf\ 
əlaqosini oks etdirəıı maliyyə proqramı 
tortib edilmisdir. Qıırulmuş ckonomct- 
rik modellər Milli Bankda aparılan 
aylıq. rübliik və illik təhlillərdə tətbiq 
olunur (2005);

- iiçüncü istiqamət ü/rə görüıjən işlər 
birinci və ikinci istiqamətlərdə əldə
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olunmuş nəticələri nəzərə almaqla, pul 
siyasotinin elmi-metodoloji bazasının 
təkmilbşməsinə, dünya tncrübəsindo tat- 
biq olunan monetar tənzimləmə alətləri- 
nin öyronilnıəsinə, onların Azərbaycan 
şəraitindo tətbiqinə dair praktikı tövsi- 
yəlorin hazırlanmasına yönəlmişdir.

Todqiqatların nəticələri mülıüm el- 
mi-təcrübi əhəmiyyət daşıdığı üçün son 
ilbr pul siyasətinin tətbiqı praktikasın- 
da qərarların qəbul edilməsində fəal su- 
rətdə istifadə olunmaqdadır.

Səmərəli monetar idarəetmənin tə- 
min oluııması üçün dolğun informa- 
siya bazası ı ı ın ya r ad ıl ınası isti- 
qamətində də mühüm işlər görülmiis, 
dünya iqtisadiyyatı, o cümbdən MDB 
məkanmda, ölkə iqtısadiyyatında gedəıı 
proseslər barədə statistıka bazası daha 
da zənginbşdirilmiş, həmçinin Avto- 
matlaşdırılmış Bank Statistika Hesabat 
Sistemi (ABSHS) istifadəyə verilmişdir.

Pu l s iyasət inin makro.qt i- 
sadi yekunlar ı .  Ötən illər ərzind.i 
Milli Bankııı pul siyasəti strateji vəzifa 
brin həllində ölkədə makroiqtisadi sa 
bitliyin təmin olunması və qorunnıasın 
da, ıqtisaai resessiyanın nəticələriniıı 
aradan qaldırılmasmda, iqtisadi artımr 
dəstəkbnməsi və əhalinin real gəlirləri 
nin artırılmasında mühüm rol oynamış- 
dır. Pul siyasəti Milli Bankın səlahiyyət- 
ləri çərçivəsiııdə inflyasiyanın məqbu 
səviyyədə saxlanmasına, iqtisadiyyatııı 
remonetizasiyasınm sürətlənməsiııə v 
qeyri-neft sektorunun əlverişli beynəl- 
xalq rəqabət qabiliyyətinin saxlanmas 
na yönəlməklə makroiqtisadi tsiklin da 
ha sürətli artım fazasına daxil olmasın 
da həlledici amil olmuşdur. Səmərəli pı 
siyasəti yeridilməsi, səmərəli moneta 
idarəetmonin yaıadılması Milli Bankı 
qarşısında duran makroiqtisadi vəzifəl 
rin reallaşdırılmasını lomin etmişd 
1996 2004 illərdə ortaillik toplam iııtlyi 
siya aşağı (30%) olmuşdu (ortaillik 
2,5-3%). Pula real tələbatın intensiv sı 
rətdo genislənməsi şəraitində 1995- 200 
illərdə manatla pııl toklifı (iqtisadiyyatı 
remonetizasiyası) 3,6 dəfo artmışdı.

Pul emissiyasımn artmasında dövlət 
büdcəsi çəıçivəsində neft gəlirlərindən 
istifadənin genişlənməsi, iqtisadiyyata 
xarici investisiya qoyuluşunun yiiksək 
templə artmasT, neft ixracımn əsasən 
qiymət amili hesabıııa çoxalması amil- 
ləri valyuta bazarında izafi xarici 
valyuta təklifıni xeyli artırmışdı. Belə 
bir şəraitdə Milli Baıık manatın məzəıı- 
nəsinin sabitüyini saxlamaq və iqtisa-

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ BANKI

diyyatı “ holland sindronuı” təhlükəsin- mişdi. Manatın iimumi xarici ticarət do- valyuta ehtiyatlan 60 dəfə artaı aq 1
dən qorumaq məqsədilə yaranmış izafi vriyyəsi üzrə real effektiv məzənııo in- mlrd. ABŞ dollarma yaxınlaşmışdır.
xarici valyula kütləsini ba,ardan çıxar- deksi 2005 ilin dekabrında 1995 iliıı de- Neft sektorıı istisna olmaqla,
malı olmuşdu. kabr ayına nisbətən 5,6% (qeyri-neft 1996-2004 ilbulə Milli Bankın sərənc

1995 2005 illərdə manatın ABŞ dol- sektorıı tızrə 6,6’Xı) ucuzlaşmış, beləliklə, amında olaıı rəsmi valyuta ehtiyatları,
larına qarşı məzənnəsi “ ıızən-tənzimb- milli ixracat xarici bazarlarda yüksək mal və xidmətbrin aylıq idxalı n»z»ra
nən” rejimdə formalaşmış, onun sə- qiymət üstünlüyiino malik olmuşdur. alınmaqla, beyııəlxalq normalara ııy-
viyyəsi (dövriın soıuına) cəmi 10% dəyiş- 1995-2005 illərdə Milli Bankın ğun hacmdo idi.
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Mi l l i  va l yuta.  Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin “ Azorbaycan 
Respublikası Milli Bankının yaradıl- 
ması haqqında” (11.02.1992) və “ Azər- 
baycan Respublikası milli valyutasının 
dövriyyəyə buraxılması haqqında”
(15.07.1992) fərmanlarına müvafiq ola- 
raq milli pul todavülünün osası qoyul- 
muşdur.

1992 ilin avqustunda I-, 10- və 250- 
manallıq əsginaslar, noyabnnda 5, 10,
20 və 50 qəpiklik sikkəbr, dekabrında 
5-manatlıq əsginas, 1993 ilin martında 
isə 50, 100, 500 və 1000 manat nomi- 
nallı kağız əsgiııaslar dövriyyəyə bura- 
xıldı. 1992 ilin avqustundan etibarən
1994 ilin yaııvarınadək manat Azər- 
baycan əıazisində öz nonunal dəyəıi ilə 
yanaşı, dövriyyəclə rublla paralel ödə- 
niş vasitəsi (1 manat = 10 rubl) kimi 
islifadə olunuıdu.

Milli Bank tərəfindon miistəqil pul 
siyasotinin yeridilməsinə şərait yarat- 
maq iiçün manatın ölkə əı azisində yega- 
nə ödəııiş vasitəsi olmasıııın təsbit edil- 
məsi zorııri idi. Bu zorurətin həllində 
Azərbaycan Respublikası Pıezidenti 
Heydər Əliyevin "Azərbaycan Res- 
publikası milli valyutasıııın respublika 
ərazisində yegaııə ödəniş vasitosi elaıı 
olunması haqqında” Eərmanı (11.12. 
1993) mühiım rol oynayaraq, Azəı- 
baycanm rubl zontısındim çıxmasmı 1 o- 
min ctdi və Milli Banka müstəqil pul və 
məzənnə siyasotini həyata keçirmək im- 
kanı verdi. Azərbaycan Respublikasımn 
Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə əsa- 
sən, Azərbaycan Respublikasınm pul 
vahidinin manat olduğu bəyan, Azər- 
baycan Respublikasının orazisindo ma- 
ııatdan başqa pul vahidlorinin ödoniş va- 
sitəsi kimi işlədilməsi qadağan edildi. Bu, 
manatın məzənnəsinin sabitləşmosi və 
möhkəmlonməsi, onun həqiqi milli val- 
yutaya çevrilməsi üçiin möhkəm zomin 
yaratdı.

Milli Bank tərəfindən ölkodə nağd 
pul dövriyyəsinin nizamlanması, nağd 
pula olan tələbatın optimallaşdırılması 
və pul qıtlığı probleminiıı aıadan qaldı- 
nlması moqsodilə 10000-manatlıq (1994), 
50000-manatIıq (1996) əsginaslar döv- 
ıiyyəyə buıaxıldı.

Azərbaycanda hoyata keçirilən 
ardıcıl iqtisadi islahatlar, düzgiin iqti- 
sadi siyasot, o ciimlodon pul və valyuta 
siyasoti noticəsinda dayanıqlı makroiq- 
tisadi sabitlik və yıiksək renıpli iqtisadi 
artıma nail olunması, inflyasiyaııın 
məhdudlaşdırılması, manatın məzən-

nəsinin dönorli xarici valyutalara nis- 
botində sabitliliyinin və onun daxili 
dönorliliyinin təınin edilmosi, ohalinin 
həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərocədə 
yaxşılaşdırılması manatın deııomina- 
siyasını həyata keçirməyo əlverişli şəra- 
it yaratdı. Diinya təcriibosi göstorir ki, 
yüksək inflyasiya və devalvasiya döv- 
riində nominal dəyərini əhəmiyyətli də- 
rəcədə itirmiş milli valyutanm davamlı 
iqtisadi sabitlik şəraitində denomina- 
siyası zəı uridir.

Denominasiya -  milli pul vahidləri- 
nin nominal dəyərinin aşağı salın- 
ması tədbiridir. Dünya təcrübəsində 
denominasiyanın miqyasının müx- 
təlif ölçüləri var. Denominasiyanı 
həyata keçirən müxtəlif ölkələr öz 
səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə 
alaraq milli valyutanın nominal 
miqyasının azaldılrnasının bu və ya 
digər miqyasını seçmişlər.

Dövlət atributlarından biriniıı milli 
valyutanın (manat) mozənnəsinin dünya- 
mn aparıcı valyutalarının məzənııolorinə 
uyğun səviyyədə formalaşdırmaq, milli 
pııl nişanlarının dizaynını, mühafizəsini, 
nominal strukturunu beynəlxalq stan- 
dartlara uyğunlaşflırmaq, pul nişanların- 
da milli vo tarix ənənələri dnlıu qabanq 
ifadə etmək, ölkədə pul dövriyyəsini yax- 
şılaşdırmaq, məzənnə və qiymətlər miq- 
yasını optimallaşdırmaq, uçot və hesab- 
laşma sistemini sadolosdirmək mocısodilə 
Azorbaycan Respublikası Prezidentinin 
“ Azərbaycan Respublikasında pul nişan- 
larının nominal doyərinin və qiymətlər 
miqyasının doyişdirilməsi (denominasi- 
yası) haqqında” Fərmanma osasən 
(07.02.2005), 2006 il yanvarın 1-indən 
etibarən yeni manata keçilməsi ilə əlaqə- 
dar olaraq, I yeni maııat 5000 manata 
bərabər edilmiş, mövcud manat yeni ma- 
natla birgə 2006 il ərzində dövriyyədə 
saxlanmış, 2007 il yanvarın 1-indən isə 
tamamilə yeni manata keçilmiş, yeni ma- 
ııatların 1, 5, 10, 20, 50, 100 ckvivalentiıı- 
də olan əsginasları vo 1,3, 5, 10, 20, 50 
qəpiklik sikkolər mərhələlərlo dövriyyoyə 
buıaxılmışdır.

Bank sistemi*

19 osrin soııunda Azərbaycanda 
200-ə yaxın kredit təsisatlarını birləşdi- 
rən bank-kredit sistemi Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 
(1918-20) dövrdə do inkişaf etdiıil- 
mişdi.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 
bərqəıar olduqdan sonra mərkozləşdi- 
rilnıiş planlaşdırmaya əsaslanan baıık 
sistemi formalaşdırıldı. 80-ci illərin ;o- 
nlarına kinıi Azərbaycanda SSRİ 
Dövlət Bankının və SSR İ Tikintı Ban- 
kının kontorları. habelə Dövləı əmək 
omanot kassaları şəbəkəsi fəaliyyot ;-
tərirdi. Bu clövrdo bank sistemin' ı -
sadiyyatm idarəedilməsi mexanizıv: iə
rolunun doyişməsi SSRİ-do iqt ai
islahatlar proqramının torkib h si
olan kredit sistemində radikal 
hatlar hoyata keçirilmDsıni tələb ed i. 
Bu islahatların nəticəsində dövlət I 
larının yeni strukturu, beş ixı ;-
laşdırılmış bank (SSRİ Sənaye-Ti i
Bankı, SSRİ  Aqrar-Sənaye P- 
SSRİ Mənzil-Sosial Bankı, SSRİ .. .-
nət Baııkı və SSRİ  Xaıicı qtisadi 1 ı- 
qolər Bankı), onların yerli konto' ə 
filialları yarandı (1988). Həmin lə
“ Koopeıasiya haqqında” SSRİ Qaı s- 
nunun qəbul edilınosi Azərbaycanı a 
da kooperativ və kommersiya b; 
larının yaradılması üçün hüquqi ns 
oldu. İlk kooperativ (12.10.1988! ə 
kommersiya (22.11.1988) ban -ı
bank əməliyyatlarını hoyata kcçiı 
üçün lisenziya aldı. Bankların qey 1 
atı SSRİ  Dövlot Bankı tərəfindən h 
ta keçirilirdi. 1991 ilin əvvəlində A  

baycanda 23 kooperativ və kom 
siya bankı fəaliyyət göstərirdi (SSR 
nn yüksək göstərici).

“ SSRİ Dövlot Bankı” və “ Barı 
və bank fəaliyyoti haqqında” Si 
qanunlarının qəbulundan (1990) sc- ,ı 
ikipilləli baıık sisteminə keçildi. S' 
Dövlot Bankı və ittifaq respublikaf 
nın mərkozi bankları birinci pill li 
bank, kommersiya bankları (həmçiııın 
ixtisaslaşdırılmış banklaı) isə ikinci pil- 
loli bank kiıni müoyyonloşdirildi. Bank 
oməliyyatlannm aparılınasını lisenziya- 
laşdırmaq hiiquuu morkəzi banklara 
verildi. 1990 ilin soııuna ixtisaslaşmış 
dövlət bankı olan Monzil-Sosial Bankı 
hğv edklfli, onun aktiv-passivlori, filial

* Məqalə Azərbııycan Rcspublikası M illi Bankmın 
rəhbnrliyi tərəfındən təqdim cdilmişdir.
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şəbəkəsi SSRİ Dövlət Bankmın Azər- 
baycan Kontorunun tabeliyino keçdi. 
Bankların lisenziyalaşdırılınasım SSRİ 
Dövlət Bankınm Azərbaycan Rcspub- 
lika Kontonı 1991 ildəıı lıoyata k̂ çir- 
moyə basladı vo ilk özəl baııkı həınin 
ilin 1 sentyabrında qeydə aldı.

Müstəqil Azərbaycanın ilk bank qa- 
nunveıiciliyinin qəbııl olunduğu dövıdon 
əvvəl SSRİ Dövlət Bankında qeydə alın- 
mış bankların bir qisminin yenidən 
qeydıyyatı aparıldı və bir neço yeııi ban- 
ka bank əməliyyatları aparmalarına 
lisenziya verildi. Vahid valyuta ıııəka- 
ıııda ehlivat sistemi funksiyaları yenədə 

Rİ Dövlot Bankının əliııdə idi. 1992 
;n fevralından avqustuııadok SSRİ Sə- 
lye-Tikinti, Aqrar-Sənaye bankları və 
nların şöbələıi bilavasitə Milli Bankın 
beçiliyində idi. 1992 ildə “ Milli Bank 
qqında” , “ Banklar və bank fəaliyyəti 

aqqmda” Azərbaycan Respublikası qa- 
unlarının qobulu və Milli Məclisin bu 
ınunların qiivvəyə minməsinə aid qənı- 
ılo (07.08.1992) Sənaye-Tikinti Bankı

> Aqrar-Sənaye Bankı Milli Bankın ta- 
:liyindən çıxarıldı və onların bazasında 
hmlərinin nəzarot zərfi dövlətə məxsus 
ın döıd səhmdar kommersiya bankı 

^KB) (Sənaye-İnvestisiya SKB, Aqrar- 
onaye SKB, Əmanət SKB vo Beynəl- 
.alq SKB) yaradıldı. Yeııi bank qanun- 
ericiliyiııdə Aqrar-Sənaye SKB və Səna- 

ye-İnvestisiya SKB-yə əmanət qəbul et- 
nək, Əmanət SKB-yə isə hiiquqi şoxslər-
■ əmoliyyatlar apannaq hiiququ verildi. 
.:əl bank sisteminin institusional quru- 
:.ıluğu prosesini stimullaşdırmaq məqsə- 
ılə ilkin mərhəlodo Milli Bank kapitalla 
ğlı aşağı tələblər irəli sürdii və sisteınə 

axıl olmaq üçiin liberal şərtlər müəyyəıı 
:di. Bank foaliyyətini tonzimloınək iiçün 
ıfayət qədər yumşaq ııəzarəl mexanizıni 
,'r alətloıinin totbiq edilmosi baııkların 
)xalması iiçün müııbit şəraıt yaratdığına 
örə 1992 94 illərdə respublikada 233 
ank fəaliyyət göstərirdi.

İnstitusional doyişikliklər nəticəsin- 
ə baıık sisteminin kəmiyyətcə inkişafı- 
(H nail olunsa da, nızamııamə kapitah 

orta hesabla 10 12 ınin ABŞ dolları təş- 
kil edən banklar diııaınik iqtisadi artı- 
nıın təmin edilınəsində, regional inkişa- 
fiıı dəstəklonmosində, özəl sektorun, xü- 
susilə kiçik və orta sahibkarlığm maliy- 
yo ehfiyaclarmın təmin edilınəstndo əho- 
miyyətli rol ovnamırdı. Onlarm əksəriy- 
yəti gəlirlərini vəsaitlərin cəlb olunaraq 
iqlisadiyyata transfornjasiya cdilməsi 
kimi klassik maliyyo vasitəçiliyi fttnksi-

yası əsasında deyil, maliyyə bazarında 
apaıdıqları mölıtokirlik əməliyyatları 
hesabma formalaşdırırdı. Dövlot baıık- 
larının köhna təsərrüfatçılıq prinsipjəri 
əsasında işləmokda davam ctmələri kre- 
dit portfelinin kcynyyotinə neqativ tosir 
göstoıorək onların ınaliyyə vəziyyotini 
pisləsdirirdi.

B a n k i s I a lı a 11 a r ı v ə b a n k 
q u r tı c u I u ğ u . Baıık sistemində real 
islahatlar zəruri makıoiqtisadi mühit

Azərbuycan Rcspııhlikası 
Bcyııolxalq Hankımn inzibati biııası.

(ınjnimal inllyasiya, sabit milli valyuta) 
formalaşdıqd’an (1995) sonra başlanmış, 
ilkin mərlıəlodo dövlot banklarının 
restrukturizasiyası vo sağlamlaşdırıl- 
ması tədbirlori həyata keçirilmiş, özəl 
bank sısteminin institusional formalaş- 
ınası təmin ediluıişdi.

Dövlot bankları tizrə islahatlar. 
Beynolxalq maliyyo institutlaı ının texni- 
ki və maliyyo dəstoyi ilo dövlot baııkları- 
ııın restrukUırı/.asiyası və sağlaınlaş- 
dırılması proqramlarınm gerçəkloşdiril- 
məsinə başlandı (1996). Dövlət bankla- 
rınııı yenidon qurulınasında Respublika 
Pıe/idenıınin “ Bank islalıallarınm do- 
rinloşdirilməsi todbirl«ri haqqıııda” f oı- 
manı (24.06.1997) haJJedid rol oyııadı. 
Dövlət banklarmın özoDô sdiriiınays ha- 
zırlaııması vo frvsUtuswnial uAkişafi məq- 
sədilo proqraın lıəyata keçirildi. Bıı pro- 
qam çərçıvosindo Beynolxalq Baııkın 
institusional iııkişali vo özəllosdirınəyo 
hazırlanması iizrə lodbiıiər ıığuıia ta- 
mamlandı və bankm özolləşdirilməsi ba-

rəsindo miivafiq qəıar qəbul edildi. 
Digər dövlot banklarmın maliyyo vo- 
ziyyəti təhlil edilorək, iiç dövlot bankı- 
nın sağlam aktivlori əsasında yenı döv- 
ləl bankı Biıiəşmiş Universal Səhııı- 
dar Bankı (hazırda Kapital bank” ) 
təsis edildi. Ötoıı dövr ərzində özol- 
loşdirınəyo hazııiıq və instıtusional qu- 
ruculuq çəıçivosində xarici texniki yar- 
dıından da ısufadə etməklə “ Kapıial 
bank” ın idaroetmo imkanları vo kapital 
bazası artııılmış, miivalıq daxili prosc- 
dur və qavdalar hazııiandıqdaıı sonra 
baııkm kredit foaliyyotinin genişləıı- 
dirilmosi üçün şərait yaradılmışdı.

Aqıar Sənaye Bankının məhdud li- 
senziya osasında foaliyyət göstorəıı qey- 
ri-bank kredit toşkilatına transforma- 
siya edihnosi vo problemli borcların 
tonzimlənmosi barodə qoraıiar qobul 
olunmuşdu. Dövlət banklarınm özəl- 
ləşdirilınəsi ilə bağlı konkrel meyaıiar 
isə ölkə Prezidentinin bank sistemindo 
rəqabot ınühitinin dalıa da yaxşılaş- 
dırılınası məqsədilo qəbııl etdiyi “ A/.ər- 
baycan Respublikasında maliyya-bank 
sistemindo islahatların dərinləşdirilmo- 
si ilə əlaqodar olavə lədbiıior haqqın- 
da” Pormanmda (01.03. 2005) ınüəy- 
yən edildi.

Ö z ə 1 b a n k 1 a r ii z r ə i s 1 a - 
h a 11 a r . Milli Bank 1996 ildə foıına- 
laşmış əlverişli ıqti»adi koııyunktur şo- 
raitində özəl banklar ü/.rə islahatlara 
başladı, ilk növbədə onlaı ın kapitalla- 
rına olaıı tələbləri ardıcıl olaraq 
yüksoltdi. Bu addım bankların kapital 
bazasının təınərküzloşməsinə, rəqabət 
qabiliyyətinin artırılmasına, baıık siste- 
minin iqtisadiyyatı ınaliyyəlosdirmo 
iınkanlarının genişləndirilınəsinə və 
maliyyə sabitjLiyino xidmot etdi. Kapi- 
talla bağlı taloblorin aıdıcıl artırılması 
baıık foaliyyətində maliyyə intizamını 
möhkonılondirməkdə vo ödoniş qabi- 
liyyətiııi artırmaqda lıolledici rol oyna- 
dı. Özəl banklar baza bank mohsıılları- 
nın hannsını toqdim edo hilon ınaliyyə 
vasitoçiloıino çevrilınoyə başladı. Da- 
yamqlı baıık sisteıninin quıulması 
iizro hoyata ikeçifibn ardjeıl Vədb\v\əv
1997 98 illordə baş verrniş qlobal ına- 
liyyo höhranınm ınilU bank sisteminə 
tosirini minimallasdırmağa vo ondan a/ 
itki'oıio çıxmağa iinkan verdi.

özol bıtnklan/7 bank ,'slahaikınmn
2000 ildəıı başlayan növbəti məıhəlo- 
siııdo h^yata keçirilmiş iııtensiv sağlam- 
laşdırılma todbiıioıi bank sisteminin 
davamlılığmı möhkomləndirdi vo ıııa-
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liyyə-vasitəçilik funksiyasmı əlverişli 
etdi. Hankların kapital bazasının artımı 
və konsolidasiyası bank foaliyyətinin 
genişlənməsinə şərait yaıatmaqla ban- 
khırın maliyyə davamlılığmı və bank 
sistcminə olan inamı xeyli möhkəm- 
ləndirdi. Məcmıı kapitalın minimal sə- 
viyyəsinə tələbin artırılması nəticəsində 
bankların məcmıı kapitalı 2003 05 
illərdə təqr. 3 dəfə artdı.

Bank sistcminin restrukturizasiyasının 
növbəti miihüm mərhələsinin həyata keçi- 
rilməsinə 2002 ildə başlandı, böyiik 
məbləgdə neft golirlərinin ölkəyo axımnı 
və bu əsasda bankların maliyyə resursları- 
nın stratcji məqsədlərə səmərəli ötiirülmə-

həııı də “ İpoteka haqqında” Oanun 
əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdır- 
maqla yanaşı, maliyyə sektorunun in- 
kişafında da mühüm əhəmiyyətə ma- 
likdir.

Milli Bank tərəfindən qəbul edilmiş
(1997) “ Milli Ödəniş Sisteminin konscp- 
siyası və strategiyası” na uyğun olaraq, 
“ AZİPS” - Real Vaxt Rejimindo Bank 
lararası Milli Hcsablaşmalar Sisteıni ya- 
radılıb istismara verilmişdir (16.02. 
2001). “AZİPS'-in tətbiqi banklararası 
ödənişləri real vaxt rejimində aparmağa, 
hcsablaşmalar zamanı vəsait itkisini 
aradan qaldırmağa, bankların balans 
hesabatlarımn konsolidasiya edilməsini

sinə hazır olmalarının vacibliyi nəzərə 
alınaraq, 2002 05 illər üçün yeni inkişaf 
strategiyası hazııiandı. Əsas bank qanun- 
larının həmin strategiya çəıçivəsində yeni 
redaksiyada qəbıılu bank fəaliyyətinin 
əsaslandığı hüquqi bazanııı qabaqcıl 
beynəlxalq ləcrübəyə u>ğunlaşdırılmasını 
tomin etdi.

Səmərəli idaroetmə sistemləri təş- 
kilinin təmiıı edilmosi məqsədilə bank- 
larda beynəlxalq standartlara uyğun 
korpoıativ idaractSııa standartlarının 
totbiqinə başlanması vo Beynəlxalq 
Maliyyə Hesabatı Standartlarına kcçil- 
məsinin başa çatdırılması bank foaliy- 
yətində şəffaflığın səviyyəsini aıtır- 
maqla baıık xidmətləri bazarında 
maliyyə intizamını gücləndirən mühüm 
şərtlordən biri oldu.

B a n k i n f r a s t r ıı k t u r ıı n u n 
i n k i ş a f ı . Bank qanunvericiliyinin 
təkmılləşdirilməsi isuqamotində görül- 
müş işlər, o cümlədon həm ycni redak- 
siyada qəbul edilmiş “ Banklar haq 
qında” və “ Azorbaycan Respuhlika- 
sının Milli Bankı haqqında” qanunlar,

asanlaşdıımağa və banklar tərəlindən 
likvidliyin daha çcvik şəkildə idarə olun- 
masına şərait yaratmışdır. Yeni sistem 
bazar iqtisadiyyatına əsaslanan pul siya- 
sətinin daha səməroli aparılmasını 
əlverişli etmiş vo bazara operativ surətdə 
geniş nozarəti həyata keçirməyə və 
mötəbər məlumatlarla işləməyə imkan 
vermişdir.

Milli Ödəniş Sisteminin yaradılması 
strategiyasının birinci məıholəsi olan 
“ AZİPS"-in istismara vcrilməsi başa 
çatdırıldıqdaıı sonra yaradılan Xırda 
Ödənişlər iizrə Hcsablaşma Klirinq 
Sistemi - XÖHKS Milli Bankda fəa- 
liyyət göstərən ödəniş və informasiya 
sistemlərinə intcqrasiya olunmuşdur 
(02 . 12.2002).

Ödəniş infrastıukturunun gcniş- 
ləndirilməsi məqsədilə Milli Kart Pros- 
sesinq Mərkozinin yaıadılması ölkə 
Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş
(09.12.2004) “ Azərbaycan Respublika- 
sının Milli Ödəniş Sistcminin mkişafı 
üzrə 2005-07 illər üçiin Dövlət Proqra- 
mı” nın osas tədbiıiərindən biıidir.

Standard
Bankııı
inzibati
binası.

Onun istismara verilməsi (2005) sa- 
yəsində banklar tnüştərilorin vəsaitləri- 
nin köçiirülməsi xidmətini istor ölkə 
daxilindo, istərsə də xarici ölkələrə sa- 
niyələrlə ölçülən müddətdə həyata ke- 
çirmək imkanı əldə etmişdir.

Ölkənin maliyyə sistcminə inamın 
möhkəmləndirilmosi istiqamətində 
bank nozaroti sisteminin inkişafı mıi- 
hüm rol oynayır. Milli Bank nəzarət 
prosesində məsafəli monitorinqdon 
(xaıici nəzarətdən) və inspeksiyadan 
(daxili nəzarətdon) istifadə edir. Bank 
nəzarətinin səmərəliliyiniıı artınlması 
və funksiyasının optimallaşdınlmn ı 
məqsədilə bank nəzarətinin metodol- i 
bazasının təşkili və Bazel Komitəsn 
prinsiplərinə uyğunlaşdırılması is: ■ 
mətində fəal işlər aparılmışdır. I 
nəzarət çorçivəsində bankların etı 
lılığının təhlili proscdurları bcynolx 
C A M EL reytinq sistemi əsasında h.- 
ta keçiıilmiş və qiymətlondirmə 
nəlxalq standartlara uyğunlaşdırıl' 
dır. Milli Bankın bank nəzarəti s. 
sində prioritet istiqamotlorindon 
AvtomatJaşdırılmış Bank Stati 
Hesabat Sisteminin tətbicı ıdir. .ı
sistem özündo xarici nəzarət sahəsı v
konkret bank üzrə. həmçinin bii: 
lükdə bank sistemi üzrə məlumatl,: n 
qəbulu, emalı və istifadəsinin avtom L- 
laşdırılmış variantını əks etdirir.

1997 ildən başlayraq bank sis1 > 
mində mühasibat uçotunun Beynəlx q 
Maliyyə Hesabatı Standartlarına u\ 
qurıılması istiqamətindo bir sıra todbi 
həyata keçirilmiş, Azərbaycan Resp 
likasının bank sistemi üçün Hes ı 
Planı hazırlanıb bütün bank sistem 
tətbiq edilmişdir (01.09.2001).

Bank fəaliyyətində kredit rısi 
azaltmaqla bankların iqtisadi' 
krcdit qoyuluşlarının fəallaşdırılra 
da mühiim rol oynayan Mərkoz' 
dirilnıiş Kredit Reyestri tamamlanıl 
tismara verilmişdir.
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Büdcə sistemi*

Azorbaycan Rcspublikasının ma- 
liyyo sisteıni dövlətin funksiya və vəzi- 
fələrini yerinə yetirmək, homçinin gc- 
niş təkıar istehsal prosesini tomin ct- 
ınək üçiin pul vəsaitlərı fondunun ya- 
radılması, bölgüsü və istifadəsi ilə əla- 

ıdar mcydana çıxan maliyyə ınünasi- 
bətloriniıı mocmusudur. Azorbaycan 

espublikasınm dovlət maliyyəsi dov- 
! ii büdcəsı, biidcədənkənar foııdlar, 
ovlət kreditləri, sığoıta fondları və 

(I bazarı, homçinin müxtəlif miilkiy- 
t formalarına malik müəssisəlorin 

rıliyyəsindən ibarətdir.
Dövlət büdcosi iimumdövlət ehti- 

iclarımn, elmi-texniki tərəqqinin sii- 
■ti.ındiıilməsi və istchsalın gcnişlon- 
ıniınəsi, iqtisadiyyatın ərazi və sahə 
rukturunda irəl i ləyişlori n təmin 
unması, ehtiyat fondlarının yara- 

ılması, lm, təhsil, səhiyyo xərcləri- 
n, sosial tominat və sosial ıniidafio 

lıtiyaclarının ödənilməsi, dövlətin 
iarəetmə vo inzibati orqanlarının, 
ımçinin ölkonin müdafio qüvvolorinin 
ıxlanılması üçün ptıl vəsaiti fondtı- 
ır. Dövlət büdcəsi aşağıdakı funksi- 
iarı: vergilər vasitəsilə büdcəyo top- 
nan vəsaitlorin bi'ıdco xərcləri vasitə- 

ı lo  böliişdürülməsini; iqtisadiyyatın 
ivlot torəfindon tonzimlənməsi və təs- 
qini, dövləlin vcrgilər və büdcə xorc- 
ri vasitəsilə iqtisadiyyata təsir ctməsi- 
; sosial sferanın vo dövlətin sosial si- 
sətinin həyata kcçirilınosinin maliy- 

təminatım; morkəzləşdirilmiş pul 
saiti fondlarımn yaradılması və isti- 
də cdilməsüıə maliyyo nozarotini ho- 
tla keçirir.

Büdcə sisteıni haqqında Azorbay- 
an Rcspublikasının qantınvcriciliyi 
v.ərbaycan Rcspublikası Konstitusi- 

>asmdan, “ Biidcə sistcmi haqqında” 
Azərbaycan Rcspubükası Qanunun- 
dan, hor biidco ili üzrə qobul cdilon 
dovlət biidcəsi haqqnıda qanundan, di- 
gor qanunlar vo normativ hüqıtqi akt- 
\ardan, habclə Azərbaycan Rcspub- 
likasmın tərəfdaş olduğtı bcynəlxalq 
müqavilələrdon ibarətdir.

Ölkəvun büdca sistemi Azorbaycan

* Moqjıb Azr>rhjıycan Respııblikası Maliyyn 
Nn/iıliyinin rDİıborliyi lornfnıünn ləqdinı cılilnıişüir.

Respublikasınııı dövlət büdcəsindon, 
Naxçıvan MR-in büdcəsindən və ycrli 
büdcələrdon ibarətdir. Büdcə sisteıni 
ona daxil olan biitiin büdcəlorin vahid- 
liyi vo müstəqilliyi prinsipi əsasmda 
qurulur.

Biidcə sistcminin vahidliyi tonzim- 
ləyici mədaxil mənbolonndon isfifadə 
ctmək, məqsədli biidco fondları yarat- 
maq, maliyyə ehtiyatlarıııı müxtəlif 
səviyyəli büdcələr arasında böliişdiir- 
mok vasitəsilə büdcələrin qarşılıqlı ola- 
qəsinə əsaslanır. Büdco sisteminiıı va- 
hidjiyi eyni büdco tosnifatı, btidco so- 
nədləri və formahırından istifadə oltın- 
ması, biidcolərin icrasına dair müıı- 
təzəm hcsabatın hazırlanması vo qa- 
nunvcıicilikdə ınüəyyon olunmuş qay- 
dada təqdim edilməsi yolu ilo təmin 
edilir. Btidcələrin müstəqilliyi, mövcud 
qanunvcriciliyə uyğun olaraq, mədaxil 
mənbələrinin vo vahid biidco təsnifatı 
çoıçivəsindo xərclərin istiqamətlərinin 
miioyyonloşdirmək hiiququnun olması 
ilə tomin cdilir.

Azərbaycan Rcspublikasımn bıidcə 
sisteminə daxil olan büdcəlor və büdcə 
təşkilatları, habelo büdcodəııkənar 
dövlət londları üzrə maliyyə omoliyyat- 
larının (o ciimlədən büdcə təşkilatları- 
nın büdcədənkonar əmoliyyatlarının) 
müqayisəsini təmin etmək məqsodilə
2004 il 6 oktyabrda qəbul edilmiş 
(2006 ilin 15 mayında və 2007 ilin 16 
yanvarında əlavo vo dəyişiklik edil- 
mişdir) Az.ərbaycan Rcspublikası Valıid 
Biidco Tosnifatı totbiq oluntır.

Biidcə təsnifatı büdcə gəlirlorinin 
təsnifatından, büdcə xərcləriııin lunk- 
sional, iqtisadi. təşkilati vəs. prinsiplor 
əsasında tərtib olunmtış təsnifatındaıı 
ibarətdir. Biidcə təsnifatmm gəlirlər, 
fıınksional, iqtisad'. təşkilati vo s. üzrə 
tərkibi qanunvcıiciliklə müəyyən 
edilir.

D<>vlət biidcəsinin gəlirlori qanun- 
vcıiciliklo müəyyən cdilmiş qaydada 
dovlot vergiloriııin, qıantların vo digər 
goliıiorin məcmusundan ibarətdir. 
liüdco galiıioriuin tosnifatı vcrgilərdoıı 
daxilolmalar, sosial ayıımalar, qraul- 
lar və digər golirbr olmaqla 4 kalc- 
qoriyadan ibarətdir.

Dovlət biidcosi goliıioriııin yığımı 
Aiarbaycan Rcspublikasının Vcrgi 
Məcolləsino vo digər qanunvcıicilik

aktlarma uyğun olaraq həyata keçiri- 
lir. Gəliıiorin mobləğinin yuxarı hoddi 
dövlət biidcosinin qanunla təsdiq oltın- 
muş göstoıiciləri ilo mohdudlaşınır. Qa- 
nunvericiliklo nozordo tutulmuş hocm- 
dən artıq ödonilmiş vergi, rüsum, digor 
odonış və daxilolmaların biidcodon tıay- 
tarılması dovlot büdcosi goliıiorinin 
azaldtlmasına aid cdilir.

Dövlot büdcəsinin xərclorino cari 
xərclər vo əsaslı xərclor; krcditlor üzrə 
borchıra, faizlərə xidmət xərcləri və layi- 
hələrdə iştjrak payı daxildir. Cari xərc- 
ləro əməkhaqqı, oınəkhaqqına üstəlik, 
pcnsiya və b. sosial ınüavinətlor və ödo- 
nişlor, malların salmalmınası və s. Xıd- 
motlər üzrə xərclər, laiz üzro ödəmslor, 
qrantlar. subsidiyalar və caı i köçiirmo- 
lər aiddir. Əsaslı xorclorə əsas vəsaitlə- 
rin alınması, kapital qoyuluşları və 
səhmlərin alınması aiddir. Büdcəxorclo- 
ri mtivafıq büdcə təsnilatına uyğun ola- 
raq losdit] olunmuş büdcə ayırınaları 
hoddində cari investisiya, innovasiya və 
digər xərclorin maliyyələşdirilməsinə 
yönəldilir.

Azorbaycan Rcspublikastnın Do-iət 
Büdcosini vo Naxçıvan MR-in büdcəsi- 
ni, miivafiq olaraq, A/.ərbaycan Res- 
publikasının Milli Moclisi vo Naxçıvan 
MR Ali Məclisi qanun, yeıii büdcələri 
isə yeıii bələdiyyə orqanları qərar şok- 
lindo təsdiq cdirlər.

Dövlət bi.idcəsi kəsirlə proqnozlaşdı- 
rıla bilər. Dövlot biidcosi kəsirinin yuxa- 
rı həddinin məbləği növboti büdcə ili iiz 
rə dovlət btidcəsi haqqında qanuııla 
muoyyən cdilir. Biidcə kəsiri əsasən qiy- 
mətli kağızlar, dövlot istiqrazları, dövlət 
omlakmın özolləşdirilməsindən daxil 
olan vəsaitlar hcsabına maliyyəloşdirilir. 
Ölkonin sosial vo ıqtisadi inkişaf proq- 
raınlarının maliyyələşdirilmosi moqsodi- 
lə büdcodonkonar dövlot fondlarından 
ayrılan vosait dövlət bııdcəsinin xorclori- 
no daxil cdilir və xoziııodaıiıq vasitəsilo 
icra oluııur.

İqtisadiyyatın maliyyo tominatının 
yaradılmasında, dövlətın fttnksiya vo 
vo/ifəlorinin yerinə yetirilmosində xüsusi 
rolu olaıı büdcənin idarə olunması üçiin 
beynolxalq standartlara cavab vcron 
qanunvcricilik hazasrrım yurndılmtısı 
mühtiın şortlordən biridir. 1991 ildən 
sonra ölkn iqtisadiyyatımn qurulınası, 
oııun idarə olunması üçiiıı hiiquqi baza-
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nın yaradılması, mövcud normativ hii- 
quqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqa- 
motində mülıüm işlor görüldü. Bclo ki,
1992 ildə qəbul edilmiş “ Büdco sistemi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunu bu istiqamotdə ilk addım oldu. 
Həmiıı dövr iiçün mütoroqqi normativ 
akt hesab olunan bu Qaının biitövlükdə 
büdcə prosesiııin hoyata keçirilməsi tə- 
loblorinə cavab vermişdi.

Azorbaycaıı Rcspublikası Konstitu- 
siyasının qəbulu, bazar iqtisadiyyatına 
keçid, büdco xorclərinin idarə edilməsın- 
də mühüm rol oynayan xəzinədarlıq sis- 
teminin yaradılması “ Büdcə sisteıııi 
haqqında” Qanunun osaslı surətdə tok- 
milləşdirilməsi zərurotini yaratmışdı. Bu 
zorurot nəzorə alındı və 1999 ildo 
“ Dövlət biidcəsi haqqmda” Azərbaycan 
Rcspublikası Qanuııu qəbul olundu. 
Büdcə sistemınin tokmilləşdirilməsi işlə- 
rinin davamı olaraq, layihəsi Maliyyo 
Nazirliyi tərofindən hazırlanan, bey- 
nolxalq təcrüboyo və standartlara cavab 
verən, respublikada büdcələrin tərtibi, 
tosdiqi, icrası vo icrasına nozarətin təşk- 
ilati, hüquqi vo iqtisadi əsaslannı, 
habelə dövlət biidcəsi 1İ0 biidcədənkənar 
dovlot fondlarının, ycrli biidcolərin qar- 
şılıqlı əlaqolərinin osas prinsiplərini 
müəyyən edən yeni qanunvericilik aktı 
“ Büdcə sistemi haqqında” Azorbaycan 
Respublikası Qanunu 2002 ildə qobııl 
edildi. Qanuıı 40 maddəni əhatə edon 
“Ümumi müddəalar” , “ Dövlət büdcəsi” , 
“ Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
büdcəsinin tərtibi, təsdiqi, icrası və 
icrasına nozarət” , “Yerli büdcəlorin tər- 
tibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət” 
fosilbrindən ibarətdir. “ Büdcə sistemi 
haqqında” yeni qanun dövlət büdcosinin 
tərlibi prosesinin əsaslarını müəyyən- 
loşdirmiş, Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisino təqdim edilən sənədlərin 
sayı bir neçə dəfə artmış və bununla da 
büdcənin şəffaflığı və aşkarlığının tomin 
olunmasına imkan vermişdir.

“ Büdcə sistemi haqqında” Azər- 
baycan Respublikası Qanununda osas 
mosələlərdən biri dovlət büdcəsinin tər- 
tibi prosesidir. Dovlət büdcəsi Azər- 
baycan Respublikasının müvafiq dövlot 
hakimiyyoti orqanları vasitosilə dövləto 
məxsus vozifo və funksiyalarııı yerino 
yetirilməsi üçün tələb olunan pul və- 
saitiniıı yığılması və istifadə olunması 
üçün əsas maliyyə sənodidir. Biidcə öz- 
ö/lüyündo bir il orzindo lazım olan xərc- 
lərin vo onların ödənilməsi üçün tolob 
olunan golirlorin smeta məcmusudur.

Dövlot hüquqi və fiziki şəxslordən müx- 
tolif növ vergi, rüsum vo s. ödənişləıi 
yığmaqla gslirlorin büdcədən maliyvolə- 
şon təhsil, səhiyyə, müdalio və s. sahələr 
arasmda bölüşdüriilmosini Dövlət büd- 
cosi vasitəsilə həyata keçirir.

'Büdcə sistemi haqqında” Azərbay- 
can Respublikası Qanununa əsasən, 
biidcə ili üzrə dövlət biidcəsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Qanununda 
aşağıdakı göstəricilər təsdiq olunur: gə- 
Ürlərin və xərclərin ümumi məbləği; ver- 
gilorin dərocoləri; modaxil monboləri 
iizro gəlirlorin məbləği; monbəlor üzrə 
qrantlar vo transfertlor; ayrı-ayrı goliıio- 
rin büdcələr arasında bölgüsü vo ayırma 
normaları; funksional və iqtisadi tosni- 
fata uyğun olaraq paıaqraflar soviyyə- 
sində xərclərin məbloği; Naxçıvan MR 
büdcosinə və yerli büdcoloro verilən 
qrantlaıın, dotasiyaların, subsidiyaların 
və subvensiyaların mobləği; digər büdcə 
ssudalarının ümumi məbloği və istiqa- 
mətləri; daxili və xarici dövlət borcları- 
nın faizləri və əsas məbləğləri üzrə ödə- 
nişlor; dövlotin üçüncü tərof qarşısında 
öhdəliyinin yuxarı hoddi; sair beynəl- 
xalq öhdəliklərin mobləği; ehtiyat fon- 
dunun mobləği; Azorbaycan Respubli- 
kasının daxili və xarici borclanmasının 
(il ərziııdə götürülə biləcok dövlət borcu- 
nun, o cümlədən dövlot istiqrazları hcsa- 
bına cəlb cdiləcok vəsaitin məbləği) və 
büdco ili ərzində veriləcək maliyyə zə- 
manotləri üzrə məbləğin yuxarı həddi; 
xərclorin ınaliyyələşdirilmo ardıcıllığı; 
dövlət büdcəsinin müdafiə oluııan xərc 
maddələıi; dovlət büdcəsi kəsirinin yu- 
xarı həddinin mobloği; Azərbaycan Res- 
publikası Dövlot Neft Fondunun golir- 
lori nozoro alınmadan icmal büdcə kosi- 
ri; icmal büdcodo xərclərin yuxarı həddi- 
nin məbloği.

“ Büdco sistemi haqqında” Azərbay- 
can Respublikası Qanunuııda icmal 
büdcə dovlət büdcosinin, Naxçıvan MR 
büdcəsinin, biidcə toşkilatlarınm büd- 
codonkoııar əməliyyatlarımn büd- 
cədənkənar dövlot tondlarının gəlir və 
xərclorinin lunksional və iqiısadi təsni- 
fata uyğun paraqraflar səviyyosində 
xiilasəsini əks etdirir. İcmal biidconin 
bozi parametrlorinin göstəricilorinin 
növboti büdcə ili üçün dovlət biidcəsi 
haqqında qanunda təsdiq olunması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belo ki, 
ovvollor dövlot büdcəsi yalnız dovlət sek- 
torunun əmoliyyatlarımn bir hissəsini 
özündo birloşdirirdi, icmal büdcodə isə 
bütün maliyyə rcsursları öz əksini

tapırdı. Mühüm cəhətlərdən biri də dov- 
lət büdcəsindən maliyyələşon təşkilatla- 
rııı büdcədonkonar əmoliyyatlarımn 
dövlət büdcosinin tərkibinə daxil 
edilməsidir.

Dövlət büdcəsinin icrasına nəzaroti 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məc- 
lisi və onun Hesablama Palatası, eləcə 
də öz səlahiyyətləri daxilində Maliyyə 
Nazirliyi hoyata keçirir.

Dövlət borcu və ona xidmət göstəril- 
məsi qanunun yeni müddoalarındandır. 
Qanuna osasən, ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişaf proqramlarının yerinə yeuril- 
məsini təmin etmək məqsədilə Azə ly- 
can Respublikası Prezidentinin tap ığı 
ilə dövlət tominatı əsasında borc ıa
bilər. Büdcə golirlərinin həcmində1 /a 
ayırmaların səviyyəsindən asıh I
mayaraq, dövlot borcu üzrə xidn ər
(əsas borc, faiz) tam vo vaxtında h ta
keçirilınəli, faizlər və borclar k ıt
müqaviləsino, yaxud dövlot qiy li
kağızlarınm şərtlərinə əsasən vaxt a
ödonilməlidir.

“ Büdco sistemi haqqında” Azər -
can Respublikası Qanununa əs 
nəinki dovlət büdcəsinə biitün da 
malar və ödəmələr, büdcodonkonar 
lar (ödonişlər), büdcədənkənar cl ät 
fondları (ARDNF-nin gəlirləri, əmoi v- 
yat xorcləri beynəlxalq banklarda v: di- 
gor maliyyə institutlarında vəsaitiıı r-
ləşdirilməsi ilə bağlı xərclər is :ıa
olmaqla), dovlət büdcəsi kəsit’ in
ödənilməsi üçün dovlət təminatı ilə ı-
mış kıeditlər üzrə əməliyyatlar və or
dövlət maliyyə əməliyyatları da M
xozinodaıiığı vasitəsilə icra edilir.

Xozinodarlıq sisteminin əsası 
publikada 1995 ildə ümummilli 
Heydor. Əliyevin “ Azərbaycan Re: 
likasında Dövlot Xəzinodarlığının 
dılması haqqında” inızaladığı Fər. 
qoyulmuşdur. Xozinədarlığın ya'. ■!-
masında əsas məqsod dövlətə m js
maliyyə ehtiyatlarmın vahıd mork; ;ın 
idarə edilməsini təmin etmək, bıı v: 
lərin daxil olması və xorclonmosi n
daha çevik nəzarət mexanizmini ya -
maq, dovlət borclarınm, zəmanətlərın 
və alınmış krcditlərin uçotunu yaxşılaş- 
dırmaq vo respublikada qiymətli kağız- 
lar bazarının yaradılmasını sürətlondir- 
mokdən ibarot idi.

1997 ildo “ Azərbaycan Respublika- 
sında Dövlət Xəzinədarhğının foaliyya 
tinin tonzimlənməsi haqqında” sərəıı- 
camın imzalaıımasından sonra rcspub- 
likada xəzinodarlıq sisteminin 4 morhə-
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losi Lotbiq edilmiş vo son morholə - bey- 
nolxalq standartlara cavab veron və ən 
miiasir informasiya texnologiyasına 
osaslanan Xəzinodarlığın İdarəedilmosi 
iizro İnformasiya Sistemı (XİİS) yara- 
dılması, miivafiq proqıam tominatı ha- 
zırlanaraq sınaqdan keçirilməsi do ar- 
tıq başa çatdınlmışdır (2006).

çokisi elın üzro 1,3%, miidafio üzro 
12,0%, tohsil Liy.ro 18.7%, sohıyyo üzro 
4,9‘y<), sosial miidalio ii/.ro 11,3%, sosial 
tominat üzro 4,5% idi (codvol 1).

Maliyyo sabitliyini şortlondiron digor 
miihiim amil infiyasiyanm səviyyəsidir. 
Respublikada inllyasiyanın ıllik səviy- 
yosi ll>93 ildo I 129%-ə çatınış, 1994 vo

müavinətlor 2,3 dolb, orzaq xorci 5,3 
dolb, dorman xorci 2,5 dolb, osaslı xorc- 
lor 5,8 dolb çoxalmışdı (codvəl 3).

Bolodiyyolorııı maliyyosi. Bolodiyyo 
maliyyosinin iqtisadi osaslarmı bolo- 
diyyo oırılakı, bolodiyyo torpaqları, yeıii 
büdco vo budcodonkonar fondlar bolo- 
diyyonin istelısal xidmot vodigor ləaliy-

C.xhol l
1995-2005 ilbrda A/.ərbaycan Respublikası dövlət büdcosiııiıı 

makroiqtisadi göstəricilori

İllor liiidcn golirbri Büdco xorciori Bıidcə kəsiri ( ) 
(prolisıt (+))

mln. ınanany ÜDM-o nisboton %-h nılıı. manutlu ÜDM-o nisbətən %-fo ntlA. nutmttkı IJDM-ə nisboton % %
1995 316,0 14,9 428,0 20,1 -112,0 5,2
l ‘M6 402,0 18,2 482,0 17,6 79,2 2,9
1997 513,0 16,25 589,0 18,64 -75,5 2,39
1998 466,0 13,54 528,0 15,36 -62,6 1,82
1999 559,0 14,82 652,0 17,26 -92,2 2,44
2000 715,0 15,15 764,0 16,19 -49,3 1,05
2001 784,8 14,74 808,0 15,17 -22,7 0,43
2002 911,0 15,02 931,8 15,37 -21,2 0,35
2003 1221,0 17,09 1235,0 17,27 -13,4 0,19
2004 1510,0 18,03 1502,0 17,94 +7,9 0,09
2005 2055,2 17,31 2140,7 18,03 85,5 0,72

Bütiiıı büdcə gəlirləri vo xorcləri 
zorbaycan Respubükasının Milli Ban- 
ıııdakı Vahid Xozinodaıiıq Hesabı 
VXH)  vasitəsilə həyata keçirilir. 

Xərclorin icrasına nozarotin totbiqi 
'ticəsindo büdcə təşkilatlarının debi- 
'r-kıeditor borcları xeyli azalmısdır.

Dövlətin büdco-vergi siyasoti ilk 
övbodə biidconin gəlir hissosində öz 
■’Csini tapır. Büdcə gəliıiərinin 80%-i
1990 ilə qədor 35-40%-i, 1996-2002 
lordo 90%-i) vcrgi daxilolmalarının 
esabına formalaşırdı.

1995 illo müqayisədə 2005 ilin büdcə 
ıliıiori 6,5 dəfə. büdcə xorclori isə 5,0 
ofo artdı. 2003-05 illərdo büdcə golir- 
ri 68ly!>, büdcə xorclori iso 73% artdı 
JDM-in orta hesabla ıcal artım sürəti 
4.6'Mı). Həmin dövrdo birsıra vergiloriıı 
i'tımı əlavo dəyor vergisi (ƏDV) üzro 
6,4%, aksi/lor iizrə 2,1 dəfo, monfəot 
ergisi üzrə 2 dofə, golir vergisi üzro 2,1 

dolb, omlak vergisi ü/rə 52"/\ torp.ıq 
vcrgisi üzrə 35,4% olmuşdu. Biidcə xərc- 
lorimıı artımı elm iizıo 66,9%, miidafio 
iizrə 2,1 dələ, mohkomo hakimiyyoti, 
hüquq-mühafizə, tohliikosizlik orqan- 
larının vo prokurorlıığıın saxlaudması 
üzro 71,1%, tohsil üzro 58,6%, sohiyyo 
üzro 2,1 dofo, sosial tominat üzro 44,4% 
olmuşdu. Həıııin dövr orzindo biidconin 
ayrı-ayrı xəıcbrinin orta hcsabla xiisıısi

1995 illordo, miivafiq surotdo 1663,5%-o 
vo 411,8%-ə cnmişdi. Respublikada
1996 iliıı əvvəlindon totbiq cdilon sərt 
maliyyə-kredit siyasoti noticosində 
homin ildo inflyasiya 19,8'Mı-o, 1997 ildə 
3,6%-ocnmiş, hotta 1998 vo 1999 illərdə 
defiyasiyaya (miivafiq olaraq 0,8 və 
8,6Vo) nail olunmuşdu.

Biidcə daxilolmalarının böyiik 
əksoriyyoti vergi daxilolmalarının payı- 
na düşiir. Vcıgi daxilolmalarında ən bö- 
yiik pay ƏDV-yə moxsusdur (2003 ildə 
33,5%, 2004 ildə 30,0% vo 2005 ildo 
29,2%). Əhomiyyotino göro sonrakı ycr- 
lori mənfoot vergisi (2003 ildo 14,6%,
2004 ildo 14,8% və 2005 ildə 17,3%) vo 
liziki şəxslərdon golir vergisi (12,3%, 
14,7% və 15,4%) tutur. Bu iiç vergi 
növiinün büdcədaki iimıımi payı 2005 
ildo 61,9% olmuşdu (codvol 2).

2001 05 illordə adambaşına biidco 
xorciori 99,2 manatdan 253,8 manata 
qədor vo ya 2 6 dəfo artmışdı. Homin 
dovrdə elm xorciəri 2,9 dolb, təhsil 
xorclori 2,0 dofo, sohiyyo xərclori 2,8 
dəlb, sosial müdafio xorclori 2,1 dolə, 
miidalio xorcləri 2,7 dafo, modoııiyyot, 
incəsonot vo kiitlovi inlormasiya vasito- 
ləri xorcləri 2,3 dolb, dovlot əsaslı vo- 
sait qoyııluşu xorclori 6,3 dolb büdco- 
don maliyyoloşon toşkilatlarda oınok- 
haqqı fondu 3,1 dofo, pensiya vo

yot növləri toskil cdir. Bolodiyyəyə mon- 
sub olan biitün növ daşınar və daşınmaz 
əmlak bolodiyyo mülkiyyoTidir. Bolodiy- 
yə öz omlakına dair miilkiyyətçi hiiqu- 
quııa ıııalikdir, omlakına sorbəst olaraq 
sahiblik edir, ondaıı istifado cdir vo oııa 
sərəncam verir.

qəbul olunmusj “ Bəbdiy- 
yəlorin maliyyəsinin osasları haqqmda” 
Azo ıbaycan Rcspublikası Qanununa 
m üvafiq olaraq, bəlodiyyəlorin yerli 
büdo lo rin in  golirbrino aşağıdakılar: 
fiziki isəxslordən torpaq vergisi; fiziki 
şoxslordən əmlak vergisi; yeıii ohoıııiy- 
yotli tik iııti m aterialları üzro modon 
vergisi; bolodiyyə mülkiyyətində oLfln 
miiəssiso və toşkilatlarda mənlbot' vcrgi- 
si; kiiço (d ivar) rcklam larınm  yerbşdi- 
rilməsi vo yayımı iiçün ödoııiş; kuıort 
riisumu, mchmanxana rüsuınu, avto- 
mobillorin dayanacaqları iiçiin riisıım 
və qanunla muoyyon cdilon digor ycrli 
vcrgilor vo ödeııişlər; Azorbaycan Rcs- 
publikasınm qanunvcriciliyino müvafiq 
o la ıaq , bəlodiyyə əmlakının ö7olbşÄ- 
rilmosindon vo icaroyo vcrilmasintlon 
galiıLar, lotercyalardan daxil olan vo- 
sait, lıabclo bobdivyolorin foaliyyatin 
don əldə cdiloıı digər golirbr; fi/.ıki vo 
luiquqi şoxslorin. bcvnolxakı toşkilatla- 
rın vo Ibndların maliyyo yardım ları vo 
qraııtları; dövlot ohamiyyotii todbiıiərin
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IQTİSADİYYAT

C m Iv.i I 2
1997-2005 illarda dövlət büdcəsi golirlərinin strukturu (mln. manatlä)

İllər
Daxilolma növləri

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dövlət büdcosinin goliıiəri 513.0 466.0 559,0 715,0 784.8 911,0 1221,0 1510,0 2055,2
o cümlədən:

Vergilər Nazirliyi üzrə 419,0 340.4 388,0 509.0 579,6 680,0 818,0 993,0 1431,0
fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 68.4 86,2 93,0 94.0 94,8 109,7 150,4 221,6 317.4
hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 92,6 68,2 73,4 126,0 117,6 147,8 178,3 223,4 355.4
Ə D V 93,2 97,2 98,2 113,8 149,0 214,5 266,2 281,4 346.1
aksizlər 41.4 13,0 15,0 20.0 104,6 79,5 58,4 61,3 121,2
lıüquqi şəxslərin əmlak vergisi 5,6 4,6 10,0 11,8 12,4 20,0 26,6 32,2 40.4
hüquqi şoxsbrin torpaq vergisi 4.4 5,0 8,4 6,6 10.4 8,8 11,3 14,1 15.3
mədən vergisi 68 4 34,8 36,0 50,4 47,6 50,0 56,7 97,9 5İ-5
dövlət rüsumu 6,6 9,4 16,2 16.2 15,8 21,3 23,3 27,0 35.7
birdəfəlik rüsum 1.2 1,4 1,8 1,8 1.0 1,2 1,4
sair daxilolma 29,8 10,8 18,0 52,0 22,4 25,9 32,8 15.9 11 .6
yoi fondu vergiləri 7,4 9,8 18,0 16,4
sadələşdirilmiş vergi 4,0 2,6 12,7 16,4 m.H
yol vergisi 9.2

Dövləl Gömrük Komitəsi üzrə 86.0 112,2 132,4 143,6 164,4 184,0 212,0 261,0 376,0
ƏD V 34,6 46,6 59,6 77,0 104.4 120.4 143,5 171,4 253 '
aksizlər 3,0 6,4 8,0 2,4 6,4 7,2 8,7 11,2 ls '
gömrük rüsumları 46,8 57,2 62,8 62,2 52,0 55.4 59,0 76,8 10 ’
yol vergisi 1,6 2,0 2,0 2,0 1,6 1.4 1.1 1,2 1.4

Sair mənbədən gslirlər 8,0 12,8 39,2 ö2,04 40,8 46,0 191,0 256,0 248,0
Dövlot əmlakının iearoyə 

verilməsindən daxilolmalar 3,2 2,8 2,0 2,0 2,3 2,5 2,9 3 1

«Azəravtonəqliyyat» D K 2,0 2,6 2,8 3,0
Milli Bank 4,0 1,0 20,0 20,0 24,0 24,0 12,0 6,0 2,0
AB-nin qrantı 2,6 2,6 12,2 22,2 5,6 11,3 5,7 10,8
Dövbt Neft Fondunun 100,0 130,0 150.;:daxilolmalan
Dövlət biideəsindon

maliyyəbşən ləşkilalların - - - - - - 59,5 63,4 6?
büdeədənkonar daxilolmaları

Sair 1,4 4,0 1,6 15,0 6,2 8,2 11,0 53,9

və tiövlət orqanlarının qorarları n?ticə- 
sində yaranaıı xərclərin ödənilməsi 
üçün maliyyə vəsaitləri daxil edilmişdir.

Ycrli vergilər və ödonişləro bolədiy- 
yələrin ərazisində yaşayan əhalinin rəyi 
nəzərə alınmaqla müstəqil şəkildə 
müəyyənləşdirdiyi vergilər və ödənişlər 
aiddir. Yerli vergi və ödonişlərin hesab- 
lanması, ödənilməsi və gü^əşilərin ve- 
ıilməsi qaydası, habelo dərocəlorin 
aşağı və yuxarı lıəddi qanunla, onların 
tətbiqinin zəruroti, konkret dorəcoləri 
isə bələdiyyələrin qəran ilə müəyyən 
cdilir.

Yerli büdcə xəıclərinin həcmi vo 
istiqamətləri, “ Bəbdiyyələrin maliyyo 
əsasları haqqında” Azərbaycan Rcspub- 
likasının Qanununa miivafiq olaraq, 
bələdiyyələr tərəfındən müoyyonloşdirilir.

Yerli biidcə bolədiyyonin idarəetmə xərc- 
ləri, sosial-məişət, yaşayış, mədoniyyət və 
idman obyektlərinin, habelo əhalinin 
ümıımi istifadəsində olan küçə, həyət və 
bağların saxlanması xərclori nozəro alın- 
maqla bələdiyyolərin müəyyən etdiyi xərc 
normativlori osasında formalaşdınlır. 
Yerli büdcələrdə yerli sosial müdafiə, so- 
sial və iqtisadi inkişaf, ekoloji proqram- 
ların maliyyələşdirilınəsi üçtin xərclər də 
nozərdə tııtula bilor.

“ Bolədiyyələrin maliyyo osasları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanıınuna miivafiq olaraq, xərclərin öz 
gəlirlori ilə təmin olunmayan hissəsi 
(yerli büdcənin kəsiri) dövlot büdcəsin- 
dən alınan dotasiya hcsabına ödənilir. 
Bıı məqsədlə hər il dövlət büdcəsindən 
hər bir bələdiyyəyə müəyyən məbləğdə

maddi yardıın və dotasiya a\ r, 
rayon vo şohərlərin yerli goliı ə 
daxil olmuş bələdiyyə gəlirlorinin 
tarılması təmin edilir. Azərba1 n
Respublikasının qanunvericilik və a
hakimiyyəti orqanlarının, Azərba ■ n
Respublikası qanunlarında noz ə
tutulmıış hallar istisna olmaqla. b > 
diyyəlorin büdcə fəaliyyətınə müda'.ılo 
etməsino yol verilmir.

2005 ildo Azorbaycan Respııblika- 
sında fəaliyyət göstorən bəlodiyyələritı 
golirlərinin icrası (dotasiyasız) 22,3 mln. 
manat, xərclorinin icrası 24,7 mln. 
manat olmuş, bələdiyyo gəlirləri və xərc- 
ləri 2001 illo müqayisədə 1,7 dəfə art- 
ıntşdt. 2001-05 illərdə dövlət büd- 
cəsindən ho>- bir bələdiyyəyo cəmi 16,4 
ınlıı. manat olmaqla müvafiq maliyyə
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BÜDCƏ SİSTEMİ

C'mIvjI 3
1997-2005 iltard.f Azorhaycıın Respublikası dövlnt biidcasi xnrcloriııiıı struktıırıı (ıııln. manuthı)

Xərclərin isliqaməti
İlbr

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Diivl.it bikkasmin xarchri 589.0 528,0 652,0 764,0 808,0 931,8 1235,0 1502,0 2140,7

Qanunvericilik və iera hakimiyyəti
orqanlarının saxlaııması xərcbri 5,3 5,4 6.4 6,9 3,1 8,9 11,4 13.9 20.2
hıu/c,kI,i xüsusi çəkisi (%-b) 0,91 1,03 0,98 0,91 0,38 0,95 0,92 0,92 0,94

Mərkəzi və yerli icra hakimıyyəti
orqanlarımn saxlanılması xərcbri 22.4 22,5 29.3 30,1 45,1 45,8 57,4 75.4 103,7
hüclcMİ,ı xiisusi ç.ıkisi ('Xı-fo) 3.81 4,25 4,49 3,94 5,59 4,92 4,65 5,02 4,85

Elııı xərcbri 7,2 6,3 7,9 9,3 9,4 11,4 16,6 20.0 27,7
>itdc.nl,') xiisusi çfkisi ) 1,22 1.19 1,22 1,22 1.17 1,23 1,34 1,33 1.29

' üdafiə xərcbri 70,7 75,2 87,1 97,0 106,6 120,9 135,9 174,1 287,9
nidcMl.j xüsusi çəkisi (%-Lı) 12,0 14,23 13,36 12,7 13,2 12,98 11,01 11,59 13,45
'ikəmə hakirniyyəti, lıüquq- 
lühafiza, təhlükəsi/.lik orqanla- 
ının və prokurorluğun saxlanıl-
nası xərcbri 51.1 57,7 68,9 74,4 85.5 94,4 120.6 155,9 206.4
idcMİ? xiisusi çjk isi ('Xı-b) 8.67 10.92 10,57 9.74 10,59 10,13 9,77 10,38 9.64

asil xərcbrı 112,8 116,3 159,0 181,8 186,2 191,2 234,8 294,1 372,5! 'udcsd.ı xiisusi çəkisi f'%-/«?J 19,16 22,01 24.4 23.79 23,06 20,52 19,02 19,58 17,4
J hiyyə xərcbri 38,8 31,1 37,2 40,9 42,0 44,8 55,3 73,5 116,4

riidcadə xiisıısi ç.ıkisi (%-I.t) 6,58 5,88 5,71 5,36 5,2 4,81 4,48 4,89 5,44
; .ial müdafiə xərcləri 88.1 108,7 94,1 104,9 103,0 145,2 153,6 168,8 217,7

nidcMİə xiisusi çnkisi (% rl,j) 14,96 20.58 14,43 13.73 12,76 15,58 12,44 11,24 10,17
;ial təminat xərclər i 16.8 14.2 26.7 34,5 43,1 45,1 60,4 67,6 87,2

hıidcadi xiisusi ç.ıkisi (%ı-l,y) 2.85 2,69 4,1 4.51 5,34 4,84 4,89 4.5 4,07
odəniyyət, ineəsənot və kütbvi
ınformasiya vasitəbri xərcbri 14,4 14,2 15,8 18,0 19,4 20,5 28,0 34.1 45,5
ImdcMh xüsusi ç.jkisi (% -b ) 2,44 2,7 2,42 2,36 2.4 2,2 2,27 2,27 2,12

I dən torbiyəsi və g^nelər siyasəti
xibirlərinin xərcbri 1.4 1.6 2.0 2,5 2,6 2,8 3,1 4,1 5,1
üdcəda xüsusi ç.ıkisi (% rb ) 0,23 0,31 0,31 0,33 0,32 0,3 0,25 0,27 0,24
'nzil-kommıınal Ləsorrülaıı

orelərı 17,8 13.7 14.1 18,2 16,3 20,0 29,4 36,0 39,7
■tdc.ub xiisusi ç.ıkisi (%>-lə) 3,03 2,59 2,17 2,38 2,02 2,15 2,38 2,4 1,85

ınacaq və enerji kompleksi
ərcləri
üdcMb xiisusi çakisi (%>-b)

0,3
0,04

0,2
0.02

ııdj ləsərriifatı. meşə ləsərriifatı
a balıqçılıq xərcbri 27.9 22,6 31.0 34,0 34,2 45,4 53,6 61,2 96,5
•'uIcmIə xiisusi çəkisi (% rb ) 4,73 4.27 4.75 4,45 4,23 4,87 4,34 4,07 4,51

naye və tikmti xərcləri 3,1 2,1 2.1 2,1 2,8 3,2 16,2 2,6 2,9
iidıMrb xiisusi çjk isi (%-/,?) 0,53 0,41 0,33 0,35 0,34 0,35 1,31 0,18 0,14

övlət əsasiı vəsait qoyuluşıı 19,3 13,9 17,4 26,5 25,3 31,9 86,9 96,9 159,9
biidcMh xiisusi çəkisi (%<-b) 3,28 2,63 2,67 3,47 3,13 3,43 7,04 6,45 7,41
nqliyyat və rabito xərcbri 16,4 1,6 1,0 7,0 23,7 33,6 44.0 65,7 97,4
hiidc.xh xiisusi ç.ıkisi (% rb ) 2,79 0,31 0.16 0.91 2.93 3.61 3,56 4,38 4.55

İqtisadi fəaliyyotb bağlı sair
ııərclər 0,1 0,2 0,7 0.6 0.6 2,7 12,8 28,5 48,4
biidcMb xiisusi çjk isi (% rb ) 0,02 0,04 0,1 0,08 0,08 0,29 1,04 1,89 2,26

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük
lıaqqı ü/.ro xorclər 3,0 2,5 5,4 3,8 2,8 5,4 8,3 6,8 5,3
biidcMh xiisusi ç.ıkisi (% ı-b) 0,52 0,47 0,82 0,5 0.34 0,58 0,67 0,45 0,25

Dövlətin xarici borcları iizrə
xarcbr 45,9 1,1 14,3 18,0 15,3 10,1 12,7 13,7 U,9
biidcMb xiisusi çjk isi (% ~b) 7,8 0,22 2,19 2,36 1,9 1,09 1,03 0,91 0,65
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İQTİSADİYYAT

Cadv.ıl 3 (cJcıvann)

Banklarla hesablaşma xərcləri 
büclcMb xüsusi çakisi (% -b )

3,9
0,6

0,4
0,06

0,1
0,01

4,5
0,48

0,5
0,04

Dövlətin daxili borcunun
ödənilmosi ilə bağlı xərclər 3,1 2,2 6,2 15,8 23,8 21,6 7,8 3,5 11,6
büdcad't xiisusi ç,ıkisi (%-laj 0.53 0.42 0,96 2,07 2,95 2,32 0,63 0,23 0,54

Ehtiyat fondunun xərcləri 11,0 5,1 9,4 14,8 13,3 14,9 15.1 34,0 28,6
biidcjdə xiisusi çjkisi (%-lə) M 6 0,97 1.44 1,94 1,64 1.6 1,22 2,26 1.34

Başqa kateqoriyalara aid cdilnıəyən
iimumi dövlət xidməti xərcləri 3,2 2,6 1,7 2,0 0,2 0,2 4,1 6,5 10,3
büdcsda xiisusi çəkisi (%-lə) 0,55 0,49 0,26 0.26 0,02 0,02 0,33 0,43 0,48

Əsas bolmələrə aid edilməyən sair
xərclər 9,0 7,4 0.9 16,0 1,4 2,0 65,1 63,2 134,1
biidcədə xüsusi çakisi (% ı-lə ) 

Yerli büdcələrə ayrılan dotasiya 
biklcəch xiisusi çəkisi (%ı-lə)

1,53 1,4 1,52 2,09
3,6

0,47

0,18
2,1

0.26

0,21
5,0

0,54

5.28
1,0

0.08

4,2
2,0

0.13

6,26
2.0

o.
Naxçıvan MK-in büdcəsinə ayrılaıı 

dotasiya
biidcədə xiisusi çəkisi (%ı-lə)

Müdafiə oluıımuş maddələr 269,04 348,98 436,66 431,48 450,02 587,74 678,18 846,1 1134
büdcəclə xüsusi çəkisi (%u-lə) 45,7 66,05 67.01 56,48 55,73 63,08 54,93 56,33 52.

Əməkhaqqı 124,9 161,9 191,2 218,0 232,2 254,6 315.7 423,2 59>
biidcədə xüsusi çəkisi (%ı-lə) 21,21 30,65 29,34 28,53 28,76 27,33 25,57 28,17 27.

Əməkhaqqına iistəlik 41,1 41,2 49,9 54,9 53,5 56,4 65,5 90,4 104
biidcədə xüsusi çəkisi (%ı-lə) 6,97 7,81 7,6)6 7,19 6,62 6,05 5,31 6.02 4,

Pensiya və müavinətlər 73,1 90.9 131,2 134,2 138,7 204,7 218,8 244,6 319İ
hiklcədə xiisusi çəkisi (%>-lə) 12.42 17,2 20,13 17,57 17.18 21,96 17.72 16.28 14.91

Ərzaq xərci 24,4 49,4 57,5 17,9 18,5 62,3 66,7 75,9 97. >
biidcədə xüsusi çəkisi (% -h ) 4,14 9,34 8,83 2,34 2,29 6,69 5,4 5,06 4,54

Dərman xərci 5,6 5,6 6,8 6,5 7,1 9,7 11,4 12,0 17 1
biidcədə xüsusi çəkisi (% ı-lə ) 0,95 1,05 1.04 0,85 0,88 1.04 0.93 0,8 0,8 >

Əsasiı xərciər 42,5 37,1 43,2 68,6 54,3 99,1 168,0 193,1 316,8
biidcədə xiisusi çəkisi (%>-lə) 7,22 7,02 6,62 8.98 6,73 10,64 13,61 12,85 14,8
bundan:

Əsaslı vəsait qoyuluşu 19,3 13,9 17,4 26,5 25,3 31,9 86,9 96,9 159 o
büdcədə xiisusi çəkisi (% rlə ) 3,28 2,63 2,67 3,47 3.13 3,43 7,04 6.45 7 4 '

köməyi göstərilmişdi (cədvəl 4).
Yerli vergilərdən başqa, bələdiyyələr 

özləri də yerli vergilər və rüsumlar tətbiq 
edə bilər. Ycrli biidcələrin tənzimlənən

mədaxil mənbələri iki növdən: dövlət 
biidcasinə ödənilon vcrgilordon və digər 
məcburi ödənişlərdən edilən ayırınalar- 
dan ibarətdir. Dövlət büdcəsindən yerli

büdcələrə dotasiya (biidcə tənzimlən- 
məsi qaydasında vəsaitin dovlət büd- 
cəsindən yerli biidcələrə məqsədli təyi- 
nat olmadan verilməsi), subvensiya

(dövlət büdcəsindən bələdiyyə qurum- 
fijrına konkrct məqsodlər iiçiin və 
müəyyən müddətə ayrılan və təyin 
edilmiş vaxt ərzində məqsədli təyinat

üzrə istifadə edilmədiyi halda .. 
biidcəsinə qaytarılmalı olan pul v 
və subsidiyalar (dövlət büdcəs 
digər büdcələrə və təşkilatlara əv. 
verilən pul vəsaiti) formasında təxsi 
lar da ayrılır.

“ BələdiyyəLsrin maliyyə əsas'ı.* 1 
haqqında” Qanuna görə, dovləl 
büdcələriıı miistəqilliyinə zəmanət vpriı. 
amma öhdəliklərinə məsuliyyət daşımır. 
Yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqram- 
larım yerli biidcə gəlirləri hesabına 
maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda 
dövlət yerli biidcə kəsirini ödəmək üçün, 
dövlət büdcəsinin imkanlarım nəzərə 
alaraq, əlavə gəlir mənbələri ıniiəyyən 
cdir vo ya dovlot bııdcosindon dotasiya 
vo subvensiyalar ayırır.

“ Bolədiyyolərin statusu haqqında”

Cm Iv jI 4
Bolodiyyotorin 2001-05 illor iiçün yerli büdcolori barodo molumat (mln. manallıı)

İllər 2001 2002 2003 2004 2005

Gəlir 9,6 12,8 ı ı . ı 17,5 24,3
o cümlədən:
dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya 2,1 5,0 1,0 2,0 2,0

Xərc 9,6 12.6 11,4 17,1 24,7

508

VERGİ SİSTEMİ

Qanuna əsasən, bələdiyyo mülkiyyotinin 
toıkibino yerli vergilər vo ödənişlər he- 
sabına formalaşan yerli büdcə vəsaiflai'i, 
bələdiyyənin büdcodənkonar fondları, 
bolədiyyə əmlakı, habelə bəlodiyyə tor- 
paqlan, bolodiyyə müəssiso və təşkilat- 
lan. bələdiyyə mənzil londları və qcyri- 
yaşayış binaları. dövlot və xüsıısi miil- 
kiyyət obyekti olıııayan yollar, bələdiy- 
yənin təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və id- 
man müəssisələri, digər daşınar və da- 
şınmaz əmlak daxildir. Bələdiyyələr 
A. rbaycan Respublikasının qanunve- 
riciliyi ilə miiəyyənloşdirilmiş qaydada 
v; şortləfLa moqsodli büdcodənkəııar 
f< dlar yarada bilər. Moqsədli büdcə- 
d: kənar fondlar konkret todbirlərin 
h ta keçirilmosi üçiin biidcə tərki- 
b: iə formalaşan vo istifadə cdilən pııl 
v liti. məqsədindən asılı olaraq, müd- 
d və müddətsiz ola bilor. Müddətli
b ədənkənar fondlar çox vaxt kon-
k problemin həlli üçün yaradılır və
( həlli başa çatdıqdan sonra fondun
f ivyəti dayandırılır. Müddətsiz büd-
c, ıkənar fondlar isə çox hallarda yer- 
l i ; -sial miidafiə və sosial inkişaf məsələ- 
lə; nin müəyyən istiqaməti üçün nəzordə 
tı ılur (yerli büdcodənkənar su londu). 
B diyyələrin büdcədənkənar fondları- 
n11 yaradılması, onların gəlir mənbələri- 
n ə xərclərinin müəyyonləşməsi moso-
lə ı, ölkə qanunvericiliyinə uyğun ola-
r;ı bələdiyyənin, yaxud vətəndaşların
yı ıcaqlarında müstəqil lıoll cdilir. Ho-
ı fondlar üzrə daxilolmalar bələdiyyə
b cosinin mədaxil hissəsində ayrıca 
g( nilməli və yalnız fondun təyinatı
i istifadə edilməlidir. Moqsədli büdco
(c 'iar\ vəsaitinin başqa təyinat üçün
x. 'ənməsinə yol verilmıı və ilin sonu-
n ııun hesabatında qalan qalıq məblə-
ğ1 Jco nofino silinə bilməz. Moqsədli
b .ə fondları mü îoqil modaxil mənbo- 
yı ınalik olmadıqda və onlar bələdiy-
y iidcosinin iimumi gəlirlərindon ayır- 
n ır hesabına formalaşdıqda bıı fond- 
la n hocmi bolədiyyo biidcosinin moxa- 
ri hissəsində əks etdirilməlidir

Büdcədonkonar londlar əhıvə maliy- 
yə resursları mənbəyi hesabına forma- 
laşır. Onlar şəhor tosorrüfalımn. səhiy- 
yonin, təhsilin, modəniyyətin, idmanın 
vo s-nin inkişafı üçün olavo maliyyo 
mənboyidir.

Vergi sistemi*

Q o d i m d ö v r 1 ə r d ə A z ə r - 
b a y c a n d a  v e ıg i l ə r .  Dü»yanın 
başqa ölkələriııdo olduğtı kimi. Azər- 
baycaııda da qodim dövrlərdə dövlot xə- 
zinəsi əsasən çoxlu saycla ınəcburi ödə- 
nişlor hesabına formalaşırdı. Homin 
dövrlərdə məcburi ödoııişlorin yığımı 
(vcrgitutma) sistemsiz idi və təsadüfi xa- 
rakter daşıyırdı. Vergi şəklində puldan - 
dalıa doğrusu, qiymotli daşlaıdan vo 
metallardaıı olavə ohalıdən ərzaq məh- 
sulları vo siivarilər üçün atlar da alımrdı. 
Həmin ödənişlor xorac (toıpaq vergisini 
əvoz edirdi), qopçur (otlaq yerlərino 
göro natural və ya pul şoklindo ödə- 
nilirdi), tamğa (şohor əhalisindon 
ticarət və sonotkarlığa göro müəyyən 
ınəbləğdə pul ahnırdı), biyar (məcburi 
ödənişo alternativ olaraq əhali biyara, 
heyvan otarmağa, ot biçməyə və s. ağır 
işlorə colb edilirdi). bohrə (məhsulların 
müoyyon hissəsi vergi şəklində ahnırdı), 
uşr (toı paq vergisi olmaqla məhsuluıı 
ondabiri vo ya dörddəbiıi şəklində 
ödənilirdi), dişkirəsi (miiharibə vaxtı 
ordunun osgəıiərini saxlamaq üçiin 
zəruri olan məhsııllar əhali tərofindəıı 
təqdim edilirdi) vo s. adlanan vergilər- 
dən ibarət idi.

Gülüstan (1813) və Türkmənçay 
(1828) miiqaviləlorindən sonra lamami-
lo Rusiyanm torkibino qatılmış Şimali 
Azərbaycan orazisindo, imperiya da- 
ğılana qodər (1917) rus dövlohnin 
vergilori totbiq olunurdu. Bu dövrdə 
vergilər iki hissədən - dövlot vergiloıi 
vo yeıii vergilordən ibarət idi. Dövlət 
vergilərinə daşınmaz omlakdan vergi, 
torpaq vergisi, ticarot vergisi. sənaye 
vergisi, pul kapitalından vcrgi və 
aksizlor; yeıii veıgilərə isə orazi 
idaroetmo orqanlaıı tərofindon ınüov- 
yon olunan və miivafiq ərazilər daxi- 
lindo yığılan vcrgilor daxil idi. Ticarot 
sənaye və aksiz vcrgiloıi hom dövlot 
vergilori, hom də yeıii vergilor kiıni 
daxil idi. Vergilər toplanır vo bun- 
lardan olavo, lıor hoyotdon tüstü vergisi. 
faytonçulardan, qossablardan, otlaq- 
larııı istifatloçiloıindon vo b-larından 
vergilor alımrdı.

Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyolindo 
(1918 2ü) dovlot büdcosi müstəqiın 
vergilər (torpaq vergisi, daşınmaz omlak 
vcrgisi, dovlot golir vergisi, sonaye

* Mnqsılə A/ərhaycaıı Kospııblikası Vcrgilar 
Na/irliyi rəhhiirliyinin iştirakı ib  ha/ırlanmışdır.

vergisi, kapital qoyuluşımdan golir ver- 
gisi. lıorbi mükəllofıyyot vergisi, notarial 
vergi), dolayı vergilor (tiitun papiıos 
kağızları, şokor, çay mohsullarından. 
benzin, ağ ncft, süıtkü yağları vo digor 
neft mohsullarından vergilor, göınrük 
rüsumları), hökumot inhisaıiarına aid 
vergiJor (modon goliri. poçt gəliri, tcleu- 
raf gəliri. meşolərdon, balıq votogolorin- 
doıı, pambıqçılıq tosorriifatlarından go- 
lon golirlor) vo ınöhi'ır haqqı (mohkəmo, 
kargüzarhq və sonod yazışmalarıııdan 
gəliıior) hesabına forınalaşırdı.

Sovet hakimiyyoti dövrüniin (1920- 
91) ovvollorində Azorbaycanda da orzaq 
vergisi totbiq olunurdu. Mohsulun vergi 
ödonildikdən sonra qalan hissəsi kənd- 
linin ixtiyarında qalır vo onun bu 
mohsulu satmasına icazə verilirdi. 1921 
ilin ınayında ərzaq vergisi ovəzino “ça- 
naq” adlanan könüllü natural rüsum 
(hor ləsərrüfatdan 20 girvonko taxıl) tət- 
biq edildi. Lakin ərzaq vergisi bir il son- 
ra 1922 ildə bərpa olundu. 1930 ildən 
başlayaraq, Sovet İttifaqında vergilorin 
ohəmiyyoti getdikcə azalmağa başladı. 
Sovet dövlətinin goliri vergilər hesabına 
deyil, ümunıi milli ınəhsulun birbaşa 
mocburi ahnması hesabına formalaşdı- 
rıldı. Müəssisəlor üçün iki növ vergi ödə- 
nişi: dövriyyə vergisi və mənfəotdon 
ayırmalar təyin edilirdi. Fondlara nor- 
ınativ ayıı malar istisna olmaqla, sonaye 
vo ticarot ınüəssisolərinin bülüıı moııfoəti 
biidcəyə keçiı ilirdi. Əhalinin oməkhaq- 
larından tutulan gəlir vergisinin dövlot 
biidcosindo payı olduqca cüzi idi. 1980- 
ci illorin ortalarında Sovet İttıfaqının 
büdcəsinin gəlir hissəsinin 90‘1'n-indon 
çoxu xalq təsorriifatmdan daxil olan 
vosaitlordoıı foımalaşırdı. Əhalidən 
tutuhın vergibrin xüsusi çokisi isə comi
7-8% idi.

M ü a s i r  döv r də  Azorbay-  
canda  vergi lor .  Azorbaycan Rcs- 
publikasımn vcrgi sistemi 1991 ildon 
başlayaraq, müstoqil iııkişaf şəraiıındə 
bazar münasibətlorino keçid dövründo 
toşokkül tapmısdır. Ötoıı illor orziııdə 
vergi qanunvericiliyindo osaslı doyişik- 
liklor aparılmış, respublikamn vergi sis- 
temmin qabaqcıl ölkoloriıı vergi sıstern- 
lorinin soviyyosino çatdırılması sahəsin- 
do ciddı iışlor görüJmüşdür.

Miiasir morholodo A/orbaycan Res- 
publikasında bazar ıcıtisadiyyatının lor- 
malaşdırılması, onun diiııya iqrisadiyya- 
tına intcqrasiyası istiqaınotiııdo çevik 
veıgi siyasoti lıoyata keçirilir. Bu siyasot 
vergi dorocəlorinin aşağı salmınası vo
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vergi güzəştlorinin azaldılması hesabına 
vergilutma bazasınııı genişləndirilnıəsi- 
nə, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu- 
nun stimullaşdırılmasına, hiiquqi şəxs- 
lərlə l'ərdi sahibkarhır, rezident və qeyri- 
re/ident veıgi ödəyiciləri arasında vergi 
yükünün bərabərləşdirilnıəsinə, kiçik və 
orta sahibkarlıq, biznes fəaliyyəU iıçün 
əlverişli şəıaitin yaradılmasına və son 
nəticədə mövcud iqtisadi potensialın ar- 
tınlmasına, əhalinin maddi rifahının 
yiiksəldilməsinə yönəldilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında lıəyata 
keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqa- 
mətləıi: respublikanııı iqtisadi təhliiko- 
sizliyiniıı təmin edilməsinə yönəldilən 
tədbirlərin həyata keçirilməsi; respubli- 
kanın ixrac potensialının inkişafının tə- 
min edilməsi; daxili və xarici investisiya- 
ların prioritet sahəlorə cəlb edilməsinə 
əlverişli vergi mühitinin yaradılması; 
vergi sisteminin vahid uçot-informasiya 
sisteminin yaradıhnası; vergi və qeyri- 
vergi ödənişlərinin yığılması səviyyəsi- 
nin artırılması istiqamətində tədbirlərin 
həyata keçirilməsi; vergi ödəyicilərinin 
gəlirləri üzərində səmərəli nəzarət nıexa- 
nizminin tətbiqi; vergi intizamına əməl 
olunması iizərindo nəzarət sisteminiıı 
təkmilləşdirilməsi və vergi-hiiqııq po- 
zuntusu hallarına görə məsuliyyət siste- 
miniıı daha da sərtləşdirilməsi; vergi 
xidməti orqanları əməkdaşlannın səmə- 
rəli fəaliyyət göstərməsi moqsədilə vergi 
orqanlarımn maddi-texniki bazasının 
əhəmiyyətli dərəcədə mohkəmləndiril- 
məsi və s-dir.

Q a ıı u n v e r i c i I i k b a z a s ı n ı n 
f o r m a 1 a ş d ı r 1 1 m a s ı. Vergi növlə- 
rinin tənzimlənməsi məqsədilə “ Azər- 
baycan Rcspublikasında hüquqi şəxslə- 
rin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı- 
ayrı növlərindən vergilər haqqında” 
(1991), "Əlavə dəyər vergisi haqquıda”
(1991), “ Aksizlər haqqında” (1991), 
“ Azorbaycaıı Respublikasında fiziki 
şəxslərdən gəlir vergisi haqqında”
(1992), “Torpaq vergisi haqqında”
(1993), “ Əmlak vergisi haqqıııda” 
(1995), “ Mədən vergisi haqqında” 
(1995), “ İxracat veıgisi haqqında” 
(1995) qanunların qəbulundan sonra 
Azərbaycan Respublikasında mənfəət 
vergisiııin maksimal dərəcəsi 35%, ƏDV 
28%, fiziki şəxslərdən golir vergisinin 
maksimal dərəcəsi 55% müəyyən edil- 
miş, daha sonra isə mənfəot vergisiniıı 
dərəcəsi 30%-ə, ƏDV 20n/.-ə, fıziki 
şəxslərdən gəlir vergisinin maksimal 
dəvəcəsi 35”/«-ə endirilmişdiv. Azəvbay-

can Respublikasının 2000 ilin iyulunda 
qəbul edilmiş Vergi Məcəilesi 2001 il 
yanvarın 1-indən qiivvododir.

Vergi Məcolləsində əvvəllər tətbiq

aşağı salmaq məqsədilə mühüm addmı- 
lar atıldı (cədvəl 1).

M ü s t ə q i 1 v e r g i x dnıoti- 
n i n f o r m a 1 a ş d ı r 1 1 m a s ı. “Azər-

Caclvəl 1

İllər ƏDV-ııin
dorəcəsi, "/rlə

Mənfəət vergisinin 
dərncəsi, %-b

Fiziki şəxsləriıı golir 
vergisinin dərocəsi, %-/,?

1992 28,0 35,0 12,0 55.0
1993 20,0 35,0 12 0 55.0
1994 20,0 35,0 12,0-55.0
1995 20,0 35,0 12.0-55,0
1996 20,0 32,0 12,0-40,0
1997 20,0 32,0 12,0-40.0
1998 20,0 32,0 12.0-40,0
1999 20,0 fH),G 12,0-40,0
2000 20,0 27,0 12,0 35,0
2001 18,0 27,0 12.0 35,0
2002 18,0 27,0 12,0-35.0
2003 18,0 25,0 12,0-35.0
2004 18,0 24,0 14,0 35,0
2005 18,0 24,0 14,0-35,0
2006 18,0 22,0 14,0-35.0

olunan 13 vergi növiindən 9 vergi növü 
təsbit olundu. Əksər vergi növləri üzrə 
dərəcolər aşağı salındı, aksizə colb olu- 
nan malların siyahısı azaldıldı, aksizlər 
yalnız neft və neft məhsulları, tütün mə- 
mulatları və spirtli içkilərə aid edildi. 
Eyni zamanda, Vergi Məcəlləsinə əsa- 
sən, vergi sistemi. vergitutmanın ümumi 
əsasları, vergilərin müəyyən edilməsi, 
ödənilmosi vo yığılması qaydaları, veıgi 
ödəyiciləri və dovlət vergi orqanlarınm, 
habelə vergi münasibotlərinin digər işti- 
rakçılarının vergitutma məsələləri ilə 
baglı hiiqııq vo vəzifəlori, vergi nəzarəti- 
niıı forma və metodları, veıgi qaııunve- 
riciliyinin pozulmasına göro mosuliyyot 
və s. qaydalar müoyyon edildi.

Ölkədə böyük iqtisadi dəyişikliklorin 
baş verməsi, iqtisadiyyatın sürətli inki- 
şafı, hor il yeni miiəssisə vo sahibkarlıq 
sııbycktlorinin yaranıııaSı vergi ödoyici- 
lərinin maddi marağınm artması, dovlət 
tər->findən sahibkarlara köməyin yeni 
formalarınm totbiq edilməsi, vergi yükü- 
nün azaldılması və vergilər sahəsindo 
qanunvericilik bazasınm tokmilləşdiril- 
məsi ilo müşayiot olundu. Vergi siyasəti- 
nin əsas istiqamotlorino müvafiq doyi- 
şiklik vo təklillor “Azərbaycan Respub- 
likasının Vergi Məcəlləsinə əlavələr və 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azər- 
baycan Respunlikası qanunlarında öz 
əksini tapdı.

1992-2005 illərdə vergi dərəcələıini

baycan Respublikası Dovlət Vergi 
mətiniıı yaradılması haqqıııda” (1G ). 
“ Dövlət Vergi Xidmətiııin Azərba n
Respublikası Maliyyə Naziıiiyimn 
liyinə verilməsi haqqında” (1992) A. 
baycan Respublikası Prezidenlini

Dövlət vergilərinə Vergi Məcəll i 
ilə müəyyən edilən və Azərbay" 
Respublikasının bütün ərazisiırjə 
ödənilməli olan aşağıdakı ver' 
daxildir: 1) fiziki şəxslərin gəlir 
si; 2)' hüquqi şəxslərin məı - 
vergisi (bələdiyyə mülkiyyəti 
olan müəssisə və təşkilatla. 
başqa); 3) əlavə dəyər verg ..
4) aksizlər; 5) hüquqi şəxslərin ər ı 
lək vergisi; 6) hüquqi şəxslərin ior- 
paq vergisi; 7) yol vergisi; 8) məd- 
vergisi; 9) sadələşdirilmiş vergi.

manları vergi xidmətinin yaradıl ası 
sahosində mühüm ohəmiyyət kosb L-tdi. 
Vergi xidməti Maliyyə Nazirliyinin tər- 
kibindo əlahiddə struktura çevıildi. Ver- 
gi qanunvericiliyinə vo dövlət qiymət in- 
tizamına riayət olunmasına nozaıot sis- 
teminin təkmilləşdirilməsi bu sahədə 
dövlət vergi xidmotinin rolunun gücloıı- 
dirilməsi, onun müstoqil foaliyyotinin vo 
nozarət işləriııin obyektivliyinin tomin 
cdilməsi məqsədilə "Azərbaycan Res- 
publikası dövlət vergi xidmətinin statu-
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su haqqında” (1992) fərmanla Vergi 
Xidməti Maliyyə Nazirliyiniıı tərkibin- 
dən çıxanldı və Baş Dovlot Vergi Mü- 
fəttisliyi olaraq Ibaliyyət göstərmoyə 
başladı. Haş Dövlət Vergi Mülottisliyi- 
nin bazasında Azorbaycan Respublikası 
Vergilor Nazırliyi yaradıldı (2000).

Ölkə iqtisadıyyatımn bazar münasi- 
botlori əsasında yenidon qurulması. iqti- 
sadi artımın tomin olunması və vergi sis- 
tenıində aparılan islahatlar vergi daxil- 
olnıalarına miisbət təsir göstərmişdir. 
(")l!.Jə ia.isadiyyatının neft sektorıındaıı 
as dığınm aradan qaldırılması və özəl 
sı ôrun inkişafının tomin edilməsi isti- 

ıtində həyata keçiriləıı ardıcıl təd- 
n ər noticəsində qeyıi-neft sektorun- 

vergi daxilolmaları artmaqüadır 
(, vəl 2).

\  z o r b a y c a n R e s p u b I i k a - 
s d a t ə t b i q e d 11 ə n v e r g i l ə r 
\ o n l a r ı n  əsas xüsusiyyət-
I Azərbaycan Respııblikasında döv-
l- rgiləri, muxtar respublika vergiləri,
\ vergilər (bələdiyyə vergilori) müəy-
y: • Jitır və ödənilir.

luxtar respublika vergilorinə, Vergi 
M 'illəsinə miivallq olaraq, Naxçıvan
M iıı qanunları ilə miioyyən edilən vo
N çıvan MR-də tutulan dövlət vergilə- 
rin ıı hamısı aiddir.

Yerli vergilor (bolədiyyə vergiləri), 
Azoıbaycan Respublikasının Veıgi Mə- 
collosino müvafiq olaraq mıiəyyon edi- 
lon, bələdiyyəlorin qorarlarına osasoıı
totbiq edilən vo bolədiyyolərin ərazilə- 
rində ödənilon vergilordəıı ibarətdir. 
Bəhdiyyolor tərəfindon tətbiq edilən 
digər mocburi ödonişlər ınüvafiq 
qaıııınla ıniioyyon edilir. Yerli vergiloro 
(bələdiyyo vergilorinə) aşağıdakı 
vergilər daxildir: fıziki şəxslorin torpaq

vergisi; fiziki şoxslorin omlak vergisi; 
yeıii ohomiyyotli tikinıi materialları 
üzro ınodon vergisı; bolədiyyo ınülkiy- 
yotindo olan ımıəssıso və toşkilatların 
monfəot vergisi.

I ' i z i k i ş o x s I ə r i ıı g o I i r v e r - 
g i s i. Vergi Mocollosino osasən, rezident 
vo ya qeyıi-re/.ident llziki şoxslər golir 
vergisinin ödoyicilori sayılırlar. Rezi- 
dentlorin goliıiəri iizrə vergitutma ob- 
yekli vergi ilindo rezidentlorin biitüıı gə- 
liri ilə həmin dövr üçiin Vergi Məcəllosi 
ilo ınüoyyənloşdirilən goliıdon çıxılaıı 
məbləğ arasındakı fərqdon ibarot olan, 
vergiyo cəlb ediləıı gəlirdir. Azərbaycan 
Respublikasında daimi ntimayəndolik 
vasitəsilə fəaliyyət göstorən qeyri-rezi- 
dent vergi ödoyicisi daimi niimayəndəli- 
yi ilo əlaqədar olan, vergiyə cəlb edilən

gəliıiori iizro gəlir vergisinin ödəyicisidir 
Qeyri-rczidentiıı daimi nümayəndəliyi

ilo alaqədar olmayan goliıi, golirdon çı- 
xılan məbləğ nozərə alınmadan, ödoniş 
yerində vergiyə cəlb olunur.

Vergi Məcəllosıno əsason veıgi tutu- 
lan aylıq gəlirin məbloği və bıı golirə mii- 
vafiq olaraq ödonilınoli verginin moblogı

3-cii codvoldə. vergi tııtulan illik golirin 
məbloği vo bu goliro müvallq olaraq 
ödonilməli verginin məbloği i>ə 4-cü 
uədvoldo öz əksiııi lapmışdır.

Vergi qanunvericiliyiııə görə iiziki 
şəxslorın golir vergis'iıiıı odəyicilori mii- 
vallq vergi güzoşii vo azadolmalarından 
istifadə etmok hiiququna malikdirlər.

I l üquqi  şoxslər in mənfoət 
v e r g i s i. Azorbaycan Respublikasında 
rezideııt və qeyri-rezident miiəssisalər 
mənfəot vergisiııin ödoyiciləridir. Miiəs- 
sisolorin monfootindən lutulaıı vergi də- 
ıocosi 22%-dir. Rezident müossisələr 
iiçiiıı vergitutma obyekti onun goliri ilə 
gəlirdsn çıxılan xorclor arasındakı forq- 
dən ibarət olan monfəətdir.

Azorbaycan Respublikasmda özü- 
niin daimi ııüınayondoliyi vasitosilo 
fəaliyyot göstərən qeyri-rezidenı miios- 
sisəsi bu foaliyyotdon əldə etdiyi mənfə- 
otindən, yəni daimi niimayəndəliyi ilo 
bağlı Azərba>can monboyindon əldo 
etdiyi iimumi gəlirinin, Vergi Məcol- 
ləsinə uyğuıı olaraq, homiıı golirin 
əldə edilməsino çəkilən xorciər çıxıl- 
dıqdan sonra qalaıı məbloğindən vergi 
ödəyir.

Qeyri-rezidentin daiıni nümayəndoli- 
yi ilə bağlı olmayan iiınumi gəliri Vergi 
Mocəllosindo nəzərdo tutulduğu hallar- 
da xərclor çıxılmadan ödəmo mənbəyin- 
də vergiyə colb olunur.

Azərbaycan Respublikasmdakı dai- 
mi nümayondoliklo bağlı olmayan əm- 
lak təqdim olilməsindən golir əldo edon 
qeyri-rezident miiossisonin toqvim ili 
orzində Azorbaycan monboyindon əldə 
etdiyi bu ııöv ümumi golirinin Vcrgi

Mocəlhsində göstorilən və lıəınin dövr- 
də bu ciir goliro aid olan xorclor çıxıl- 
dıqdaıı sonra qalan mobloğindon vergi 
tutulur.

Vergi qanımvericiliyinə osason, mon- 
Ibof vergisi ödoyicilori mtivafiq vergi gii-
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:'ər

Dovləv 
büdcəsinin 

gəlirləri, nılrı. 
manatla

Vergi daxilolmaları, 
ınln. munaıla

Vergi daxil- 
olmalarının 

ÜDM-ə nisbəti, 
'%-l.ı

Vergi daxil- 
olmalarının biidcə 
gəlirləriııdə xıisusi 

çəkisi, % rhÜmumi Qeyıi-neft
sektoru

Neft
sektorıı

997 513,0 419,2 206,2 213,0 13,3 81,7
N98 465,5 340,4 218,6 121,8 9,9 73,1
999 559,5 387,7 242,7 145,0 10.3 69.3
'100 714,6 510.4 299,2 211,2 10,8 71,4

MJOl 784,8 579,6 311,9 267,7 10.9 73,9
2002 910,2 679,9 347,9 332,0 11,2 74,7
")03 1220.9 823,4 443,7 379,7 11,7 67,4
004 1509,5 1005,2 620,8 384,4 12,0 66,6
005 2055,2 1427,7 885,6 542,1 12,0 69,5

Caelvəl 3

Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği Vcrgiııin ınnbbği

1000,0 manatadək 14,0%

1000,0 nıanaklan çox olduqda
140,0 maııat + 1000,0 maııatdaıı çox olan 

məbləğin 35%-/

C m W M  4

Vcrgi tutulan illik golirin məbbği Verginin məbləği
12000,0 maııatadək 14,0%

12000,0 manııtdan çox oldııqda
1680,0 maııal + 12000,0 manaldaıı çox 

oliin ınəbləğin 35,0%-/
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zəşti vo azadolmalarından istifadə et- 
mək hüququna malikdirbr.

Mənfoət vergisi iiçün hesabat dövrü 
təqvim ili sayılır vo bu verginin ödə- 
yiciləri mənfəət vergisinin bəyaıına- 
məsini hesabat ilindən sonrakı ilin 
marlın 31-inədək vergi orqanlarına 
təqdim edirlər.

Ö d ə m ə m ə n b ə y i n d ə t u t u - 
I a n v e r g i 1 ə r. Rezident müəssisə to- 
rəfındən ödənilən dividenddən ödəmo 
mənbəyində 10% dərəcə ilə vergi tutu- 
hır. Dividendin faktiki sahibi olan fıziki 
və hüqııqi şəxslərdon vergi tutulduqda, 
dividendi alan fıziki və hüquqi şəxslərin 
həmiıı gəlirindər. bir daha vergi tutul- 
mur. Həmin gəlir yenidən dıvidend şək- 
lində əldə edilən zaman vergiyə cəlb 
olunmur.

Rezident banklarına və ya qeyıi-re- 
zident banklarının Azərbaycan Res- 
publikasındakı daimi nümayəndəliyinə 
kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesab- 
lar) üzrə ödənilən faizlər istisna olmaq- 
la, rezident tərəfındən və ya qeyri-rezi- 
dentiıı daimi nümayəndəliyi tərofındən, 
yaxııd bu cür ıuimayəndəliyin adından 
ödənilən faizlərdən, gəlir Azərbaycan 
mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəniş 
mənbəyində 10% dorəcə ilə vergi tu- 
tulur.

Hoyatın yığım sığortası iizrə sığorta 
olıınanın ödədiyi və ya onun xeyrinə 
ödənilən sığorta haqları ilə sığorta 
ödonişləri arasındakı fərq kimi alınan 
golirdən ödəniş mənbəyində 10% dərəcə 
ilə vergi tutulur.

Daşınar və daşınmaz omlak üçün 
icarə haqqından, həmçinin rezidentin və 
ya qeyri-rezidentin Azorbaycan Res- 
publikasındakı daimi nümayəndoliyinin 
ödodiyi vo ya onun adından ödonilən ro- 
yaltidən, gəlir Azərbaycan ınənbəyindon 
əldə edilmişdirsə, ödərnə monbəyindo 
14% dərəcə ilo vergi tutulur. İcarə haqqı 
vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan 
fiziki şəxs tərəfindon ödənildikdo, icaro- 
yə verən, bıı maddəyə uyğun olaraq, 
vergini özii ödəyir vo vergi uçotuna 
alınaraq bəyannamə toqdinı edir.

Qevri-rezidentin Azərbaycan mon- 
bəyindən əldə olunan goliri kimi ınüəy- 
yon edilən və qeyri-rezidentin Azorbay- 
can Respublikasının ərazisindəki daimi 
nümayondəliyinə aıd olmayan iimunıi 
gəlirindən ödomə mənbəyindo xorclor çı- 
xılmadan aşağıdakı dərocələrlə vergi 
tutulur: dividenddon 10%; faizlordon - 
İO'X.; rezident ınüossisəsinin, yaxud sa- 
hibkarm, riskin sığortasına vo ya tək-

rar sığortasına dair ıniiqaviloyo uyğun 
olaraq, sığorta ödəmələrindən 4%; 
Azərbaycan Respublikası ilə digər döv- 
lotlor arasında beynəlxalq rabitə vo ya 
beynolxalq daşımalar həyata keçirilər- 
kən rabito və ya nəqliyyat xidmətləri 
üçün rezident müəssisəsinin və ya 
sahibkarın ödomolərindən 6%; rezident 
müəssisəsinin və ya sahibkarın muzdlu 
işlə əlaqədar ödədiyi gəliıdən 2-ci və 3- 
cü codvəllərdo göstərilən dərəcəlorlə.

Ə l a v ə  dəyər  vergisi .  Əlavə 
dəyər vergisi (ƏDV) vergi tutulan döv- 
riyyədən hesablanan verginin məbləği 
ilə, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına 
uyğun olaraq, verilən hesab-fakturalara 
və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini 
göstərən sənədlorə müvafiq surətdə 
əvəzlənmoli okın verginin məbləği ara- 
sındakı forqdir. ƏDV-nin ödəyicisi kimi 
qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan 
keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir.

Vergi qanunvericiliyinə görə, sahib- 
karlıq fəaliyyəti göstərən və ilk üçaylıq 
dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatları- 
mn həcmi şorti maliyyə vahidinin 22500 
mislindon artıq olan şəxs həmin dövr 
başa çatdıqdan sonra 10 gün ərzində 
veıgi orqanına ƏDV-nin məqsədləri 
üçiin qeydiyyata dair ərizə verməyə 
borcludur.

Azərbaycan Respublikasına ƏDV 
tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür 
idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri; 
ƏDV-ııin məqsədləri üçün qeydiyyat- 
dan keçmədən iş görən və ya xidmət gös- 
torən vo Vergi Məcəlləsinə müvafiq su- 
rotdo vergiyə cəlb edilməli olan qeyri-re- 
zident şəxslor lıəmin işlər və ya xidmət- 
lor uzro vergi ödəyicisi; aksizli malların 
istehsalçıları ƏDV-nin ödoyiciləri sayı- 
lırlar. Qeydiyyatdan keçməli olmayan 
sahibkarhq fəaliyyoti göstərən şəxs vergi 
orqanma ƏDV-nin məqsədləri iiçün 
qeydiyyat haqqında könüllii ərizə verib 
ƏDV ödəyicisi ola bilər.

Malların təqdim edilməsi, işlərin 
göıülməsi, xidmətlərin göstərilmosi vo 
veıgi lutulan idxal ƏDV-ııin vergitutma 
obyektidir. ƏDV-nin dorəcəsi hər veıgi 
tutulan əınoliyyatın və lıər vergi tutulan 
idxalın doyərinin 18%-i həcmində müoy- 
yən edilmişdir. Vergi qanunvericiliyino 
əsasən, ƏDV ödoyiciləri müvafiq vergi 
güzoşti və azadolmalarından istilado et- 
mək hüququna ınalikdiıior. ƏDV bə- 
yaıınaməsi lıor hesabat dövrii üçün, 
hesabat dövriindon sonrakı ayın 20-sin- 
don gec olmayaraq verilir. ƏDV üzro 
hesabat dövrü təqvim ayı sayılır.

A k s i z I o r. Aksiz mallarııı satış 
qiymətinə daxil edilon vergidir. Azor- 
baycan Respublikası əıazisində istehsal 
edilən, yaxud idxal olunan aksizli mal- 
laıdan, vergidən azad edilən mallar is- 
tisna olunmaqla, aksiz tutulur. Aksizli 
mallara qida spirti. pivə və spirtli içkilə- 
rin bütün növləri, tütün moınulatları. 
neft məhsullan aiddir.

Azərbaycan Respublikası orazisində 
aksizli mallarm istehsalı vo ya idxalı ilə 
məşğul olan bütiin müəssisələr vo fıziki 
şəxslər, habelə Azərbaycan Respublıka- 
sımn hüdudlarından kənarda bilavasitə 
özü və ya podratçı vasitəsilə aksizli nuıl- 
lar istehsal edən və istehsal ctdiyi yerdə 
vergi ödoyicisi kimi uçotda olma n 
Azərbaycan Respublikası reziden; n 
aksiz ödəyiciləridir.

Azərbaycan Respublikası oraz; > ə 
istehsal edilən aksizli malların isteT I 
binasının lıüdudlarından kənara b 
xılması. idxal malları üçün, Azorba n 
Respublikasının Gömrük Məcəlk' 
uyğun olaraq. aksizli malların göm ~ 
xidmotinin nəzarotindon çıxması tı 
əməliyyatlar aksizlorin ınəqsədləri üt . 
vergıtutma obyektləridir.

Azərbaycan Respublikası orazisi ' 
istehsal olunan mallar üçün vergi tu 
lan əməlıyyatın məbləği vergi ödəyi'. 
nin müştoridən və ya hər hansı ıi: ır 
şəxsdən, o cümlədən barter əsasıni:> 
aldığı və ya almalı olduğu haqqın )- 
dansatış bazar qiymətindən (aksi / o 
ƏDV çıxılmaqla) aşağı ohnayan n >- 
loği, idxal malları üçün vergi tutu. ı 
oınəliyyatm məbləği mallarm Azə. 
caıı Respublikasının Gömrük Məcr 
nə uyğun olaraq miioyyon edilən, 
topdansatış bazar qiymətindon 
olmayan gömriik doyoridir (aks 
ƏDV çıxılınaqla).

Aksizli ınalların ixracı sıfır dor. i 
ilə vergiyə cəlb olunur. Bununla );n: .
vergi qanunvericiliyino əsasən a! 
ödəyiciləri müvafiq vergi güzəştlərin . 
və vergidən azadolmalaıdan istil o 
etmok hiiququna malikdirlər.

Aksizlər üzrə hesabal dövrii ləa n 
ayıdır. Aksizli mallar islehsal edildik J o 
hor hesabat dövrü üçün vergi tııtulan 
əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat döv- 
ründən sonrakı ayın 20-sinüən gec ol- 
mayaraq ödonilməlidir.

Ə m l a k  vergisi .  Əmlak vergisi- 
nin obyektləri rezident və qeyri-rezident 
fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində 
olan və Azəıbaycan Respublikası ora/.i- 
sində yerloşən tikililərin və ya onların
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hissəlorinin, homçinin, yerindoıı və isti- 
lado edilib-cdilməməsindən asılı olına- 
yaraq, rezident fiziki şoxslərə moxsııs 
avtomobil vo özüyeriyon təkərli texnika, 
sıı və lıava noqliyyatı vasitolərinin doyə- 
ri. miossisəloıin balansında olan avto- 
nəqliyyat vasitoləıi və osas vəsaitloriıı 
(avionoqliyyat vasitolorindən başqa) 
ortaillik dəyori, Azoıbaycan Respubli- 
kasında öziiniin daiıni niiınayondəliyi 
vasitəsilə sahibkarhq foaliyyətini həyata 
kcçiron qeyri-rezident müəssisolor üçün 
y ü l ı i ı/  daimi niimayəndəliklo bağlı olan 
os ıs vosaitlərin ortaillik dəyəııdir.

1 iziki şəxslər əmlak vergisini, onla- 
üsusi mülkiyyətində olan binaların 
ııtarlaşdınlmış doyəri şorti maliyyo 
linin 5000 mislindon çox olduqda, 
ılan məbləğin 0,1 %-i, su nəqliyyatı 

ınin mühərrikinin 1 snıJ iiçiin şər- 
ı ıaliyyə vahidiniıı 1%-i, hava nəq- 
li ■ ı vasitəsinin miihərrikinin I sm*
ıı : şərti maliyyə vahidinin 1%-i, mü-
h ki olmayan su və hava noqıiyyatı
\ rolori üçün onların bazar qiymətinin 
1 ; həcmindo ödoyirlər.

'j. və hava nəqliyyatı vasitəlorinə gö- 
ı 'gi onların qeydiyyatını həyata ke-
ç; 'p toşkilatlar tərofindon verilon məlu- 
n- lar əsasında lıər il yanvarın l-i və- 
z ıtinə hesablanır. Belo qeydiyyat ol-
m ığı hallarda, həmin əmlakın sahibi
’ 'kiyyətiiıdo olaıı su vo hava nəqliy- 
\ vasitoləri barədə lazımi məlumatları
(1- i'axılış ili, alış qiyməti və texniki 
x; kteıistikası) əks etdiron sənədləri
h l yanvarın 1-inədək müvafiq orqaııa
t. iim edir.

i/.iki şəxslər əmlak vergisini yerli 
b oyə, müossisələr isə dövlət biidcəsi-
ıı dəyirlər. Fiziki şəxslər iiçün əmlak
\ isi müvafiq orazinin bolədiyyosi tə-
ı don hesablanır. Bələdiyyələr vergi-
n ödənilınəsi barədə todiyə bildirişini
v. i ödoyicibrino avqustuıı 1-indəngec
o ayaraq verməlidirlor.

vergi Məcəlləsino osasən, omlak ver- 
ş’i ödoyicilori ıniivafiq vergi güzoştlo-
riı on vo vergidon azadolmalaıdan isti-
faıio etmək hüququna malikdirlər.

Müəssisələr əsas vəsaitlorinin Vergi 
Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq 
ıniioyyənloşdirilən dovərindən l%dərəco 
ilə əmlak vergisi ödəyir. Miiossiso əınlak 
vergisinin illik bəyannaməsini mƏırfSət 
vergisi bəyannaməsi ilə bııiikdə hesabat 
ilindən sonrakı ilin martın 31-indon gec 
olmayaraq vergi orqanına verir.

T o r p a q v e r g i s i. Torpaq vergi- 
si, torpaq ınülkiyyətçilərinin və ya istifa-

doçilərinin tosərriifat fəaliyyətınin noti- 
colorindon asılı olınayaraq, torpaq salıə- 
smə görə hər il sabit tədiyə şoklində lıc- 
sablanır. Azərbaycan Respublikası əra- 
zisindo mülkiyyotində vo ya istifadə- 
sindo torpaq sahəloıi olan liziki şəxslər 
və ıniiossisələr torpaq vergisi ödəyiciləri- 
dir. Azərbaytan Respublikası orazisində 
müossisələrin mülkivyətində və ya istifa- 
dosindoolan torpaq saholori vergitutına 
obyekli sayılır. Kəııd təsərrüfatı torpaq- 
ları üzrə bir şərti bal üçiin şərti ınaliyyə 
vahidinin 5%-i miqdarında torpaq ver- 
gisi hesablanır. Kadaslr qiymət rayon- 
ları və onlara daxil olan inzibati rayon- 
lar ü/.ro kənd tosərrülatı torpaqlarının, 
təyinatı, coğrafi yerloşməsi və keyfiyyot’ 
nəzoro alınmaqla şərti balhırı miivafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindəıı 
miioyyonləşdirilir. Sonaye, tikinti, nəq- 
liyyat, rabito, ticarət, məişət xidmoti və 
digər xüsıısi təyinatlı yaşayış fondlarmın 
hoyotyanı saholəri və vətənclaşların bağ 
sahobrinin tutduğu torpaq sahəsiniıı 
vergi dərocələri Vergi Məcolləsinin ınii- 
vafıq maddəsində göstərilən cəd\ol ii/.rə 
miiəyyən olunur. Torpaq vergisini 
müəssisolor torpaq saholərinin ölçüsünə 
və torpaq vcrgisinin dərəcələrinə əsasən, 
illik olaraq hesablayır və mayın 15-indən 
gec olmayaraq hesablamaları vergi or- 
qanına verirlor.

Vergi qanunvericiliyinə osason, tor- 
paq vergisi ödəyiciləri müvafiq vergi 
güzəştlərindəıı vo vergidən azadolma- 
lardan istifadə etmok hüququna malik- 
diıiər.

Torpaq vergisi borabər məbloğlərdo
15 avqust vo 15 noyabr tarixlərindon gec 
olmayaraq ödonilir. Müəssisələıin tor- 
paq vergisi dövbt büdcosino ödonilir. Fi- 
ziki şoxsloriıı torpaq vergisi bolədiyyolər 
tərəfindən hesablanır və yerli büdcoyə 
ödənilir.

Y o l vergisi .  Azorbaycan Res- 
pııblikası ərazisinə daxil olan və homiıı 
əra/idon sərnişin və yiik daşınması iiçün 
istifado edən, avtoıııobil nəqliyyatı vasi- 
təlorinin salıiblori olaıı qeyri-rez'dent 
müəssisələr vo qeyri-rezident fi/.ıkı şəxs- 
lər, habelə Azərbaycan Respublikası 
ərazisindo ınülkiyyotindo vo ya istifado- 
sində minik avtomobillori, avtobııslar 
və d. avtomobil nəqliyyatı vasitoləri 
olaıı şoxslor Azorbaycan Respublikası- 
nın avtoınobil yollarından istifadoyo gö- 
rə yol vergisi ödəyiciləridir.

Avtonoqliyyat vasitəbrinin növün- 
don, oturacaqlarınm sayından, yiikgö- 
tiirmo qabiliyyətindən və avtonoqliyyat

vasıtosinin yüklə biıiikdo ümumi çəki- 
siodan. oxa düson ağırlığından, Azər- 
baycan Respublikası əıazısində qot cdi- 
loıı mosafədan, tohlükoli yükloriıı daşın- 
masından asılı olaraq. Azərbaycan Res- 
nublikası orazisino daxil olaıı, xarici 
dövlotloro məxsııs avtonoqliyyat vasito- 
brıııdən, habela A/orbaycan Respubli- 
kası əıazisindo şoxslorin miilkiyyatiadə 
vo ya istifadosində olan avtonoqliyyat 
vasitələrindon lıomin avtonoqliyyat va- 
sitələıiniıı ınühərrikloriııin həcmindəıı 
asılı olaraq ıniixtəlif dərəcələrlə vergi 
hesablanır. Azərbayean Respııblikası- 
nm ərazisindo təqvim ilinin sonıı voziy- 
yətinə miilkiyyətində vo ya istifadosiııdə 
avtonəqliyyat vasitəlori olan hiiquqi 
şoxslər yol vergisinin illik boyannaməsi- 
ni hesabat ilindon sonrakı ilin martın
3l-indon gec olıııayaraq vergi orqanma 
təqdim cdi>" və lıomin müddətodək 
hesablanınış vergini dövlət biidcosinə 
ödoyirlər. Azorbaycan Respublikası 
orazisində miılkjyyətində və ya ıstifado- 
sində avtonoqliyyat vasitəlori olan fıziki 
şoxslər illik yol vergisini avtoınobillori 
texniki baxışdan keçirilən zaman dövlot 
büdcosinə ödəyiıiər.

Mədon vergis i .  Azərbaycan 
Respublikası ərazisində, o cümlədən 
Xəzər danizinin (gölünün) Azərbaycan 
Respublikasına mənsub olaıı sektorun- 
da faydalı qazmtıların çıxarılmasma gö- 
rə mədən veıgisi tutulur. Azəıbaycan 
Respublikası orazisində yerin tokindon 
favdalı qazmtılar çıxaran fıziki şəxslər 
vo ınüəssisolor mədən vergisinin ödəyici- 
ləridir. Azorbaycan Respublikası orazi- 
sində (Xəzər danizinin (gölünün) Azor- 
baycan Respııhlikasına monsuh olan 
sektoru da daxil olmaqla) yeriıı tokiıı- 
dən çıxarılan laydalı qazıntılar vergitııl 
ma obycktidir.

Mədon vergisiniıı dorocoləri Vergi 
Mocollosinin miivafiq maddəsindo gös- 
torilən codvolə osason miiəyyon edilir. 
Mədon vergisi iiçün hesabat dövrii toq- 
vım ayı sayılır. Modəıı vcrgisinin nıob 
logi faydalı qazıııtılarm çıxarıldığı ay- 
dan sonrakı ayuı 20-sinadak ödnnilir. 
Modon vcrgisinin ödoviciləri lıor ay 
hesabat ayından sonrakı ayın 20-sindon 
gec olmayaraq vergi orqanına, yeıii 
büdcəloro daxil olan modəıı vergisi ü/.rə 
isə bəlodiyyəloro modon vergisinin bə- 
yannaınəsini təqdim ediıior. Ycıii əlıo- 
ıniyyotli ııkinti materiallarına fkoıpic- 
kiromit gillori, tikiniı qumları, yiiksok 
möhkomliyo malik çınqıl xamınalı) görə 
modon vergisi yerli hiidcoyo ödənilir.
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S a d ə l ə ş d i r i l  m i ş v e r g i. Vergi 
qanunvericiliyinə göıə, ƏDV moqbədləri 
iiçiin qeydiyyata alınmamış və əvvəlki 
üçaylıq dövr ərzində vcrgi tutulaıı əmə- 
liyyatlarının həcmi şərti maliyyə vahi- 
dinin 22500 ıııislindən az olan hüqııqi 
şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sa- 
hibkarlıq ləaliyyəiini həyata keçirən fi- 
ziki şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyi- 
cisi olmaq hiiququna malikdirlər.

Sadələşdiıilmiş vergi ödəyicisi ol- 
maq hüququna malik olan vergi ödə 
yiciləıi, hər il aprel ayının 20-sindən 
gec olmayaraq, müvafiq bəyannaməni 
qeydiyyatında olduqları vergi orqanına 
təqdim edirlər.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyəıı ınüəs- 
sisələr mənfəət vcrgisinin. ƏDV-nin və 
əmlak vergisinin, fiziki şəxslər isə gəlir 
vergisi və ƏDV-nin ödəyiciləıi deyildir. 
Bu verginin dərəcəsi malların təqdim 
edilməsindəıı, işlərin görülməsindəıı və 
xidmətləıin göstərilməsindən əldə edilən 
vəsaitin məbləğindən (iimumi hasilatın 
həcmindən) və satışdankənar gəlir- 
lərdən Bakı şəhəri üçüıı 4%, digər şəhər 
və rayonlar üçiin 2%-dir. Sadələş- 
dirilmiş sistem üzrə vergi iiçün hesabat 
dövrii riibdür. Vergi ödəyiciləri hesabat 
dövründən sonrakı ayın 20-sinədək ödə- 
nilməli olan verginin məbləgi haqqmda 
vcrgi orqanlarına bəyaıınamə təqdiın 
edir və həmin miiddətdə vergini biidcəyə 
ödəyirlər.

X ii s u s i v c r g i r e j i m I i m ü ə s - 
s i sə lə ı in vergi l ə r i .  Azərbaycan 
Respublikasında ləaliyyət göstərən 
müəssisə və şirkətlər iiçün xüsusi vergi 
rejiırıi (müəyyən dövrdə vergilərin lıe- 
sablamnası və ödənilməsinin xüsusi 
qaydası) tətbiq edilir və onlar “ xüsusi 
vergi rcjiınli miiəssisələr” hesab olunur. 
Vergi Məcəlləsinə göro, Məcəllə qüvvəyə 
minənədək və ya o, qüvvəyə mindikdən 
sonra qanunla təsdiq olunmuş hasilatın 
pay bölgiisü haqqında, əsas boru kəməri 
haqqmda və digər bu qabildsn olan 
sazişlərdə və ya qanunlarda, o ctimlədən 
neft və qaz haqqmda qanunda, Vergi 
Məcəlləsində və vergilər haqqında digər 
normativ-hiiquqi aktlarda nəzərdə tu- 
tulmuş müddəalaıdan fərqli miiddəalar 
müəyyən edilərsə, homiıı sazişlərin və ya 
qanunların miiddəaları tətbiq edilir. 
Sazişləıdən iroli gələn vcrgilərin tətbiqi 
və alınması mexanizmi Az*rbayca 11 
Respublikası Nazirlər Kdbinetinin sə- 
rəncamı əsasında yaradılan isçi koıııis- 
siyası ilo podratçı torəfiər arasında im- 
zalanan protokollarla (“ Mənfəəl vergisi

haqqında” , “ Əlavə dəyər vcrgisi haq- 
qmda” , “ Xarici subpodıatçıların ver- 
giyə cəlb edilməsi haqqında” , “Əmək- 
daşlar vo fiziki şəxslərin vergiyə cəlb 
edilməsi haqqında” , "İdxal və ixrac 
vcrgiləri haqqında” ) tənzimlənir.

Hasilatın pay bölgiisii haqqında sa- 
zişlərin müddoalarına əsasən, hor bir 
podratçı tərəfdon, mənfoət vergisino 
dair öhdəlik istisna edilınəklə, podıatçı 
tərəfiərin karbohidrogen hasilatı fəaliy- 
yəti ilo olaqədar meydana çıxaıı və ya 
onlara birbaşa, yaxud dolayısı ilo aid 
olan hər hansı xarakterdə heç bir vergi 
tutulmur. Hər bir podratçı torəf sazişin 
müddəalarından irəli gələn xüsusiyyotlər 
nəzəro alınmaqla öz karbohidrogen fəa- 
liyyətindən mənfəət vergisi iiçiin ayrıca 
məsuliyyot daşıyır. Veıgi qoyulan zəror 
sonrakı təqvim ilinə keçirilir və həmin 
təqvim iliııdə mövcud vergi qoyulan 
manfəət hesabına ödonilir və vergi 
qoyulan zərər miivafiq məbləğdo 
azaldılır. Həmin təqvim ilindo bu yolla 
ödənilmoıniş vergi qoyulan zərəıin hər 
hansı qalığı veıgi qoyulan mənfəətin 
hesabına tamamilə ödənilonədək müd- 
dət məhdudiyyəti olmadan sonrakı təq- 
vim illərinə keçirilir.

Mənfəət vergisi hər bir podratçı 
tərəfin vergi qoyulan mənfəətindən 
mövcud faiz dərəcələrinin (25%, 27%, 
30%, 32% və s. həcmində) lıəmin təqvim 
ili üçiiıı toyin edilmiş sabit dərəcosində 
tutulur.

Azərbaycan Respublikasında karbo- 
hidrogen ilo əlaqədar təsərrüfat foaliy- 
yəti göstərən xarici subpodratçılar bura- 
da gördükləri işlər və ya göstərdikləri 
xidmətlər muqabilində alman ödəniş 
məbloğlərindən hər bir saziş iizrə müxtə- 
lif faizlər hocmində vergi qoyulan mon- 
fəət oldə edir və lıəmin mənfəət hər bir 
saziş iizrə müəyyən edilmiş müxtəlif də- 
rəcəlorlə vergiyə colb olunur. Uir sıra sa- 
zişlərdo bu vergilər həm;n xarici sub- 
podratçının veıgi məsuliyyotıiıi, habelə 
onun bəyannamə taqdim etmok və bii- 
tün vergilori ödoınok öhdoliklərini taına- 
milo əhato edir. Xarici subpodratçılar 
Azərbaycaııda karbohidrogen foaliyyəti 
ilə bağlı olmayan fəaliyyət göstərdiklori 
halda isə Azorbaycan Respublikası Qa- 
nunveıiciliyino uyğun olaraq vergiyə 
colb olunurlar.

Eyni zamaııda, təqvim rübü orzində 
xarici subpodratcıya ödənişlər həyata 
keçirən hər hansı şoxs belo ödənişlərdən 
tutulmuş vcı gilorə dair moluınatı, miiəy- 
yoıı edilmiş formaya uyğun olaraq, toq-

vim rübü qurtardıqdan sonra 20 gün 
orzində vergi orqanlarına təqdim etmə- 
lidir. Xarici subpodratçılardan alınmış 
ödənişlordon müvafiq surətdə hesablan- 
mış vergilər bu ödənişləri hovata kcçirən 
şəxs tərofindən tutulur və ödənmo tari- 
xindən sonrakı 30 gün ərzindo və ya 
növbəti ayın 15-inədək ödoııiş valyııtası 
ilə dövlot büdcosinə köçüriiliir.

Hasilatın pay bölgiisü haqqında sa- 
zişlərə əscisən fəaliyyət göstərən yerli 
subpodratçı təşkilatların vergi öhdolik- 
ləri Azərbaycan Resoublikası Vergi Mə- 
cəlləsi ilo tənzimlonir. Yerli subpodrat- 
çılar homiıı fəaliyyət üzrə mənl'oət ver- 
gisiııin ödəyicilon olduqları üçün oı a 
karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqn lar 
aparılan ödonişlərdən ödəmə mənh ■ in- 
də vergi tutulmur. Lakin yerli sub, d- 
ratçılar digər xarici subpodra ■ a
karbohidrogeıı fəaliyyjtlori ilo olii' ır
ödənişlər apararkən vergini ödəm. 
boyində tutmağa, onun müvafıq h 
tıııı təqdim etməyə və tutulmuş \ .. ıı 
dövlət büdcəsinə ödəmoyə borclın

A k ifM ıt  t
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QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARI

MALİYYƏ BAZARI VƏ MALİYYƏ İNSTİTUTLARI

Qiymətli kağızlar bazarı*

Azərbaycanda qiymətli kağızlar ba- 
zannın formalaşması 20 əsriıı əvvolləri- 
nə tosadüf edir. İlk səhmlərin buraxıl- 
masına 1913 ildə Bakı Tacir Baııkının 
nizamnaməsiniıı tosdiq edilmosi ilə 
başlanmışdı. Bu bankın əsas səhmdarla- 
n Azərbaycaııın tanınmış sahibkarları 
II Z.Tağıyev (şuranın sodri), M.Ş.Əso- 
dı'llavev, M.Nağıyev, M.Muxtarov vo 
bnşqaları olmuşlar. Həmin dovrdə Bakı 
1 ir Bankı və Bakıda foaliyyət gös- 
t ən digər banklar tərofindən veksellor 
\ faiz kağızları da buraxılmışdı. 20 

n ilk iki onilliyində Bakıda "Neft 
ısulları sohmdar cəmiyyoti” , “ Biilbü- 
ıeft vo ticarət səhmdar comiyyoii” , 

ıxanı Zabıat ııeft istehsah səhm- 
cı comiyyəti” kimi bir sıra səhmdar co-
ı yətləri fəaliyyət göstərir, neft isteh-

, emalı və ticarəti ilə məşğul olurdu. 
ı nin dövrlərdo ödoniş pıosesləvində 

borc miinasibətlərinin formalaşma- 
■ia vcksellərdən geniş istifadə edilirdi. 
ksel bazarı Azərbaycan Xalq Cüm- 
iyyəti dövründo də inkişaf etdirilmiş, 
in Sovet hakimiyyəti dövründə məh- 

d ıdlaşdırılmışdı.
Azorbaycan Respublikasınm dovlət 

c nətli kağızlar bazarında ilk borc öh- 
d 'liyi 1993 Udo buraxılan dövlət istiq- 
ı ları olmuşdur. Əhali arasında yerləş-
( lon bu qiymolli kağızların buraxılış
I mi və müddotini məıkəzi icra haki-
ı yoti orqanları Azorbaycan Res-
; olikasmın Maliyyo Nazirliyi (MN)  və

lli Bankı ınüəyyənləşdirmişdi. Dövlot 
ı qrazlarımn buraxılması “ Azərbay-

RespuDİikasında dövlot qısamüd- 
ı iı borc öhdoliklərinin osas şoıtloıi”
; ı normativ-hüquqi sənədlər osasında
\ . ata keçirilirdi. Bu sənodo göro, Azor-
ı /can Respublikasında dövlot qiymotli
k 'gızlarmın emitenti MN idi. Döviotin 
I ıc öhdoliklərinin vaxtlı-vaxlında və
tam həcmdo yeriııə yetirilməsino (qayta- 
rılmasına) MN cavabdeh idi.

Azəıbaycan Respublikasında dövlət 
qiyınotjj kağızlar bazarı formalaşmağa 
Nazirlor K.abinctinin “ Dövlol qısamüd- 
dətli qiymotli kağızların cmissiyası lıaq 
qında" (1996) qorarından sonra başladı.

* Mnt|iıb Azorhiiycan Rcspublikası Prc/idenii yanında 
Qiymslli Kağızlar ü/ro DovIdI Konıilosi rohborliyinin 
iştirakı ib ha/ırlanmışdır.

Miistoqil Azərbaycaııda dövriyyəyə 
buraxılan ilk qiymotli kağızlardan biri 
dovlət qısamiiddotli istiqrazları (DQİ) 
(1996, sentyabr) sayılır. MN tərəfmdon 
buraxılan DQİ sənədsiz. nağdsız for- 
maya malikdir və onlaıın todavülii 
nağdsız qaydada hesabdan-hesaba ko- 
çiirülmoklo hoyata kcçirilir. DQİ-yogörə 
golirin ödonişi diskontla icra oluınır. İn- 
vestorlara nominaldan aşağı qiymoto 
satılaıı bu borc öhdəlikləı i nominal qiy- 
mori ilo gcri alıııır.

mişdir.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövriinii 

yaşayan digor ölkələrdo olduğu kimi, 
Azərbaycanda da qiymatlj kagı/lar ba- 
z.arının formalaşması ölkodə aparılan is- 
lahatlarııı strateji xəttini toskil edəıı 
özolləşdirmo prosesi ilo sıx olaqədo hoya- 
ta keçiıilmışdir. Belo ki, qaııunvericilik 
bazası hazırlanarkoıı arfıq özəlləşdirmə 
nəticosində yaıanmış sohındar comiyyot- 
lorinin qiymotli kağızlarımn mərkozloş- 
dirilmiş qaydada saxlaııması və nağdsız
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S.xcııı /. M D M -do  qcydiyyata alınmış əqdlərin dinamikası.

İqtisadiyyatda bazar münasibotlori- 
nə keçilməsi istiqamotində aparılan 
islahatlar nəticosindo sahibkarlıq vo özol 
bölınə siirotlo inkişaf etməyə başladı- 
ğıııdan todavülə dövlot istiqrazları, döv- 
lot özəlləşdirmə payları (çckləri), dövlot 
özəlləşdirmə opsionları, sohmdar cə- 
miyyatlorinin səhmləri buraxıldı.

Q i y m n 1 1 i k a ğ ı z 1 a r b a z a r ı - 
ıı ı ıı i n f r a s t r u k t  u r u. 1991 ildə ya- 
radılmış Bakı Qiymoili Kağızlar Birja- 
sı” Azərbaycan makanmää ilk fond bir- 
jasıdır. Ilomiıı dövrdo foııd birjasimn 
fəaliyyoti MN-iıı "Qiymətli kağızlar ba- 
zarıııda birja fəaliyyotiııin lisenziyalaş- 
dırılması haqqında ııormativ səııədi ilo 
tonzimlonirdi.

Resoublikada “ Qiymətli kagızlar və 
fond birjaları haqqında” qanun 24 no- 
yabr 1992 ildo qəbul olunmuş, 29 avqust 
1995 ildo ona olavo və dəyişikliklor cdil

dövriyyəsinin zoıuriliyi nazoıə alın- 
mışdı. “ Azorbaycan Respublikasında 
1995-98 illor orziııdə dövlət mülkiyyəti- 
nin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqra- 
mı” nda ilk dəfo Milli Dcpozit Sistcıııi 
anlayışı özoksiııi tapmışdır. Dövlot I’ro- 
qramına miivafiq olaraq Milli Depozit 
Sistemi qiymətli kağışların saxlaııması, 
onlarııı sonodü vo səııodsiz dövriyyosiniıı 
toıııin cdilmosi, səhmdarlarııı reyestrinin 
iiparılması, o cümhdoıı qiymotli kağız 
sahibləriniıı vo müvafıq alğı-satqı omə- 
liyyatlarımn qcydiyyatı və hu kimi digər 
dcpozitar xidmətlərin göstərilməsi üçün 
nozərdo tutulmuşdur.

Azorbaycan Rcspublikasında tıiy- 
motli kağızlar ba/arının pcşokar iştirak- 
çısı olan Milli Depo/it Morkoziııin 
(MDM)  yaradılması "Milli Depozit Sis- 
teıni haqqında" və "Dövlot miiossisolori- 
nin özolloşdirilmosi zamam yaradılmış
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səhmdar cəmiyyətlərinin və ixtisaslaşdı- 
rılmış çek investisiya fondlarının səhm- 
darlarının reyestrinin aparılması qayda- 
ları haqqında” əsasnamələrin ölko Pre- 
zidentinin Fəımanı (1997) ilə təsdiq 
edilməsindan soııra mtimkiin olmuşdur. 
"‘Milli Depozit Sistemi haqqında” Əsas- 
naməyə görə, MDM-in əsas məqsədi bi- 
lavasitə depozitar fəaliyyəti ilə məşğul 
olmaqdan, eyni zamanda digər depozi- 
tarların uçotunu vo onlarm fəaliyyətino 
nəzarəti həyata keçirınokdon ibarətdir.
1997 ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti for- 
masında tosis edilmiş “ Mülk” Milli De- 
pozit Mərkozinin təsisçisi və səhminin 
100%-inin sahibi kimi Azərbaycan Res- 
ptıblikası Dövlət Əmlak Konıitəsi çıxış 
edirdi.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Qiymətli Kağızlar üzro Dövlot 
Komitəsiııin (QKDK)  fəaliyyəto başla- 
ması nəlicəsinds 1999 ildə MDM yeni-

I

N o tla r  D Q İ

dən təsis edilmiş və səhm paketi 100% 
həcınində QKDK-nın sahibliyinə keç- 
mişdir.

2000-05 illərdə MDM-də qeydiyya- 
ta alınmış əqdlərin dinamikası 1-ci 
sxcmdo öz əksini tapmışdır.

MDM 2004 ildən Avrasiya Morkəzi 
Depozitarlar Assosiasiyasının üzvüdür.

Azərbaycan Respublikası Preziden- 
tinin formanı (1999) ilə təsdiq edilmiş 
“ Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahosindo 
bəzi foaliyyot növlorinin lisenziyalaşdı- 
rılması Qaydaları” ölkodə sivil fond ba- 
zarı infrastrukturunun yaradılması, bir 
sıra fəaliyyət növlərinin tənziınlənınəsi, 
onların korporativ kağızlar bazarını ge- 
nişlondirmok və investisiya axınını güc- 
ləndirmək məqsədilə dovlət tərəfındən 
nizamlanması yolunda mühiim addım- 
lardan biri oldu. Azərbaycanda qiymət- 
li kağızlar bazarımn inkişaf etdirilməsi 
məqsodilə Bakı Fond Birjası (BFB) ya-

I İ  £  f f |

radıldı (2000). BFB-nin tərkibino Azər- 
baycanın ən iri maliyyə və investisiya 
institutları, həmçinin bir neço iri xarici 
bank və investisiya şirkəti daxildir. 
BFB-do hərraclar ilk dəfə 2000 ildə qı- 
samüddətli dövlət istiqraz vərəqələri 
üzrə keçirildi və sonrakı illərdə davam 
etdirildi (sxem 2).

BFB 2001 ilin noyabrnıdan Avrasiya 
Fond Birjaları Assosiasiyasmın (FEAS) 
rəsıni üzvüdür.

Fond birjası həm şəxsi yığımlann sə- 
lərbər edilorək, qiymətli kağızların əmo- 
liyyatı vasitosilə uzunmüddətli kapilal 
qoyuluşuna çevrilmosinə, qısamüdt H li 

yığımların uzunmüddətli maliyyəl. ir- 
məyə cəlb olunmasına imkan verir n 
do qiymətli kağızların tələb oluna 
vidliyini təınin edir. Beynolxalq t ə 
göstərir ki. müntəzom fəaliyyət go' n 
fond bazarı vəsaitləri sahələr ar; a 
çevik şəkildə yenidən bölüşdürm.ı! ə 
onları elmi-texniki tərəqqinin a 
perspektiv istiqamətlərinə yönəltn lo 
ölkə iqtisadiyyatında struktur d

Qiymətli kağızlar bazarının peşə- ; 
iştirakçıları qiymətli kağızlar ba 
rında lisenziya (xüsusi razılıq) əs ’- 
sında sahibkarlıq fəaliyyətini həy - 
ta keçirən hüquqı və ya f i  • i 
şəxslərdir.

liklərinin sürətlənməsi və optimallaşm i- 
sına kömok edir. Respublikaya irihot lı 
investisiyaların calb olunması sivil «ı u 
bazarının fəaliyyətinin giiclondiıi 
üçün zəmin yaratmışdır.

Azorbaycanda real sektorun 
sektoru istisna olmaqla) rentabelliv 
özolləşdirilmiş miiossisələrin səhn 
üzrə dividendlərin aşağı olması. nıı 
sələrin əksəriyyətinin zərərlo işləı 
qiymətli kağızlar bazarının dalıa 
şəkkil inkişafını ləngidir. Geosiyası 
ləşmə baxımından işgiizar aktiv ı< 
ınühüm regional ınərkəzi kimi çıxış 
Azərbaycanda stabil vo inkişaf mı: 
fond ba/arımn mövclıdluğu onun 
sadiyyatına xarici investisiyaların c. fı 
edilmosi sahosində böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Q i y ınə t l i  k a ğ ı z l a r  bazar ı- 
nın dov lə t  t ə rə f i ı ı don  tən- 
z imlənməs i .  “ Qiymotli kağızlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu (1998) qiymətli kağızlar bazarı- 
nı geniş əhatə edən ilk qanunvericilik 
aktı idi və Azəı baycanda qiyınotli kağız-
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lar bazarınm vahid lənzimləyici orqa- 
nının yaradılınasının osasını qoydu. 
Qanuıı qiymotli kağızlar bazarındakı 
bütün miinasibotlorin dövlot torafindan 
tənzimlənməsinin lıüquqi bazasım 
formalaşdıraraq, bu vacib sahoııin yeni 
inkişaf mərholəsino keçməsinə imkan 
verdi.

“ Azorbaycan Respublikası Preziden- 
ti y ınında Qiynıətli Kağızlar üzrə Do\- 
lət Komitosinin yaradılması haqqında” 
(lv9H) və “ Azərbayuın Resptıblikası 
I’ ^zidenti yanında Qiymətli Kağızlar 
İİ.-to Dövlət Komitosiniıı foaliyyotinin 
U ıın edilməsi haqqında” (İS»99) Azər- 
b. :an Respublikası Prezidentinin fər- 
ıı 'iılarından sonra Azorbaycan Res- 
I' lıkasında mütəşəkkil qiymətlı kağız- 

azarınm formalaşdırılmasına və in- 
k fına təkan verildi.

,)anunvericiliyə görə, QKDK aşağı- 
c: ı funksiyaları həyata keçirir: qanun-
\ .:ilik təşəbbüsü funksiyası (qiymətli 

ızlar bazarımn inkişafını tomin edən 
t unvericilik və normativ-hiiquqi akt- 
1 ı hazırlanması); inzibati funksiya 
( mətli kağızlar bazarınm tonzimlən 
ı ı vo bazar iştirakçıları tərolindən 

afiq qantınvericiliyə riayət olunma- 
s 1 nəzarətin həyata keçirilməsi); qiy- 
n li kağızlar bazarında informasiya 
sı eminin yaradılması və iııvestorlar 
üt:ün onun açıqlığmın təmin edilməsi: 
q mətli kağızların emitentlərinin, qiy- 
n lli kağızlar bazarının peşəkar iştirak- 
ç rının, investorların hiiquq və maraq- 
1; nın müdafiə sisteminin formalaşdı- 
ı ıası; qiymətli kağızlarla əməliyyatla- 
n aparılması zaınam ortaya çıxa bilə- 
ı. . risklorin minimal soviyyəyə endiril- 

i beynolxalq və xarici dövlətlərin 
ı ıiyyə institutları ilo oməkdaşlığın in- 

tf etdirilmosi; qiymətli kağızlar baza- 
t 'a qeyri-qanuni foaliyyo'.in qarşısımn 

unası; bazar iştirakçıları üçiin sağlam 
ı abot mühitinin yaradılması.

QKDK yaradıldıqdan sonra korpo- 
ı iv veksellər, depozit sertiiikatları, qı- 
s: ıiüddəfli notlar, uzunmiiddətli dövlot 
isliqrazları, fyuçerslər vo s. yeni alotlor 
qiymətli kağızlar bazarında dövriyyəyə 
daxil oldu. Qiymətli kağızlar bazarında 
olan alotlərin spektrini genişlondiımək, 
foııd bazarının keyfıyyotcə yüksəlməsi- 
nə və investorlaıın cəlb olunınasma zə- 
min yaratmaq moqsodilo QKDK avro- 
bond, bələdiyyə qiymətli kağızları, xəzi- 
no veksellori və digər növ qiymotli kağız- 
larııı tətbiqinə dair todbirlər lıəyata ke- 
çirir.

QKDK torəlindon göriilmiiş işlor nə- 
ticəsindo diinya stanüartlarına tıyğtın 
normativ-hiiquqi bazanın tomoli qoyul- 
mıış, respublikada qiyınotli kağızlar 
iizro 80-don artıq norınativ-lıüquqi sə- 
nod təsdiq edilınişdir. “ Azorbaycan 
Respublikasında veksellorin dövriyyəsi 
haqqında Əsasnamə", “ Dcpo/.itar loa- 
liyyətinin həyata keçirilmosi Standart- 
ları", “ Azərbaycan Resptıblikasında 
xəzinə vcksellorinin buraxılması və döv- 
riyyəsi haqqında Qaydalar” , “ Azorbay- 
can Rcspublikasında fyııçerslorin toda- 
viilii Qaydaları” , "Dövlət qısaınüddotli 
istiqrazları ilə Azərbaycan Rcspublikası 
Milli Bankının REPO/ƏKS-REPO 
əməliyyatlarmın aparılması haqqında 
Qaydalar” , “Azorbaycan Respublikası 
Milli Bankımn qısamüddotli notlarmm 
buraxılışı, yerləşdirilməsi və todaviilü 
haqqında Qaydalar” , “Azərbaycan Res- 
ptıblikasınm Dövlət daxili uduşlu istiq- 
razlarımn buraxılışı, tədavülü və ödənil- 
məsi Qaydaları” , “ Girov kağızı haqqın- 
da Əsasnamo” , “ Qiymətli kağızlarla 
alğı-satqı əqdlorinin bağlaınna qay- 
daları haqqında Əsasnamə” , “Oiymətli 
kağızlar bazarında çirkli pulların yuyul- 
masının vo terrorizmin maliyyəloşdiril- 
məsinin qarşısımn alınması məqsədilə 
qiymətli kağızlar bazarmın peşəkar işti- 
rakçıları torolindon todbirləriıı göriilmə- 
si haqtıında Qaydalar” , “ Depozitar sis- 
teınində depozitarlararası omoliyyatla- 
rın aparılması Qaydaları” , “Azərbay- 
can Respublikasmda nmnzil sertifikat- 
larının buraxılışı, tədaviilü vo ödonil- 
mosi haqqında Əsasnamə” , “Qiymətli 
kağızlar bıızarında qiymətlorlə mani- 
pulyasiyaların qaışısının alınması Qay- 
dalan” , “Qiymətli kağız sahiblərinin 
reyestrinin aparılması Standartlan” 
miiasir dövrdə respublikada sivil qiy- 
motli kağızlar bazarının forınalaşma- 
sında ıniihiim rol oynayır. Azorbaycan 
Resptıblikasının Mulki Mocəllosinin 
(2000) vo “ A/ərbaycan Resptıblikası- 
nın Miilki Mocollosinə olavəloriıı vo 
doyişikliklorin edilmosi haqqında” Qa- 
nuıuın (2004) qiivvəyo minmosi ilo 
A/.orbaycan Respublikasında qivmotli 
kağızlar bazarının inkişafı veni morho- 
ləyo qədəm t|oydıı.

Azərbaycanda qivınolli kağızlar ba- 
zarının inkişafı, hər şeydon əvv">l, işti- 
rakçıların sayıııın arlmasındaıı, ilkin 
bazar imkanlarının genişlonmosintlon və 
ləkrar bazarın formalaşmasından asılı- 
dır. Bazar işlirakçılarının sayının art- 
ması iso, osason, qeyri-baıık subyektlori-

nin ilkin bazaıda iştirakım toləb edir. 
Btı sıraya ilk növbodo sığorla şirkətlori 
aitldir. Ölkodə strateji özəlləşdirınonin 
lıəyata keçirilməsi. investor marağı colb 
edoıı bir sııa rentabelli müossisəloriıı 
sohmloriniıı buraxılması, maliyyə-baıık 
sektorunda aparılan genişmiqyasiı is- 
lahatlar korpoıativ qivmətli kağızlar 
bazarının inkişafma zoınin yaratmışdır
(2005).

Qiyınstli kağızlar bazarı ölkodə ka 
nıtalın daha səmoroli saholoro axınını to- 
min edir, iqfisadiyyatın çevikliyini vo 
soıı nəticodə iqtisadı inkişalin siirotini 
aıtırır

Faıııil Mıı.slafayev

Sığorta bazarı*

Azorbaycanda sığorta işi 19 osrin 
ortalarında Azorbaycanda neft sonaye- 
sinin inkişali ilə əlaqədar iııtişar etmiş- 
dir. Belə ki, həmiıı dövrdə Abşeıonda 
sürətlə inkişaf edən neft sənayesinə 
kapitnj qoyan xarici investorlar bıırada 
öz şirkətlorinin lilial və nümayəndolik- 
ləı ini açırdılar. Bu strukturlar arasında 
sığorta şirkotlori də var idi.

20 əsrin əvvollərindo artıq Azərbay- 
canda sahibkarlığın ən çox inkişaf etmiş 
sahəlorindən biri do sığorüı işi idi. 1910 
ildo əhalisinin sayı 200 ıniıı nofori keç- 
miş Bakı şoharindo 18 sığorta şirkoti 
(‘ Bakı qarşılıqlı kredit cənıiyyəti” , 
“ Xozər tlonizi” , “ Nytı-York” , “ Yar- 
dınv', “ Rus lloydtı” , “ Salamaıidra” , 
“ Lövbor” vo s.) foaliyyot göstərirdi. 
Onlardan əıı irisi Azərbaycanda 2 agent 
kontorıı açmış Rtısiya Sığorta Cəıniyyo- 
ti idi. Özü gonıi sahibkarı olaıı, gəınilorin 
sığortası üzro ixtisaslaşan Abbasqultı 
Əhmodov bu coıniyyotin 30 ildən çox 
müddətdo tomsilçisi olnnışdu.

Azərbavcanda sovet hakimiyyəti qu- 
rulana qodor sığorta işinin osas hissosini 
Xozər donızindo üzoıı gomilsrin vo bıı 
gomilərlo tlaşınan yüklorin sığortası toş- 
kil edirdi. Çünki Rtısiya iıııperiyası vo 
İraıı tlövloti arasındakı bütün ticarot 
ılaqolori pıakliki olaraq Bakı limaııı va- 
sitəsilo nəyata keçiriıırdi.

Monıiü dövrdo Rtısiya impeıiyasının 
oıı iri liınanı olan Bakı limanımn illik yiik 
tlövriyyosi Rusiya imperiyasımn digor iri 
limaııları olan Sankt-Petcrbıırq. Riqa vo

* M,X|alo Azorhaycan Rcspublikası Maliyyn 
N az irliy in in  i'olıborliyi tororinıion loqdinı « li l-  
m işılir.
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Odessa limanlanmn oxşar göstəricibrini 
üstəbyirdi.

Azorbaycaııda sığorta işi Xalq Cüm- 
huriyyəti dövründo do iııkişaf etmişdi. 
Lakin aprel işğalından (1920) sonra 
sığorta işi dövlot inhisarına alındı. 
Bununla da hütun özəl sığorta şirkofbri 
bğv edildi vo SSRİ-nin hər yerinda ol- 
duğu kiıni, Azərbaycanda da sığoı ta işi- 
ni yalnız bir təşkilat - SSRİ Baş Dövlət 
Sığorta İdarəsi aparmağa başladı.

Azorbaycanda sovet dövlot sığortası 
1923 ildoıı inkişal' etməyə başlamış vo
1991 ilin sonunadək davaın etmişdi.

1991 ildə SSRİ-nin süqutundan 
sonra miistəqil Azorbaycanda digər 
saholərlo yanaşı, iqtisadiyyatın ayrıl- 
maz hissəsi olan sığorta işinin də 
inkişafına diqqot artırıldı. Azərbaycan 
Respublikasmda sığorta işinin inkişaf 
etdirilməsi bu sahəyə nəzarət edən 
orqaııın yaradılmasını zoruri etdi və
1991 ildə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabineti yanında Dövlət 
Sığorta Nəzarəti yaradıldı.

Azorbaycanda özol sığorta toşkilat- 
larının yaıadılması 1990-cı illorin 
ovvəllorinə, milli sığorta bazarının for- 
malaşması iso 90-cı illorin ortalarma 
təsadüf edir. İqtisadiyyatda nozərəçaı- 
pacaq irəliloyişlərin olması və ölkəyə 
sərmayə axınının artaraq güclənməsi 
özəl sığorta təşkilatlarının inkişafına 
da böyük təkan verdi.

Respublika iqtısadiyyatının, o cüm- 
lodən milli sıgorta bazarının sürətli 
inkişafı “ Sığorta haqqmda” Azərbay- 
can Respublikası Qanununun (1993) 
doyişdirilməsini zəruri etdi, 1999 ildo 
qobul edilmiş “ Sığorta haqqında” yeni 
qanun sığoı talılara etibarlı sığorta lomi- 
natı vermok, sığortaçılara isə öz maliyyə 
sabitliyini və odəmə qabiliyyotini qoru- 
maq üçün əlverişli şərait yaratdı.

Azorbaycanda aparılan iqtisadi is- 
hıhatlarla əlaqədar, sığortaya dövlət 
nəzarəli funksiyası Respublika Prezi- 
dentinin müvafiq fərmanı ilə 2001 ilin 
aprelində Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyinə hovalə ectıldi. Bu, 
milli sığorta bazarında fəaliyyot göstə- 
ron sığorta taşkilatkırının göstəıdiyi 
xidmətlərin dünya standartlarına 
uyğun inkişaf etdirilməsi imkanlarını 
genişləndirdi.

Respublikada sığorta işinin beynəl- 
xalq standartlara uyğun təskil edilməsi, 
sığortalılara etibarlı sıgorta təminatı 
verilməsi, sığorta xidmətlori səviyyə- 
sinin yüksəldilməsi, sığortaçıların maliy-

yə sabitliyinin və ödəmə qabiliyyotlo- 
rinin gücləndirilməsi, sığorta işini ink* 
şaf etdirməklə büdcə daxilolmalarının 
arlırılmasım təmin etmək məqsədilə 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bir sıra 
moqsədyönlii todbirlor hoyata keçirildi. 
Nazirlor Kabinetinin “ Sığoıtaçıların vo 
təkrar sığoı taçıların nizamnamə kapita- 
lının minimum məbləğinin müəyyən 
edilməsi haqqında” qorarı ilə (2001) ni- 
zamnamə kapitalmın minimum məbləği 
əhəmiyyətli dərocodo artırılaraq, fəaliy- 
yət göstəron sığortaçılar (01.01.2004 ib- 
dok mərhələbrb) və yeni yaranan sığor- 
taçılar üçün 400,0 min manat, təkrar 
sığortaçılar iiçün isə 1 mln. manat müəy- 
yən edildi.

Bu tədbirbrdən sonra respublikada 
foaliyyot göstoron 29 sığorta toşkilatıııın 
nizamnamə kapitalı əhəmiyyətli dərəcə- 
də artaraq 01.01.2004 il tarixə cəmi
18360,0 min manat olmuşdu ki, bu da
2001 ildo fəaliyyət göstərən 44 sığorta 
toşkilatımn ümumi nizamnamə kapitalı 
məbləğindon 12320,0 min mamıt və ya 3 
dəfo çox idi.

Respublikada sığorta sahəsi üzıə 
ixtisaslı kadrkırın hazırlanmasını təmin 
etmək moqsədib “ Azorbaycan Respub- 
likası Nazirlər Kabinetinin 1997 il 9 
yanvar tarixli, 4 saylı Qorarı ilə təsdiq 
edilmiş “Ali və orta ixtisas təhsili istiqa- 
mətlərinin və ixtisaslarının siyahısı” na 
əlavo edilmosi barədo” 2002 il 5 aprel 
tarixli, 58 saylı Qorarı ilo qobul olunan 
siyahıya “Sığorta işinin təşkili” olavə 
edilmişdir. 2002 ildən Azərbaycan Döv- 
lət İqtisad Universitetində və Azərbay- 
can Memarlıq və İnşaat Universitetində 
“ Sığorta işinin təşkili” ixtisasları açıl- 
mışdır.

Sığorta ilə bağlı bir sıra normativ hü- 
quqi aktlar, o cümlədən əhalinin sosial 
müdafiəsinə olavə təminatların yaradıl- 
masını tomin etmok moqsodilə icbari sı- 
ğorta qanunları qəbul edilmişdir.

Nazirbr Kabinetinin 2004 il 4 mart 
tarixli, 23 saylı Qəıarı ib “ Kond fosərrü- 
fatında sığortanm stimullaşdırılmasına 
maliyyə yaıdımınm ayrılması və ödə- 
nilməsi qaydaları haqqmda Əsasnamə” 
təsdiq edilmiş, sığorta münasibətlərinin 
inkişafından irəli gəlon zərurətlə 
olaqədar “ Sığorta haqqında” və “ Nəq- 
liyyat vasitosi sahibbrinin miilki mosu- 
liyyolinin icbari sığortası haqqında” 
Azorbaycan Respublikası qanunlarına 
əlavo vo doyişikliklor edilmişdir.

Azorbaycan Respublikası Nazirbr 
Kabinetinin milli sığorta bazarında fəa-

liyyot göstoron sığorta təşkilatlarınm 
diinya sığorta bazarına iııteqrasiyasını 
təmin etmok məqsodilə qəbul etdiyi
2004 il 09 aprel tarixli. 39 saylı Qərarına 
əsasən, nizamnamə kapitalının nıini- 
mum məbləği yeni yaranan sığortaçılar 
iiçün 1000,0 min manat, təkrar sığorla- 
çılar üçiin 2000,0 min manat mitəyyən 
edilmişdir. Qərara əsasəıı, fəaliyyət gös- 
təıər. sığortaçılar öz nizamnamo kapilal- 
larını mərhəbli qaydada 01.01.20H> il 
tarixədək 1000,0 min manata çatdırma- 
lıdırlar.

Azəıbaycanm rnilli sıgorta bazarııı- 
da 29 sığorta şirkəti, o ciimlodən 23-ü 
yerli, 6-sı isə xarici investisiyalı (Al v 
İngiltərə, Türkiyə, Rusiya, İran) bi n 
sığorta təşkilatı. bıından başqa, 7 b ■- 
ker toşkilatı, o cümlodon 3 yerli, 4 xa; :i 
investisiyalı birgə (ABŞ, İngiltərə, F 
siya) broker təskilatı, 1 "İnqosstr; 
Açıq Səhmdar Cəıujyyotinin Bakı 
hərindək! nümayəndoliyi, 2 ekspert ı - 
kilatı. sığortaçıların fəaliyyətini işıql; 
dıran 1 qəzet (“Sığorta"), 1 jurnal (“ ( 
rant” ), 2 ictimai toşkilat “ Sığorta C j  
miyyətləri İttifaqı” və “Sığortaçı 
Birliyi” fəaliyyət göstorir (2006).

01.01.2006 il tarixo respublikanın 
ğorta xidmətləri bazarında çalışanla 
sayı 1716 nəfər (o cümbdon 896 nə:. 
ştat işçisi, 820 nəfər sığorta agenti) təs; 
etmişdir. Milli sığorta bazarında fəa, ■ 
yət göstorən sığorta toşkilatları tərəfı 
dən fiziki və hiiquqi şəxsbro sığortanı 
9-u icbari növ olmaqla 40-dan çox nc 
iizrə sığoıta xidmətləri təklif ediı
(2006).

İcbari qaydada aparılan sığorta n 
brindon 9-u: “ Azərbaycan Respubli 
sının xarici ölkəbrdə vo beynolxalq ı 
kilatlaıda fəaliyyot göstərən diploma 
nümayəndəliklərində qulluq ed, ı 
şəxslwin icbari sığortası” ; “ Nəqliyy: ! 
vasitosi sahiblorinin miilki mosııLiyy: 
nin icbari sığortası” ; “ Horbi qulluqçu 
rın dövlot icbari şəxsi sığorıası ; 
“ Məhkomə və lıüqııq mühafizə orqaııl. 
rı işçilərinin dövlət icbari şəxsı sığoı 
tası” ; “ İcbaıi ekoloji sığorta” ; “ Dövbt 
qulluqçularmın icbari sığortası : 
“ Sornişinbrin icbari sığortası” ; “ Yan- 
ğındaıı icbari sığorta” ; “Əhaliyə tibbi 
yardımın göstorilmosi, virusologiya 
miiəssisəbri üzro elmi todqiqatların 
aparılması vo virus preparatlarının is- 
tehsalı ilə məşğul olan işçilərin öz xid- 
moıi vozifəbrinin yerinə yetirilməsi za- 
mam insanın immunçatışmazlığı virusu- 
nun törotdiyi xəstəliyo (AİDS) ıııtulma,
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lıabeb bununla olaqodar baş vermiş 
ölüm hadisəbrinin dövləl icbari sığor- 
tası” növlori miivafıq qanunlarla, biıi 
(Azorbaycan Respublikası Milli Moclisi 
dcputatlarımn düvlot icbari sığortası) isə 
•'A/orbaycan Respublikası Milli Moclis' 
deputalının statusu haqqında” Azərbay- 
can Respublikası Qanunu ilo tonzim-
lənir. Kond təsorrüfatı istehsalçılarında 
sı ırtaya marağın artırılması moqsədilo 
“ kond təsorrüfatında sığortanın stimul- 
la -ılırılması haqqında” Azorbaycan Res- 
pu! likasınm Qanunu qobııl cdilmiş, Na- 
/ı Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 
I 'da saholorinin sığortalanması üçüıı 
! ıblanmış sığorta haqlannm 25%-inin 
ı ->t büdcəsinin vosaiti hesabına ödo-
ıı asİ müəyyon olunmuşdıır.

U-spublikada sığorta işiııin təkmil- 
I. ı ilməsini vo beynəlxalq standartlar

/yəsində inkişaf etdirilməsini, 
s i'ta xidmətlori səviyyosinin yük-
, ilməsini. sığortalara etibarlı sığorta
ı inatının yaradılmasını təmin etmok

sədilo hazııianan yeni qanun- 
\ ;. ilik aktları Avropa Birliyinin
: rta ilə bağlı direktivlərinə, həm-
ı, n Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçibri 
/’ siisiasiyasınm prinsip və standart- 
I. na uyğunlaşdırılır.

• Ikədə sığoıta xidmotləri bazarının,
I ıçinin sığoı taya dövlət nəzarəti işinin 
r >.ya staııdartları soviyyəsindo inkişaf 
e inlmosi iiçiin qabaqcıl təcriibədən ya- 
ı ianmaq məqsədilə Azərbaycan Res- 
f 'ılikası Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçi- 
1. i Assosiasiyasına daxil olmuşdur 
( 06). '

01.01.2006 il tarixə sığorta haqları
- ' 10,0 min ınanat olınuşdıı vo bu, 2001
i' 'ki (15520,0 min maııal) ilə miiqayi- 
: :ə 28790,0 min manat çox idi.

Sığorta haqlarmın 26270.0 ınin ma- 
ı ı vo ya 59,3 %-i qəza sığortası, 6240,0 
ı ımanatıvoya 14,1%-i yangın sığorta- 
s 4840,0 min manatı və ya l(),9'/n-i ko- 
ı lü tibbi sığorta, 1810,0 min ıııanatı vo 
\ 4,1%-i Ibrdi qoza sığortası, 5150,0 min 
ı natı və ya 11,6%-i iso sığortanın digor 
r slori üzrə ckıxil olmuşdu.

Daxil olmuş sığorta haqlarının
41260,0 ınin manatını vo ya 93,1'yiı-ini 
koniillü sığorta, 3050,0 ınin manatını vo 
ya 6,9%-ini isə sığortanın icbari növlori 
toskil etmişdi. Sığorta haqlarının 2l160,0 
min manatı vo ya 6,7%-i Dövlot Sıgor- 
ta Kommersiya Şirkotinin. 41350.0 ınin 
manatı vo ya 93,3%-i iso özol sektorun 
payına düşmüşdü.

01.07.2006 il tarixo milli sığorta ba-

zarında loaliyyot göstorəıı sığorla təş- 
kilallarınm ödaııilmjş nizamnamo kapi- 
talının ünıumi mobbği 35891.6 min ına- 
nal olmuşdu vo bu. 2004 ilcbki (18360.0 
nun manal) nizamnamo kapitalı mob- 
ləğindən 17531,0 miıı ınaııaf çox idi. 
Ycrli sıgorta toşkilatı iizro iimumi 
nizamnamo kapıtalı ın-">bloği 30877,0 
ınin ıııanat, xarici investisiyalı birgo 
sığorta toşkilatı üzro iso 5014,6 miıı 
maııat toşkil edir.

Sığorta foaliyyotino dövlət nəzaroımi 
həvata keçirən orqaıım ıMaliyyo Nazir- 
liyinin) osas vozifolorincbn biri cb 
Azorbaycan Respublikasında sığortalı 
ların. sığortaçıların vo sığorta bazarının 
digər iştirakçılarınm, lıabelə dövlotin 
hüqııq və monafebriııin qorunmasımn 
təmiıı edilməsidir. Dövlot tərəfiııdən 
tənzimbnmə tədbirləri sisttmino sığorta 
təşkilatlarımn qeydiyyatı, sığorta foaliy- 
yətinin aparılması üçün onlara xüsusi 
razılığın (lisenziyamn) verilmosi, qanun- 
vericiliyo uyğun olaraq, sığortaçıların, o 
cümlodon tokrarsığortaçıların, onların 
fıliallarının, brokerbrin və sığorta baza- 
rının digər pcsokar iştirakçılarınııı uço- 
tunıın aparılması, habclo sığortaçıların 
sığorta haqları və tarifbrinin osaslandı- 
rılmasma, maliyyo sabitliyi və ödomo 
qabiliyyətinin təmin olunmasına nozarot 
etmok vo s. daxildir.

Azərbaycan Kespublikasınm 
Dövlət Neft Fondu*

Azərbaycan Respublikasının Dövlot 
Neft Fondu (ARDNF)  Azərbaycan xal- 
qının dövlot miistəqilliyi şoraitindo osas 
milli sərvoti olan neft və qazın hasilatııı- 
dan oldo olıınaıı golirlori ümumxalq nıo- 
nafcyi və gəlocək nəsillər iiçün istifado 
etmok namiııə Azorbaycaıı Respublikası 
Prezidenlinin 29 dekabr 1999 il tarixli 
Fərmam ilo yaradılmış, onun Əsasııa- 
mosi 29.12.2000 il tarixindo təsdiq cdil- 
miş və ARD N F vosaitlorinin yeıiəşdi- 
rilmosi Qaydalarımn təsdiqindon soııra 
(iyul 2001) foaliyyoto başlamışdır.

Fondun qarşısmda qoyıılan osas 
moqsodlordon biri neft goliıiorinin gə- 
locok nosilbr iiçün toplanaraq artırılma- 
sı, digori iso bu goliıiordon cilkomi/.in ca- 
ri sosial ehtiyaclarını, iqtısadi tərəqqi vo 
inkişaf tolobbrini nəzərə almaqkı. bıı-

* Moqaln A/orhjıycan Rcspııblikası Dövlnt Neft
l omlıımın r.Mıhorliyi tornHnclnn ixjdim  cdilmişdir.

giinkii nosillor iiçiiıı düzgiin istifado 
edilınəsidir.

Neft hondunun vosaiti aşağıdakı 
manbolor hcsabıııa formalaşır: I ) Dövbt 
torofiiıdon Fonda verilon vosait vo 
əııılak. 2) lıasikıtın pay bölgüai sa/.işləri- 
no uyğun olaraq Azoıbaycan Respııbli- 
kasımıı payına diişaıı kaıbohıürogen- 
lorcbn (neft, qaz, qaz kondensatı) vo 
onların satışındaıı oldo cdilon xalis 
golirbr; 3) neft-qaz sazisbrinin imz.a- 
lanması vəya icrası ilo bağlı Azorbayca/ı 
Respııblikasının Dövlot Neft Şiıkotino 
(ARDNŞ) vo ya solahiyyətli dövlot or- 
qanına sormayoçilor torofindon öcbnilon 
bonuslar (mükafadar); 4) karbohidro- 
gen ehtiyatlarıııın işlənmosi ib olaqockır 
sərmayəçiloi' tərəfındən ödonilən akrhe- 
sabı ödonişlor; 5) neft-qaz layihobrkıin 
həyata keçirilmə î ilə bağlı Azorbaycan 
Respublikasmın payına diişon dividend- 
lor vo mənfootin böliişdiirülmosindən 
olcb edilən goliıiər; 6) neltin vo qazın 
Azərbaycan Respublikası ərazisi ib 
Bakı-Supsa, Bakı —Tbilisi-Ccyhan vo 
Bakı- Tbilisi Ərzurıım ixrac borıı ko- 
moıiəri vasitəsilə ötiirülməsindon olcb 
ediləıı goliıiər; 7) neft qaz sazişlori çər- 
çivosindo ARDNŞ-o vo ya səlahiyyətli 
dövlət oıqanına sərmayoçilor torolindən 
veriloıı aktivlərdon oldo edilən golirbr; 
8) Fondun loaliyyoti noticəsindo əldo 
edibn oınlak vo vosait, o cıimbdon 
Fonduıı aktivbriııin yeıio^dirilmosindən 
vo idarə olunmasmdan oldo ediləıı 
gəlirbr.

ARDNF-nin vəsaiti ən ıniihiim 
ümummilli pıoblemlorin hollino vo 
strateji infrastruktur obycktlorinin inşa 
vo rekonstıuksiyasına istifado olııııa 
bibr. “ Büdco Sistcmi haqqında” Qanu- 
na görə, Fonduıı xorclori (Fondun 
idarə edihııəsi ib bağlı xərclor istisna 
edilməklə) icnıal dövbt büdcosinin 
torkib hissəsi olaraq hor il paıiamcntcb 
tosdiq cdilir. ARDNF  yalnız ö/ biid- 
cosindo nozordo tutulan xorclori hoyata 
keçirə bilər, oııun oməliyyat və idaıo- 
edilməsi ilo bağlı xərciori istisna ol- 
ma(]la, qalaıı b iiC iin  xorciəri Maliyyo 
Naziıiiyinin Morkozi Xozinodaıiığı va- 
sitosilo ytrino yetirilir.

ARDNK'-nin vosaiti hesabına iki 
mühiim layiho: I ) 1 .rmonislan RcspuWi- 
kasının etnik təmiilomo vo locavii- 
siyasəti nsricosiBÇİÄ öz dogma yurdla- 
rıııdan didorgin cÜişnüiş qaçqııı vo 
mocburi köçkün ailobrinin sosial-moişot 
vəziyyotinin yaxşılaşdııılması vo ıııos- 
kunlaşdırılması jMoblcmbrinin lıolli;
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2) Heydər Əliyev adına Bakt-Tbili- 
si-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri 
layihəsində Azərbaycan Respublikası- 
nın işlirak payının maliyyələşdirilməsi 
icra edilir. ARDNF-dən, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti tərəfindən 
qəbul edilmiş fərmaıı vo sərəncamlara 
uyğun olaraq, l-ci layihənin həyata 
keçirilınəsi iiçiin 135 mln. ınanat 
həcmində vəsait ayrılmış, 2-ci layihənin 
yerinə yetirilınəsindon ötrü 244 mln. 
manal məbləğində vəsait odənmiş, həm- 
çinin ölkonin ınühiim sosial və iqtisadi 
tərəqqi ehtiyaclarım təmin etmək üçün 
505 mln. manat həcmində vəsait Dövlət 
Büdcəsinə transfert edilmişdir. 2006 
ildən başlayaraq, Fondun yuxarıda adı 
çəkilən layihələrlə yanaşı, 2 böyük 
layihoni: Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı 
şəhərino su kəmərinin çəkilməsi, Samur- 
Abşeron suvarma sisteminin yenidən 
qurulmasını da maliyyəloşdirməsi, habelə 
yeni yaradılan Dövlət İnvestisiya Şirkə- 
tinin nizamnamə kapitalının formalaşdı- 
rılmasına 90 mln manat ayırması nəzərdə 
tutulmuşdur.

1 aprel 2006 il tarixinə ARDNF-nin 
vəsaiti 1330 mln. manata (1464 mln. 
ABŞ dolları) bərabər idi.

Neft Fondunun investisiya portfe- 
linin mocmu doyərinin 55%-i ABŞ dol- 
ları, 35%-i avro, 5%-i İngiltərə funt- 
slerlinqində ifadə olunan aktivlərə 
yerləşdirilir. Portfelin məcmu dəyərinin 
digər 5%-i isə uzunmüddətli ölko (suve- 
ren borc) reytinqi “ A ” (“ Standart ənd 
Purz” (Standard & Poor’s), “ hitç”

(Fitch)) və ya “ A2” (“ Mudiz” (Mo- 
ody’s)) kredit reytinqlorindsn aşağı 
olmayan ölkələrin valyutalarında yer- 
ləşdirilo biıər.

Fondun vosaiti yüksok kredit reytin- 
qinə malik olan xarici ölkələrin dövlət 
istiqrazlarına, xarici dövlət agentliklori 
tərofindən buraxılmış borc kağızlarına, 
maliyyə institutları və banklar tərəfın- 
dən buıaxılmış borc kağızlarına, depo- 
zitlorə və pui bazarı alətlərinə, habelə 
xarici menecerlər vasitəsilə korporativ 
qiymətli kağızlaıa (səhmlorə) yerləş- 
dirilə bilər.

ARDNF-nin valyuta vəsaitlərinin 
idarə olunmasından ibarət fəaliyyoti 
ölkə Prezidentinin Fərmanı ( 19.06.2001) 
ilə təsdiqlənmiş “Azəıbaycan Respub- 
likası Dövlət Neft Fondunun valyuta 
vəsaitinin saxlanması, yerloşdirilməsi və 
idarə edilməsi haqqında Qaydalar” la, 
biidcəsinin tərtib və icra prosesi “ Azər- 
baycan Respublikası Dövlət Neft Fon- 
dunun illik gəlir və xəıclər proqramımn 
(büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydalan” 
ilə tənzimlənir.

Ölkə Prezidentinin Fərmanı ilə təs- 
diq olunmuş (27.09.2004) “ Neft və qaz 
gəlirlərinin istifadə olunması üzrə uzun- 
miiddətli strategiya”da vəsaitlərin iqti- 
sadiyyatın qeyri-neft sektorunda, re- 
gionların, kiçik və orta sahibkarlığın in- 
kişafında, infrastrukfur sahələrinin ge- 
nişmiqyaslı inkişafında, yoxsulluğun 
azaldılması iizro tədbirlərin hoyata keçi- 
rilməsində, ölkonin müdafıo qabiliyyə- 
tinin güclondirilməsində və digər istiqa-

mətlərdə islifado olunması nəzordo 
tutıılur.

ARDNh müstəqil hüquqi şoxsdir. 
dövlətin büdcodənkənar fondudur. Fon- 
da rohbərliyi həyata keçirən icraçı direk- 
toru ölkə Prezidenti vəzifəyo təyin və və- 
zifədən azad edir. ARDNF-nin fəaliyyə- 
tino ümumi nəzarot səlahiyyəti hökıımət 
və parlament nümayəndələrindən ibarət 
Müşahidə Surasına məxsusdur. Miişa- 
hidə Şurasımn başlıca vəzifəsi ARDNF 
vəsaitlərinin formalaşması və xərclən- 
məsi üzərində ümumi nəzaroti həyata ke- 
çirmək, illik büdcə layihosinə, illik hesa- 
batlarına və maliyyə fəaliyyəti auditinin 
nəticələrinə, həmçinin büdcənin icrası 
barədə cari hesabatlara rəy verməkdir.

ARDNF-də şəffaflığın təınin edil- 
məsi ilk növbədə onuıı maliyyə fəaliy 
yəti haqqında hesabatmın müstəqil 
auditor tərəfindən yoxlanılması vasitə- 
silə həyata keçirilir. Fond fəaliyyət gös 
tərdiyi 5 il ərzində onun hesabattnın au- 
ditini beynəlxalq niifuzlu “ Ernst ənd 
Yanq” (Ernst & Young) audit şirkəti 
aparmışdır

Təbii ehtiyatların idarə olunmasın- 
dan əldə edilən gəlirlər və onların xərc- 
lənməsi istiqamətlərində şəffaflığın tə- 
min olunması məqsədilə ictimaiyyəti 
məlumatlandırmaq üçün ARDNF-nin 
gəlir və xərcləri haqqında rüblük. 
ümumi fəaliyyəti barədə illik hesa- 
batları mətbuatda və Fondun internel 
səhifəsində (www.oilfund.az) daim 
dərc olunur.
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\zərbaycan folsəfosi anlayışı tarixən 
rbaycanda və ölkə xaricində yaşa- 

v. müxtəlif dil, din və mədəniyyətlərin 
ıcıları oUın azərbaycanlıların fəlsə- 

sinin təşəkkül və təkamülünü ohatə 
c Müasir elıni molumatlara görə,

baycanda fəlsəfi fikrin inkişafı 
lüncü minilliyinə qədəm qoymuş- 

c Bu ölkəuo qədim dövrlərdən baş-
aq yüksok sivılizasiyaların bir-biri- 

ı əz etməsi, müxtəlif dil, din, hoyat
ı. srinin çulğaşması Azərbaycan etno-

ın mənəvi modəııiyyətinin məhvəri 
ı* fəlsəll fıkir və diinyagörüşünün tə-

iil və təkamülü iiçün miinbit zəmin 
\ atmışdır. Azərbaycanda fəlsəfı mə- 

yyətin inkişafında onun coğrafi 
^eyi, təbii zənginliyi, tarixən yiiksək 

ş; r ınodəniyyəti, daim ınüxtəlif dil və 
u daşıyıcıları olan regionlaıia əlaqələ- 
ri ın mövcudluğu mühüm rol oyna- 
ıı lır. Bunların sayəsində artıq e.ə. 1-ci 
n lilliyin 1-ci yarısında ölkənin ictimai 

runda vaıiığın tokamülü, başlanğıcı
v onunun, insan və mühitin. maddi və 
tj! ri-maddinin, rasional və irrasıonalın 
r lasibətləriniıı, həqiqət, xeyir, şor və 

ətin çoxçalarlı əlaqələrinin dərkinə 
' ılmiş fəlsəfı mülahizələr və onları 
c va və təmsil edən mifologiya və din-
I bağlı, kökləri keçmiş ıninillikləro 

ıb çıxan miixtəlif ideoloji cərəyanlar 
uşdıır. Azərbaycanda folsəfı fikrin 

i işafını izləmok üçiin keçmişin mii- 
h ım yazılı abidələıi Avesla, pohləvi 
n tnlori, qodim yunan filosolları və ta- 
n .çilərinin əsəıiori, orta osr yazılı abido- 
lə'i, ölkə ərazisindəki arxeoloji qazıntı 
ların matcrialları, dıl və şifahi adobiyyat 
tarixinin tədqiqi və s. arasdırmalar geııiş 
imkanlar yaıadır. Folsəfi dünyagörüşü- 
nün təşəkkiilü insanm təbiəto münasi- 
botində fetiş, toteın, ruh, ilahilər və s. bu 
kimi tozahür formaları ilə bağlı olmuş- 
dur. Bu təsıvvür və təlimlər, müxtəlif 
kultlarda və mühitdən özünümüdafiə-

sinə yönolmiş magiyada da əksini tap- 
mışdır. Miiasir elın e.ə. l-ci minilliyin
1-ci yarısında Azorbaycanda zərvani- 
lik, maqlar (muğlar) təlimi vo zor- 
düştilik fəlsəfteinin geniş yayıldığım 
göstərir.

Ölkədə yayılmış qodim fəlsəfı-mifo- 
loji təlimlərdən biri z ə r v an i l i k  idi. 
Bu təlimin əsas prinsipləri haqqında 
Avesta. qədim pəhlovi mətnləıi, Quran, 
orta əsr Şərq yazılı abidələri vo çoxsaylı 
todqiqatlar məlumat verir. Zərvanilikdo 
Zaman, bəzi hallarda Zaman ilə Məkan 
vaıiığın yaradıcısı, bütıin mövcud şeylər 
sonsuz Zamamn - Zarvana akarananm 
təzahiiıiori, mövcudatın fenomenləri isə 
od və suyun müxtəlif mütənasiblikdə bir- 
ləşməsi kimi təqdim edilir. Həmin təlimə 
görə keyfıyyət iki dərəcolidir: birinci key- 
fıyyəti təmsil edən işıq ruhu. əzəli və əbə- 
di Hormüz ıııaddi varlıqları və həyatı ya- 
radır, ikinci keyfiyyəti təmsil edən zülmət 
ruhu Əhrimən iso hər şeyi ölümə məhkum 
etdiyindən, ozəli olmadığı kimi, daimi də 
deyil.

Zordiiştiliyin teoloji risaləsi “ Şi- 
kand-qumaniqçivar” da ("Şübhəni ara- 
dan qaldıran şəıiı ) mövcudatı sonsuz 
Zamanın Zaıvana akarananın tə- 
zalıürü kimi qəbııl. Allahı, ruhun öl- 
məzliyini, cənnot vocəhənnəmi inkar və 
yalııız maddani real hesab etdiyinə görə 
zərvanilik tənqid olunur. Zərvaniliyin 
göriişləri orta əsr Şərq yazılı mənbolə- 
rindəcU tənqid edilir. Bımunla belo. bu 
talim diinya fəlsəfəsinin soıırakı inkişa- 
fına, o ciimlədon o i il i  tənqid edəıı zor- 
düştiliyə də böyük təsir göstərmisdir. 
Robert Eysler zorvaniliyin Şorq və 
qədim yunan fəlsəli likıi ilə bağlılığını 
göstərorək, xiisusilə onıın Ferekid və 
Anaksimandrın teoqoniyalarına təsi- 
rindəıı, İvaıı Dmitriyeviç Rojanski isə 
Anaksimandrın kosmoqoniyasında 
Zərvaııın Xronosla oxşaıiığından yaz- 
mışlar.

Azorbaycan fəlsəfi fikrində digər 
miihüm cərəyan zərdüştilik idi. Zərdüş- 
tiliyin görkəmli abidosi Avestada döv- 
rün sosial-mədəni, xüsusils fəlsəli likri 
haqqında eıısiklopı-dik molumat toplan- 
ınışdır. Qodiın və orta əsr monbəlori, 
eləcə də bir çox sonrakı tedqiqatlar 
Zordiiştün tarixi Azoıbaycan ərazisində 
yaşaması, Avestanın bizə çataıı mətııi- 
nin əslinin isə Atropatena və Raqadan 
olan maqlar tərəfindən yazıya alınması 
barəds məlıımat verir. Erkən zərdüştilik 
öz əksiııi qatalarda tapınışdır. Bu dövr- 
də geniş yayılmış politeist tə»əvviirlər- 
dən fərqli olaraq Zərdüşt mövcudatın 
ilk səbəbini monoteizmdə Ahura Maz- 
dada göriirdü. Qalalarda kainatm tər- 
kibi - yer, göy, okean, işıq cənnət, dağ 
və dənizlərin zaman daxilində yaranma- 
sına, hoqiqət, xeyir sülh, əməksevərlik 
və s. folsofi, sosial, etik və estetik məsə- 
lələıə toxıınulur. Avestaya görə Ahura 
Mazda öz nurundan göy cismlərini, ıu- 
hundan isə altı olməz Xeyır ilahəsiııi ya- 
radır ki, bunlar Ahura Mazdanm ayrıl- 
maz keyliyyətlərini toşkil edir. Bu Ya- 
radılısm biriııci dövhi idi. İkinci dövıdə 
Ahura Mazda maddi, lıissləıiə qavranı- 
lan, kamilliyi vo xeyiri təmsil edoıı 
mövcudatın əsasını yaradır. M;1ddi aləm 
yaı andıqdan sonra bura Şər ruhu daxil 
olur və Şər ilo Xeyir arasıııda miibarizə 
başlayır. Bəşəriyyətin vozifosi Ahura 
Mazda vo Xcyir ruhları ilə birgo Xeyiri 
Şərdon ayırıb Şər ruhuna qalib galmək- 
dir, Bu qolnbo insanların xoşbəxt yaşa- 
yacağı iiçiincü dövr olacaqdır.

Avestada Şər rıılıuna qarşı lloqiqət, 
Ədalot vo İşıq rəınzi olan Arla qoyulur. 
Ruhların mübarizəsinda kainatfln koıı- 
krct nəfslarin daşıyıcıları (insan, lıcy- 
van, bitki, mıneral vo s.) ləal iştirak edir. 
Kainatın daxilindəki bütün scybr caıılı- 
dır. Nəls h.mı konkıctı. lıəm də miicər- 
ı'sdə xasdır. İnsanııı nəfsi onuıı inaını. 
diinyagörüşü, moııəvi priıısiploıi ilə ba-
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hom orıun davramş lərzidir. Buıılar 
bütövlükdo insanın mahiyyotini tomsil 
edir vo o öz azad iradnsino ııyğun xcyir 
vo ya şor yolunLi seçir. Qatalarda 
mühüm ycri müharibəyo vo hor növ zül- 
mə qarşı etiraz, sosial problemlor, koııd 
lilərin və kasıb təbəqənin monafcyinin, 
təbiətin - torpaq, su, bitki vo heyvanla- 
rın miihafizəsi mosələləri tutur, bu işdə 
insanın rolu vurğulanır, Ahura Maz- 
damn keyfiyyotlərinə yiyolənmiş insaıı- 
lar ailoni, moskıınlaşdığı yeıi, ölkoni 
möhkəmlənuirnıoyo sövq edilir. Zor- 
düştiliyin mənəvi prinsiplori Humata 
(xeyirxah fıkir, düşüncə), Huxta (xeyir- 
xah söz), Hvarşta (xeyirxah əməl) sülhü, 
əmin-amanlığı qorumaq, əməkscvorlik, 
qənaotcillik. xeyirxahlıq, ədalotlilik tə- 
loblərini ifadə edirdi. Zərdiistilik sosial 
fikir tarixində məhz bu ar/u, toklif və 
təloblor iizərindo qurulmuş maddi və 
mənəvi cəhətdən ilk kamil cəmiyyətin 
tosvirini verir. Zərdüslilik İranda ha- 
kim dino çevrildikdon sonıa onun xolqi 
və humanist müddəaları öz yerini, 
əsasən, təlimin esxatoloji göriişlərinə, 
ayin və mərasimlərino verdi.

Lakin zərdüştiliyin iki başlanğıcın 
vəhdoti, onun əksliklərin qarşıdurması 
vo mübarizəsi üzorində yüksəlon mövcu- 
datla bağlı təsovvürlori. təbiətə və insana 
yönəlmiş humanizmi, azad iıadoli insa- 
mn fəallığı, utopik comiyyət haqtıında 
idcyaları, gözəlliyo münasiboti, fəlsəfi tə- 
liminə moxsus miicərrəd mətbumlar- ilk 
başlanğıc, işıq, /ülmət, xeyir, şnr, həqiqət 
və s. kateqorial anlamları minilliklər ər- 
ziııdə ictimai fikirdə müxtolif formalar 
afarıvq dünya modəniyyətinin ənə- 
nəsi kimi yaşamaqdadır. Sonralar, ilk 
növbədə, Azərbaycan və orta əsrlor islam 
Şərqinin zərdüştilikdən də qaynaqlanan 
mistik fəlsəfəsi, demokrat’izmi vo huma- 
nizmi ilo fərqlənən ideoloji corəyanları 
zərdüştilik ideyalarımn yaşaması üçün 
miinbit zəmin oldu.

E.o. 1-ci minilliyin 1-ci yarısında 
Azorbaycan folsəfi fikrinin inkişafında 
Midiya kahinlori nəslindən olan maqla- 
rın təlimi mühüm ycr tutur. Sociyyəvi- 
dir ki, kahin silkindon olaıı maqlar mo- 
doniyyət taıixino yalnız din, folsofə, clm 
təmsilçisi kimi deyil həm do tolim yara- 
dıcısı kimi daxil olmuşlar. Mədoniyyot 
tarixindo “maqlar dini” ndoıı dcyil, daha 
çox “ maqlar tolimi” və “ maqlar el- 
mi”ndən bohs edilmişdir. Bttna sobob iso 
maqlar toliminin monovi modoniyyətin 
müxtəlif sahəlorini elıtiva etmosidir. 
Maqların dünyagörüşü o dövrün yiiksək

inkişaf etmiş elmlərinə - astronomiya, 
riyaziyyat və tobabotə osaslanırdı. Onla- 
rın öz bilikloı indən istifadə edorək təbiət 
və cəmiyyət lıoyatına müdaxiləlori çox 
vaxt selır kimi dəyərlondirilirtli. Modo- 
niyyət tarixındə maq aıılamı altmda zər- 
diiştiliyin tomsilçilorini və ümumiyyətlə, 
müdrikliyi ilo seçilon şəxsiyyotlori nozər- 
də tutmuşlar. Şərqdə pir-i ınıığan anla- 
mı alim, miiəllim, müdrik mənasında 
işlənir.

Maqların toliminin zərdüştilik ilə bə- 
rabər qodim yunan mədəniyyoti və fəlsə- 
fəsinə tosirini Dcmokrit. Pifaqor, Anak- 
sarx, Pirron, Platon, Aristotel, Laertli 
Diogen, Evdoks, Feopomp, Rodoslıı 
Evdem, Gckatey öz əsorlərində gösto- 
riıiər. Qodim yunaıılara istinad edon 
Laeıtli Diogen yazır: "Aristotel qeyd 
cdiıdi ki, muğlar misirlilordon qodimdir- 
lər... və Klark himnosofistlori (Hindi- 
stan brahmanlarım) maqlann şagirdlori 
hesab edirdi” . Bununla belə maqların 
ilkin fəlsofi görüşləıi haqqında nıolıımat 
çox azdır.

Zərdüşt bəşər tarixində idealist, 
sadəlövh şəkildə olsa da, tərəqqi 
anlayışını Xeyirlə Şərin çoxəsrlik 
mübarizəsi gedişində Xeyiri son və 
dönməz qələbəsinə aparan hə- 
rəkət kimi səciyyələndirən ilk filo- 
sof olmuşdur.

Maqlar oda iistünliik verir, tobiət ha- 
disəlorini ilahiloşdirirdilər. Onlar varlı- 
ğın (allahlar da daxil olmaqla) tərkibini 
xırda zərrələrdo (atomlarda) görürlər. 
Lacrtli Diogen maqların mövcudatın 
atomlardan ibarot olmasi tosovviiıiən 
ilə, onların “görüntiilor”  haqqında təli- 
mi vo bu təlimin Epikürün görüşloıi ilo 
bağlılığı haqqında yazırdı ki. maqlara 
görə, şcylordon ayrılan görüntiilər 
vasitəsilə insan formaları görür və dərk 
edir.

Zərdiiştiliyin toməl ideyaları Azor- 
baycan folsofəsinin də gəlocək inkişafına 
tosir göstormişdir. Yeni cranın ilk əsr- 
lərində digor fəlsəli coroyanlara da rast 
golinir.

Qodim dövriin sonıı vo eıkən orta 
əsrlordə zərdüştilik, astral dinlər, tanrı- 
çılıq (Ciöy Tanrı), şamanizm və xristian- 
lıqla bağlı cərəyanların içində ırı a n i - 
lik  və məzdok i l i k  fəlsəfi göriişləri 
xüsusi yer tutur. E.o. l-ci minilliyin so- 
nundan vo yeni cranın ilk yüzilliklərin- 
dən başlayaraq Azərbaycanın şimal ora-

zisi olan Albamyada bir-birino zidd iki 
siyasi və mofkurə tomayülü maqların 
yaydığı zordüştilik tomayülü vo poli- 
teizmo, sonra iso xristianlığa söykanən 
yunan-Roma və Bizans tomayülü möv- 
cud idi.

Azorbaycanda manilik b.e. 3 osrinin 
sonundan yayılmışdır. Özünü Zoıdüşt. 
Budda və İsanın davamçısı adlandıran, 
təlimini İran. Orta Asiya, Qərbi Çin vo 
Hindistanın onənəlorinə uyğıınlaşdıraraq 
yayan Mani (216-277) Zordüşt kahinləri 
tərəfindon edam olunmuşdur. Maııi “ Sir- 
lor kitabı” , “ İki prinsip haqqında kitab” , 
“ Praqmataya” (“ Nəsihətnamə” ), 'İncil' 
adlı əsərlərindo öziiniin yeııi tolimini ı h 
etmişdir.

Manilik zordüştilikdən ardıcıl , - 
lizmi ilə forqlonirdi. Maniliyo gorr 
yir vo Şər (Nur vo Zülmot) hor il 
kindir. Əzoməlin atası Sroşav (i 
Mani onu Zərvan da adlandınr) işı 
mində yerləşir ki. bu aləm “ dalıi ı 
ehtiva edir vo efiıiə əhatə olunmu 
Sroşavın beş məkanı və eyni zan 
beş lozahürii var. Bunlar zəka, o< 
fəkkür, refieksiya və ıradədir. M 
görə, düııya və insana Nur və Ziilı 
Xeyir vo Şnriıı, Allah və Şeytanın mi 
zəsi xasdır. Əsas məqsəd Nuru Zül: 
don azad etməkdir. Zərdüştilii' 
fərqli olaraq, Maniyo görə, insan 
yolda dünyovi nemotlordon imi ıa 
etməlidir. Sosial təlimində insanl. 
hiiquq borabərliyinə üstünlük v. 
maniliyin dini-fəlsofi vo sosial ide; 
hom Atropatenada, hom də ' 
niyada hakim qüvvələrin təqibino 
mayaraq, sonralar Şərqdə və Av: 
da məzdokilorin, pavlikianların. 
qoyçuların, kataıiarın və b.-nııı id 
ji təlimlərindo gcııiş yer tapmışdı. 
niliyin İşıq Allahını Əqllə biıioşdi 
(beş təzahiiıdən dördünün bilav 
Əqllo bağlılığı) vo Şərin əbədı' 
qəbul etməsi sonrakı təlimlordə r. 
nalizm və dialektikanın inkişafı i 
geniş imkanlar yaratnıışdır.

Ölkodə ovvolki fəlsəfi ənonələıi c 
vam etdiıən digər cərəyanlardaıı bi' 
erkən zərdüştilik və maniliyin miixt.4if 
prinsiplərini qnostisizmin fəlsəfi ideya- 
ları ilə birləşdirən suriyalı Məzdokın 
(toqr. 470-529) yaratdığı mozdokilik tə- 
limidir.

Məzdəkiliyin sosial görüşlərinə görə, 
cəmiyyətdə bütün şor işlər mülkiyyət bo- 
raborsizliyi üzündon baş verir. Bııııa 
görə do mövcud omlakdan, o cümlədon 
mozdokilərin əmlak ııövii hesab etdikləri
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qadın vo qullardan cəmiyyət iizvlori bo- 
rabər istifadə etməlidirlor. Hor işdo mö- 
todillik tələb cdon mozdəkilik sosial oda- 
lot uğrunda üsyana qalxmağı vo qan 
tökülmosiııi mümkun hesabedirdi. Məz- 
dokin əsorlori yanduıldığıııdan onuıı 
dünyagöriişü haqqında məlumatı orta 
əsr mənbələrindən (Əbu Rcyhaıı Biruni,
o.ş-Şəhristani vo b.) almaq mümkündür. 
Mozdokilik də manilik kimi dünyamn 
ikı (Xeyir və Şərl qüvvə tərolındnn idaro 
olunması, Xeyirin ağılla bağlı olmasm- 
daıı bohs edir. Başqa sözlə, hər iki cəro- 
anda rasional amil osas ycr tuTurdıı. 

VIozdokiliyə görə, insan ağlı ali idrak 
ivvosidir; ağıl, yaddaş vo sevinc diin- 
ıı idarə edon kosmik qiivvoyo boıı- 

tyir. Mozdəkiliyin utopik comiyyət 
. leahnda yenilik qadııılann iimumiləş- 

rilmnsi ideyası idi.
Qədim dövr vo erkon orta əsrlordə 

nğın. müharibo, siyasi vədini münaqi- 
ılər nəticəsindo yazılı abidolorin mohvi 
ohs olunan dövrlərə aid fəlsəfi fikıin 
ım zənginliyi ilə təsvir və tədqiqinə im- 
m vermir. Buna baxmayaraq, əldə 
an məlumatlar aşağıdakı qonaəto 
ılmok iiçiin osas verir: qədim dövr və
• kon orta əsrlərdə Azərbaycanın modo- 

irsində fəlsəfi problemlorin qoyuluşu 
ə şorhi metodlan, folsofi kateqoriyalar- 
lan mövcudat, başlanğıc, son, maddə, 
uh, nols, zaman. məkan, hoqiqnt, oda- 

lot, xeyir və şərdən, onların qarşılıqlı 
’laqəlorindon bohs edilməsi Azərbaycan 
olsofəsin' qədan dövr dünya fəlsəfi fik- 
ıniıı ayrılmaz hissəsi kimi səciyyolon- 
lirir. Uu mülahizəni qodim yunan lilo- 
olları, tarixçilori, elocə do orta əsr vo 
eni dövr monbələri də təsdiqləyir. Qo- 
Jim dövrdə və erkən orta əsrlərdo var- 
ığın atomlardan yaranması, ıııaddi vo 
(cyri-maddinin, xeyir vo şoriıı, işıq vo 
ülmotin ziddiyyoti və vəhdəti, Allahın 
şıq vo həqiqotlo eyniləşdirilməsi, idra- 
;ın dəyəıiondirilmosi torzi, sosial odalot 
ə utopik xoşbəxt cəmiyyot haqqında 
osəvviir vo nozori miilahizolor Azor- 
baycanda fəlsofi l'ikrin toşokkiilii vo 
inkişafımn ideya osaslarını toşkil ct- 
ınişdir.

Azorbaycan folsəfi fikrinin inkişafın- 
da 7-10 osrlor özünoməxsus morhəlo ol- 
muşdur. Bu dövıdə artıq folsəfi likrin 
təmol corəyanları formaJaşmış ölkədə 
folsəfonin sonrakı inkişafı xristian və 
islam modoniyyotlori mocrasında davam 
etdirilmişdir. Eramızın I osrindon Şi- 
mali Azorbaycanda (Albaniyada) möv- 
cud olan xı istianlığın artıq 4 osrdo döv-

lot dini elaıı cdilməsilə Azorbaycanın 
ınonəvi lıoyatı vo folsafosi yunan-Roma 
modoni-mənovi arcalı vo bilavasito 
Qüdslə bağlamr. AJban lolsofəsi hacıqın- 
da müoyyon molıımatı Mıısa Kalanka- 
tuklunun "Albanların tarixi" əsəri vcrir. 
Burada hom do Albaniyada qnostisum 
fəlsofosi və dualizın təmayiillü çoxsayh 
bidotçi ideoloji corəyaıılar voonlarm nü- 
mayondolorinin olınası. oııların Aluenin 
baş kilsosi torofindon lonntlondirilmosi 
Ncrses Bakıırun vo “ filosollann şölıro- 
tı” kimi tanınan yepiskop Karin Teodo- 
rosuıı ermoni katc'likosu Eliya torofin- 
don toqibi, Nerses Bakurun znngin ki- 
tabxanasının çayda batırılması və onun 
xalilə Əbdühmlikin əmri ilə edaın edil- 
ınəsi haqqında ınolumat verilir. Homin 
monbədo alban şairi Dəvdəkin Cavanşi- 
rin öliimiino yazdığı ortodoksal xristian- 
htfdan fərqli, hikmətı təronniim edon və 
yunan mifologiyası ilə bağlı elegiyası 
haqqmda məlıımat veı ilir. Bu dövrlordo, 
həmçinin alban ilahiyyatçi-filosofları 
Sünikli Petros Stepanos (6 əsr) vo Sünitli 
(8 əsr) yaşayıb yaratmışlar. Siinitli Ste- 
panos Davidin “ Fəlsəfonin tərifi” və 
Porfiıinin "Giriş” əsorlorinə yazdığı 
şorhlorlə tanınır.

Alban modəni abidəlorinin, əlyazma- 
ları kitabxanalarınm dofəlorlə ermoni 
katolikosatmın toşobbüsii ilə siyasi ma- 
raqlar naminə qosdən ınəhv edilmosi 
(suda batırılması, yandırılnıası) faktı 
hazırda alban fəlsəfi əsoıiərinin Ermoni- 
stan, Gürcüstan vo Qiidsiin monastır ki- 
tabxanalarında axtarılmaşma əsas vcrir.

Folklor və orta əsr yazılı abidələri 
həmin dövrdə Azorbavcanda türkdilli 
etnosun bütpərostliklə yaııaşı, şamaıılı- 
ğa və valıid Göy Tanrıya maını lıaqqın- 
da məlıımatlar vcrir. Azorbaycan turklo- 
rinin sosial-modoni hoyatı və xüsuson di- 
li, dini. oxlaqi norma və doyorlori haq- 
qında n’sbotən gcniş, obyektiv tosovvür 
yaradan abido tiirk xalqlarının miiştorok 
epostı “ Kilabi-Dodə Qorqud”dıır. 7-10 
osıiordo Azərbaycana islaın dininin gəl- 
ıııosi vn ınöhknmlonmosi, ölkonin islam 
ınodoni bölgosino Ibal daxil olması Azor- 
baycan folsoll fikriniıı bıı dövrdo inkişa- 
l'mın islam dini ila çoxçalarh əlaqolorino 
imkan yaratdı. Zaman kcçdikco ölkoyə 
Quraııın zalnri vo batini şorhiııo 
osaslanaıı islam modoni bölgosiııin çox- 
saylı ideoloji coroyanları da daxil olur vo 
bıırada Azorbaycan mütafokkiıiarinin 
simasında öz yeıii tomsilcilorini tapırlar. 
Miixtolif corəyanların nümayəndolori 
nozori-folsofi mövqelorini Quran ayəlori

ilo osaslandırmağa cohd göstoıirdilər. 
Bu meyil regionda yayılmış mötozililik, 
ismaililik, sutllik və s. cərəyanlar üçün 
səciyyovi olmusdur. Qtıraııda vo çoxsay- 
lı islam ideoloji corəyanlarında osas 
pıoblem xaliq (Allah) vo məxlııq rniina 
sibətidir. Bıı müııasibnun şnrhindan asılı 
olaraq miixtnlif tolıınlərin fnlsnfi baxıın- 
dan idealist, monoteisl. dualist. pantcist 
vo ya materialist təmayülii müoyyon edi- 
liıdi.

Qeyri-orıodoksal coroyanlar Alla- 
hın Quıanda hoqiqət kimi tnqdimini, 
onuıı canlı olması, vochi haqqında, in- 
sanın Allalnı qayıtması vo Onunla 
görüşmosi, astral hadisəlorə, idraka 
münasibət, İlahi nur, təqdir, cəza, Al- 
lah qorxtısıı, maddi ncmətloro müııasi- 
bət və s. məsələləri ehtiva edoıı surnlori 
ezoterik şərhiııi verir. bir sıra hallarda 
moııtiq vo dövrün elmi və fəlsəfi fikrinə 
miivafiq. ortodoksal yönüındən fərqli, 
panteistik vəhdət əl-vücud fəlsəfəsini 
yayır vo noticodo A/orbaycanda islam 
monovi-modəni məkanınm ziddiyyot 
lorlə dolu ideologiyasını inkişaf eTÜirir- 
dilər.

7-8 osrlərdə i 1 a h i y y a t f o 1 s o - 
fəsi inkişaf elməyə başlayır. İslamın 
fəlsəfi şərhi ilahiyyatçıların birbaşa 
vazifasino çevrilir. Buna baxmayaraq, 
həmin vəzifənin icrası prosesində fikir 
ayrıhqları da oluıdu. O dövıdo Azər- 
baycanda ortodoksal loqihlərdon Əh- 
mod ibn Harun Bərdici. Mokki ibn Əh- 
mod Bərdəi, Musa ibn İmıan Solmasi 
vo başqaları məşhur idilor. Rasionaliz- 
mi və azadfikırliliyi lə səciyyəlonən 
ınötəzili coroyanmm Azərbaycanda 
görkomli nümayəndalori isə osrdo 
yaşamış məşhur alim və ilahiyyatçılar 
Cəfor Həmodani Bağdadi, Əbııbəkr 
Mohammod ibn Ömor ibn Abdulla Bor- 
dəi, Əbusəid Əhmod Bordəi və b. idi.

Bu dövrdo islam mndnııi bölgosində 
Şoıq və qodiııı yıınan Inlsofosinə, xiisu- 
son ncoplatoııızmo osaslaııaraq itlca- 
lizınlo pantcizmi özündo biıiəşdnon 
özunomoxsus baıınilik folsəfosi mövcııd 
idi. Bu falssfi toliıni Azorbaycan filo- 
soflarından batinizmin missioneıiori 
Əbü-l«Qasim Əli ibn Cnfnr vn b. yayır- 
dılar.

8-10 osrlordə islaın bölgəsində, o 
cüıulodon Azorbaytlünda daxiloıı /id 
diyyotli, lakin oksor hallarda falsəfi 
dünyagörüşündo panteı/m, sosial baxış- 
larıııda ttemokratizm, ciik görüşlorindo 
lıumanizm vo varlığa dialektik yanaş- 
ma ilo forqlonon ıııistik ismaililik vo stı-
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filik sosiomodoni cəroyanları ilk inkişaf 
dövıiərini keçirirdilnr. Sufiliyin fəlsəfi 
dünyagürüşüniin osasında folsofi kateqo- 
riya kimi eşq. ismaililiyin osasında iso 
ıeal və irreal idrakın vəlıdoti dıırıırdu. 
Sufiliyin fəlsofəsini bu dövrdo Əbü-1- 
Forəc Əbü-l-Vahid Varasani Təbrizi, 
Əbıı Saib Homodani, Əli ibn Əbdüloziz 
Bərdəi, Baba Kuhi Bakuvi və b. tomsil 
edirdi.

Orla əsr mənbələı indo ideya kökləri 
qədim Şərq və yunan folsəfosinə açaran 
ismaililiyin islanıı iııkar edorok zərdüşti- 
liyin borpasına cohdindon bəhs ediıiər. 
İsmaililiyin Azərbaycanda yayılması 
haqqında Nizami, bıı carəyanm tarixçisi 
Fidai və b. məlumat verirlor. Mənboləıo 
görə ismaililik folsəfəsi təbiət elmlərinin 
nailiyyətləri və “ İxvan əs-Sofa” ensiklo- 
pediyasının yaranması ilə bağlıdır. Bu 
ensiklopediyanın ideoloqu azorbaycanlı 
aliın və filosof Əbü-l-Həsən Əli Haı un 
oğlu Zəncani idi.

8-10 əsrbrdo ölkənin sosial vo mədo- 
ai həyatında xristianJ/ğa qarşı yöııəlmiş 
pavlikianhq bidəti və islamı tamamilo 
inkar edən xürrəmi-baboki ideologiyala- 
rı mövcud idi. İki dünya dinino və eyni 
zamanda sosial ziilmə qarşı yönəlıniş 
pavlikianlıq vo xürrəmi-babəki ideolo- 
giyalarının fəlsəfi və sosial görüşlərinin 
təməl prinsipləri Azorbaycanm qədim 
dövr ideoloji cərəyanları zərvanilik, zər- 
düştilik, manilik və məzdəkiliyin fəlsəfi 
vo sos\a\ \dcydlc\r\ndan qayt\c\q\c\n\rd\. 
Xeyir-Şər, işjq—ziiJməl başlanğıclarınm 
vəhdət və mübaı izosi, insanın mistik ka- 
milləşməsi yolu və Allahın insanda to- 
cossüınü hnqqmdn ideyalar lıomin coıə- 
yanların dualizın sociyyəli dünyagörüşü- 
niin əsas prinsipləriııi təşkil edirdi. Son- 
radan pavlikian və xiirromi-babəki ideo- 
logiyalarının özləri do xristian və islam 
mənəvi-mədoni ideologiyaları üçün qay- 
nağa çevrildilər.

Şamanizm, zərdüştilik qodim yu- 
nan, xıistian vo islam mədəni bölgoləri- 
nin folsofı ononolorini özündə sinlezləş- 
dirərək inkişaf etdirən 7 10 əsıiər Azər- 
baycan ləlsofəsi II- 13 əsrlordə hom 
Azərbaycan mədaniyyərinin İntibahına, 
həm də biitövlükdo islam bölgəsi mənəvi 
modəniyyotinin, o cümbdən fəlsəfəsinin 
intibahına zəmin varadan qaynaqlardan 
olmıış və sonrakı dövrlordo bu mədə- 
niyyətbrin foal iizvi hissosi kimi lanııı- 
maqda davam etmişdir

Digər tərəfdən, 11-12 əsrlordo ölko- 
nin iqtisadi (feodal münasibətlərin inki- 
şafı, pul rentasınm yayılması, iqtisadi

cəhətdən yüksək inkişaf etmiş iri şohər 
lorin ınövcudluğu), siyasi (müstoqil Şir- 
vanşahlar, Şəddadilor, Rovvadilor döv- 
lətlorinin yaranması, Ön Asiya və Şərqin 
digor bölgələri ilo miixtolif növ olaqələr), 
sosial (daxili vo xarici sosial ziilmə qarşı 
arasıkəsilməz ıniibarizə, Beyləqanda 
1110 ildə xalq hakinıiyyatinin yaraıı- 
ması) və mənovi-mədəni (ərob vo fars 
dillori ilo yanaşı türk dilinin elitar ədəbi 
dil kimi qobulıı) saholorindo voziyyət vo 
onun uııikal monovi-mədoni irsi, başqa 
sözlə, ölkodaxili potensial imkanlar 
Azorbaycanda İntibahın baş verməsinə 
şorait yaradırdı. Azəıbaycan vo biitöv- 
lükdə islam Şorqi fəlsəfosində İntibah 
yeıii fəlsəfi irsin qodim yunan fəlsəfi irsi 
ilə sintez: əsasında inkişaf cdərək, 
sonradan Qərb və Şorq folsəfəsinin inki- 
şafı iiçün zomin oldu. Azorbaycan fəlso-
11 fikrinin İntibahı təbiotşünashq elmlə- 
rinin, təhsilin, odəbiyyat, ınemarlıq, mu- 
siqi, musiqi nəzoriyyəsi və s. mənəvi mə- 
dəniyyət sahəlorinin yüksəlişi vo ölkonin 
diinya fəlsəfi təlimlərini bəhrələndiron 
folsofi-modani irsinin vohdotinin nəticosi 
idi. II 12 əsrbrdə Azərbaycanda fəlsofi 
fikir Şərq fəlsəfəsinin ənənəlorini yunan- 
Roına fəlsəfi fikri ib sintezləşdirən və 
fəlsofi fikir isLiqaməti kimi orijinallığı ilə 
fərqlənən Şərq  per ipate f i zmi ,  
i şraqi l ik,  su f i l i k  vo s. cəroyanla- 
rın fəlsəfi ideyalarmı əks etdirən xüsusi 
risalələrdo, tofsir, teoloji və teosofiya 
mszmunlu əsəıiordo və fəlsəfi poe- 
ziyada əksini tapmışdı. Sonralar Şərqin 
klassik irsino daxil olan bıı əsəıiərin 
meydana gəlməsi fəlsəfi fiknn müxtəlif 
sahələrini təmsil edən mütəfəkkir və 
alimbrin todqiqat obyekHərinin geniş 
diapazonu vo dövriin ensiklopedik bi- 
liklorinə yiyələnməsi sayəsində müm- 
kiin olmuşdur.

Bu müləfəkkiıiordən biri Şərq peıi- 
patetizminin görkomli nümayəndələrin- 
dən olan Əbülhəsən Bohməııyar ibn əl- 
Məızban Azorbaycani idi. O, müxtəlif 
elm sahələri. modoııiyyət və folsəfə prob- 
lembrini ehtiva edon "Mövcudatın mər- 
tobobri” , “ Metafizika elminə dair” trak- 
tatın, “ Təhsil” , “ Məntiqə dair zinət” , 
“ Nəfslorin forqi” , “ Musiqi haqqında ki- 
tab” , “Gözəllik və səadot’’ və s. əsəıioıin 
miinllifidir. Bəhmənyar Azərbaycani 
osorbrində dialektik yanaşma meto- 
duna vo dünya nizamımn qanunauy- 
ğunluğuna istinad edəıək varlıq, onun 
mühiim vo mümkün mövcudluq forma- 
ları, substansiya, aksidensiya, substan- 
siyanın aksidcnsiyaya görə ilkinliyi. ilk

başlanğıc, daimi ilk materiya, forma. ilk 
səbob, imkan, hoqiqot, emosiya və nəfsin 
ııövləri vo substHnsionallığı, hərəkotin 
əbodiliyi, hiss, əql, xeyir, şor, mənoviyyal 
vo s. diinyagörüşü problemlərindon bohs 
edir. Xeyir vo şərin kamillik vo diinyanın 
nizamı ilə bağlılığı vo s. mosələlərin şor- 
lıindo onun ınövqeyi orijinal sociyyo da- 
şıyırdı. Bəhmənyar özünün ıasionalizmi 
ilə forqlənon fəlsofəsində idrak prosesin- 
də xarici və daxili hissbrin rolu və iıısa- 
nın əqli imkanlarının sonsuzluğu ideya- 
lannı təhlil edir.

Bohmənyar irsiniıı davamçılan (bn 
Sinadan sonra Şərq peripatetızminin 
yalnız İspaniya və Məğrib ərob fi!i> ;f- 
ları tərəlindən inkişaf etdirilməsi ('• ni'i 
inkar edorək göstərirlər ki. müsəlma r- 
qindo də İbn Sinadan sonıa müstəcı pe- 
ripatetizm moktəbinin foaliyyəti d. ım 
etdirilmişdir. II 12 əsrbrdə' Azo 
canda folsəfəni elnıi nailivyətlərl. 
ləşdirərək fəlsəfi mövzuları (dia 
kanı, kateqoriyaları, qnoseoloji >-
lemlori və s.) todqiq edən Şiha! n
Marağayi, Əbu Səid Urməvi. Ə1 d.
Təbrizi, Abdulla Urməvi vo b. fil 
lar məlumdurlar.

11-12 osrlərdə Azərbaycanda b ı-
lik, ismaililik və sufilik cəroyanla: n
yayılması sürətlənir. Həmin cərəy. ı-
rın fəlsəfi ideyaları ölkədə həm mə /i
mədəniyyətin, hom də sosial həy ın
müxtəlif sahələrinə fəal təsir göstər; ;ş- 
dir. Əsason, 11-12 əsrbrdən başlay q
adı çəkilən cərəyanlarm nəzəri təlim 
sovet dövrii istisna olunmaqla. -
baycan fəlsəfi və ictimai-siyasi fik 
geniş yer tutmuşdur. Azərbayca a
əsıiər boyu ezoterik fəlsəfi təlimbr 
növbədə, sufi fəlsəfəsinin nəzəri əs. ı
haqqında əsəıiər yazmış alim-mül 
kiıior olmuşlar. Onların əksoriyyətı 
yəvi təhsil almış, fəlsəfi problem. 
osason, vohdət əl-vücud adı ali a
tanınan və dıinya fəlsəfi düşüncosi 
universal fenomen olan panteizm ı: 
qeyindoıı yanaşmışlar. Onlar Allahı o
ilahiləşdirilmiş varhğın sirbrinin ı 
sional dərkino üstünlük versolər də. bıı 
çox hallarda vaıiığın rasional dərki ıi 
inkar etmomiş, nıədəniyyəl tarixində 
dünyəvi elınlərin dorin bilicisi kimi cb 
tamnmışlar. 11-12 osrlordə Azərbay- 
canda qeyri-ortodoksal sulilik fəlsəfosi- 
niıı yaradıcıları dünya modoniyyəti tari- 
xində tanınmış Baba Kuhi Bakuvi 
(948-1050), Eyn əl-Qüzat Miyanəci 
(1099-1131), Əxi Əbü-l-Fərəc Zancani 
və mötədil sufiliyin yaradıcılarından
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olan Şihabəddiıı Əbunofs Ömor ibıı 
Məhəmmod Sührəvordi (1145 1234) vo
b.-mn fəlsəfi irsi olınuşdıır. Eyn ol- 
Qiizat Miyanəci sufi folsəfosinin nozəri 
əsaslarıı* İbn Ərəbidəıı ovvəl “ Haqiqət- 
lorin seçilmişləri". “Əsaslar” , “Aşiqb- 
rin sevinci və təşnələrin bidoti” və s. 
əsorbriııdə vermişdir. Diııi fəlsofoyə 
'idd olduğuna görə. o, arasıkosilınoz tə- 
qibbrdon sonra 1131 ildo 32 yaşında 
•i v ■ dediyi mədrəsədə edam edilmişdir. 
Azərbaycan fəlsofi fikri 11-12 əsrlordə 
sufi fəlsofosinin radikal yönünıü ilə seçi- 
bn nümayəndələri ilə yanaşı, mötodil 
(ufiliyin nəzəriyyoçiləri ilə do tomsil 
-kınmuşdur. İslam Şərqindo öziinün 
mölodil sufilik məktəbini yaradan Azər- 
baycan filosofu Əbu Hols Sührəvərdi 
olmuşd ur.

Sührovordi Şorqdə sufizmin dərsliyi 
“ imi qəbul edilmiş “ Mərifotlorin töhfo- 
bri’’ osərində suliliyin bidotə aparan 
panıeizmini ol-Qəzalidən ovvəl islah 
edərok onu ortodoksal islam teologiyası 
ilo bağlamağa və barışdırmağa cohd 
şöstormij, dövriinüıı mədoniyyot tarixi- 
nə peripatetik fəlsəfəniıı və hər cür bidə- 
tə aparan ideyaların qatı oleyhdarı kimi 
daxil olmusdur.

Azərbaycan filosofu Əbülfiituh Yoh- 
ya ibn Həbəş Sührəvərdi (1154-91) diin- 
ya mədəniyyətində məşhur işıaqilik fol- 
sofəsinin banisidir. Bu folsəfi təlim onun 
'İşraq fəlsəfəsi” , "Nur heykəlləri” , “ İşıq 
haqqında risalə” və s. osərlorindo şorh 
olunur. Qədinı Azərbaycan. Şərq və yu- 
nan folsofosindon qayııaqlanan, pcripa 
tetizmin rasionalizmini, sufilorin fəlsofi 
baxımdan ohonıiyyotli olan varhğın va- 
hid substansionallığı haqqında ideyasını 
vo dini təsəvvürbrin avtoritarhğını 
öziində birbşdiron Siihrəvordi talimi bu 
gün do Şorq vo Qərb fəlsəfə tarixçibrmin 
diqqotini colb edir.

Dövrün fəlsofi fikri Azorbaycan ila- 
hiyyatçıları Əbuhofs Zəncani, Əbıı 
Ömər Osman Dorbondi, Əbiilfoz Üşnu- 
hi, Əbubokr Urmovi. Əbu Xəfif Şirvani 
vo başqa mütofokkiıiərin ortodoksal to- 
mayüllii tcoloji risalolorincb oksini tap- 
ınısdır.

İnlibalı dövrii falsofi vo ictiınai fikri- 
nin əsas təzahiir formalarmdan biıi 
folklor vo folsofi poeziya idi ki, bıırada 
fəlsofi məzmıın ayn-ayrı ideyalar vo ya 
bütöv təlim şoklincb nosr vo ııozmlo ila- 
də edilirdi. Dövrün folsofi vo icrimai 
problemlorini oks ctdiron fəlsofi poezi- 
yanın görkoml' nümayoııdolori sırasma 
Mohsoli Goncovi, Əfzobddin Xaqaııi vo

Nizami Goncoviııin adları rlaxildir. I ol- 
səli poeziyanm zirvosi sayılan Nizami ir- 
si, ilk növbodo. oının ''Xomso"si 12 
osrdo Azorbaycamıı vo islam Şarqinin 
folsəfi təfokkiirünün poetik formada ok- 
sini Lapmış nümunəsidir ki. bıı da sonra- 
lar fəlsofi tofbkkürii nozmlo açıqlayan 
Srıq “ xomso'iorinə örnok olnnışdur. 
Qodiın Azəı baycan, Şorq və yıınaıı fəl- 
sofosindon qaynaqlanan vo onların özii- 
nəmoxsus siııteaini oks etdiron Niz.ami 
"Xamsə' sindo ontoloji aspektdə pantc- 
izm yoniimlii ıdealizm, qnoscologiyada 
rasionalizmlo irıasionalizmin sintczi.

Bəhmənyar Azərbaycaninın Şərq 
peripatetizminə həsr olunmuş ”ət- 
Təhsil” əsərində mərıtiq, metafizika 
və konkret şeylərdən, eləcə də su- 
fi dünyagörüşündən bəhs edilir. 
Müəllif “ət-Təhsil”in 3-cü kitabında 
sufilərin xoşbəxtlik təlimindən söz 
açır.

sosial və etik görüşbrdo şəxsiyyoti vo 
cəmiyyoti kaınilliyo aparan zahiri vo 
batini yoliarın tosviri ehtiva olun- 
mıışdur.

Orta əsrbrdo Şorqin vo Azorbayca- 
nın İntihah modoniyyotindo müxtalit 
növ tofsiıiər do ınolum idi. (,oxaspcktli- 
liyi ib sccilon tofsiıior dil, bndiilik, 
üslub, folsəfo, elııı, bir sözlo təfsir ob 
yektinin mozmım vo fomıasmı aça bilon 
biitiin moqaınların professional şarhini 
ohato edorok bütövliikdo molum lıcrmc 
nevtik yanaşma metoduna ııyğun idi 
Bu növ tofsirbr içorisiııdo Azorbavcan 
klassik ınodoniyyolinin niimayondolori

Xntib i'əbrizi və Yusil' Xoylunun orob 
lilosofu Əbül-Əla ol-Moorrinin İlk qı- 
ğılcıın” pocmasına vcrdiklori tofsiıior 
xiisusi yer tutur. Bıı tofsirlor pocnıanın 
fəlsafi aspektdon şoıhinin dorinliyi vo 
mülbssəlliyino göro sonralar hoı ıki tof- 
sirçinin folsoli diinyagörüşiiniin todcpqi 
üçiin iınkun vozəmin yaratdı.

13 l(t osıiərdo Azoı baycan l'olsəli vo 
sosial-siyasi fikıi ölkonin sosiad«siya.si vo 
ümummodoni kontekstindo dövriin to- 
loblorino uyğuıı inkisaf edircli. Lakın bu 
koııtckst 13 14 vo 15 16 osıiərdo xevli 
forqbnirdi. Bclo ki, 13 14 osrbrcb ölko 
ərazisində miistoqil Eldonizlər və Ata- 
bəylər dövlotlori devrilir, monqolların 
vo Teymurilorin hakimiyyoti horcprar 
olur. 15-16 əsrlordo iso Azorbaycan 
xarici istiladan todrican azad olıır, 
miisıoqil Ağqoyunlu. Qaraqoyıınlıı 
dovlotlori vo Azorbaycan Səfovi im- 
periyası yaranır.

13 14 osrbrdo ölkodo xarici istila 
zülmii yerli l'eodal ziilmii ilə birbşorok 
gcnişmıqyaslı xalq üsyanlarına sobəb 
olurdu. Bu iisyanlarda, adotən, osas rolu 
yüz minbrb sakini olan və iqtiuadiyyatı 
inkişaf etmiş şahorbrin əhalisi. ilk növ 
bodo. iqtisadi. idcoloji vo siyasi cohotdən 
toşkilatlannnş vo bir çox hallarda tacir- 
lori. veıii mülkədarları. ruhaniləri və 
kəndliləri ətrafmda birbşdirən sənətkar- 
lar silki oynayırdı.

Ölkəsinin nıiidaliəsino qalxaıı xalqm 
ideoloji dayağı mövcud toriqotlorin qey- 
ri-ortodoksal, bir sıra hallarda ifrat şiə- 
liyi və ardıcıl panteizmi ilo saciyyabnan 
fblsafi yöniimlü tolimlori idi. 13-16 
osrbrdo keçmiş folsoli coroyaıılar zomi- 
nindo yeııi, öziinəmoxsus folsəli baxışla- 
ra malik, ınəhz Azorbaycaııda yaranmış 
miistoqil lıürufi, iKİqtovi. qızılbaş. gülşo- 
ni vo s. toriqol vo ideoloji coroyanlaıa 
rast golinir.

Arasıkosilmoz mühariboloro vo istila- 
lara baxmayaıaq, lıamin dövrcb Azor- 
bayca.nda folsofi likrin inkişafina dıin- 
yovi elmlonn yüksolişi 13 osrdo Şorq 
aliınlorinin eim ocağına çevı ılmiş diinya 
şöhrotli Marağa rosədxanası vo Marağa 
uııivers\tet\. 14 osvdo i ’obrizdo dünyovi 
elmlor, l'olsofə vo ilalıiyyat tndris o/uıuın 
Dar üş-Şofa übb kompleksi, 14 osrin 
ovvolloriııdo Təbrizdə doqıq elml.nio 
yaııaşı folsəfonin dorindon öyroııildivi 
Robi-Koşidi elm şohorciyiııin yaranma- 
sı, əlyazmalarını lıil'z edoıı çoxsaylı ki- 
tabxanaların vo lıaaa ölkantn kağız is- 
tehsalına chtiyacmı ödoyoıı Kağazku- 
mııı şohannin nlmusı lasir cdinli.
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Fəlsafi vo ictinıai fikrin inkişafina öl- 
kədə ıniixtolif din (zərdüştilik, taktanrı- 
çılıq, şamançılıq, bütpərəstlik, yəlnıdi- 
lik, xıistianlıq, islam və s.) vo dillərin 
(tiirk-Azərbaycan, orob. fars, ııdi, gürcü 
vo s.) mövcudluğu ctnosların birgə qar- 
şılıqlı anlasma vo etimad şəraitində ya- 
şaması və modəni əlaqolori də böyiik tə- 
sir göstorirdi. Müxtolil dinə, dilə vo siya- 
si bölgələro monsubluğu Azoıbaycan 
mədəniyyotini vo (əlsəfəsini zənginloşdi- 
ron amillor idi.

Əroh vo fars dillori ilo bərabər artıq
12 osrdon türk dili do elitar ədobi dil 
kimi tanınırdı. A/ərbaycanın lolsəli odə- 
biyyatında tüık-azorbaycandilli yazılı 
abidolor gctdikco artırdı. Bunlardart 13 
əsrə aid alleqorik "Əlımod llorami’' 
anonim etik ıisalosini, Hosonoğlu. Qa/i 
Hiirhanoddin, İmadəddin Nəsimi, Şah 
İsmayıl Xətai vo 13-16 asrlər fəlsofi 
poeziyasınm başqa çoxsaylı nümayən- 
dələıinin molum irsini göstərmək olar.

Azərbaycan xalqmın fəlsofi mədə- 
niyyəti 13-16 osrlərdə osason islam və 
xristian modoııi bölgolərindo inkişaf 
cdirdi. Lakin xristian bölgosinin yazılı 
modoni abidoiori Azoıbaycan albanları- 
nın etnik assimilyasiyasıııa hər vasito ilo 
cəhd edən ermoni kilsəsinin oli ilə uzaq- 
göronliklə nıəhv olunduğundan, Azər- 
biiyaının alban mənovi modəııiyyəti vo 
xüsusən fəlsofi dünyagörüşü haqqında 
molumat çox mohduduur.

13-!6 osrloıdo islam modəııi kontek- 
stində inkişaf udən Azorbaycan fəlsofəsi 
əvvolki dövrdo olduğu kimi, teosofiya 
daxilindo Şorq peripatetizmi. toriqət fəl- 
səfəsi, folsofi poeziya, tofsirlor vo s. for- 
malarda inkişaf edirdi və dövrün sosial- 
siyasi durumu ləlsəlbyə, xüsuson genişlə- 
nən sosial bazaya malik fəlsəfi cəroyan- 
lara. onların ortodoksal dinə miiıuısi- 
bətinə ciddi təsir göstərirdi. Din xadim- 
lərinin bir çox hallarda monqollar və 
teymurilərlo əməkdaşlığı xarici (istilaçı) 
və yerli sosial /ülınə qarşı yönolmiş cə- 
royanlann folsofi görüşlorində bidot tə- 
mayülünü aıtırırdı. Bıı cəroyanlar fəlsə- 
fodə materializm təmayüllü ardıcıl pan- 
tei/.mi toblig edir vo panteizmə əsasla- 
nan hülul nozəriyyosini sosial pıoblem- 
lorin lıəllinə yönoldirdi. Mistik öziinii- 
dərk vo fərdi kamilloşmo artıq real məq- 
sodlorə, siyasi-sosial məsəblərin hollino 
istiqamətləndirilirdi. İshımın panteizmə 
osaslanan yeııi bidətçi yozıımlarınm sayı 
aıtır və onlara qarşı oıtodoksal din vo 
dövlət xadimləri torəfindon aparılan 
amansız miibarizə şiddotlonirdı.

13 16 osrlərdo peripatetik fəlsofonin 
niimayəndoləri Siracəddin Urnıəvi, Əf- 
zəloddin Xünəci, Nosiroddin Tusi vo b. 
idi. Görkoınli filosofiar Malmıud Şobüs- 
tori, Əvlıodi Maıağayi iso həın perıpate- 
tizmi, hom do sufiliyi toınsil edirdilor. 
Həmin mütəfəkkirlərin osorlorində folso- 
fi problemlərlə yaııaşı, nücum. təbabət, 
riyaziyyat, montiq və hüquq problemlə- 
ri do mühiim yer tuturdu. Məııtiq elmi 
Şomsoddin Məhommod Xalxali, Şük- 
riillah Şirvani, Bodroddin Seyid Əhmod 
Ləlovi və b.-nın əsərloıindo işlonmişdir. 
Bu dövrdo peripatetizm niiınayondolori 
ölkə və bölgə folsəfi ononolonni elmin

Nəsiraddin Tusi. “Əxlaqi Nasiri” 
əsəriniıı əlyaSm as]. 13 əsr.

nailiyyətlori ilo birləşdirərək bir sıra fəl- 
sofı pıoblemlərin materialist yozumunu 
verıniş, horəkət vo inkişafın ümumiloşdi- 
rilmiş təsvirini, maddi və mənovi aləmin 
fenomenləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə- 
ləri dialektik iaalı etmişlər. Bu dövrün 
peripatetiklorinin tolimi 10-12 asr Azor- 
baycan folsofosi ənənələrinin. elm vo mo- 
doniyyotmin nailiyyətlərino söykənon 
davamı idi. Azərbaycan peripatetizmi- 
nin görkomli nümayondəlorindən biıi 
Nasiroddin Tusiniıı (1201 74) folsofi 
göriişləri. osason, İbn Sinamn “ İşarəlor 
vo qeydlər” kitabmın şərhi, sosial ctik 
görüşləri “ Əxlaqi Nasiri” , həmçinin 
“ Kolamın təcridi” , “Qanuıınaınə” , “ Xi- 
lafolnamə” , “ Nosihotnamo” vo s. əsorlə- 
rindo öz oksini tapmışdır. N.Tusinin oıı- 
toloji görüşlorındoki idealizm qeyri-ar 
dıcıllığı ilo sociyyolonir. Diinyanın ya- 
ranması, ontın obədiliyi. substansiya və

akiidensiya, materiya və forma, lıorokot 
və siikunot, əql və hiss arasındakı müna- 
sibətlorin şərhindo bir çox hallarda 
onıın görüslori orijinallıgı vo materializ- 
mə meyilliliyi ilə fərqloniıdi. N.Tusiııin 
fəlsəfi təlimino dialektik yanaşma, mad- 
di diinyamn dorki haqqında tosəvviir- 
lərino isə rasionalizm xasdır. Onun ic- 
timai-siyasi vo etik görüşbri hakimiy- 
yətə vo hakim ideoloji mövqeyo uyğıın- 
luğu ilə seçilir. O, comiyyotin mövcuti- 
luğu iiçiin sosial boraborliyin ongol ol- 
masını göstorir. Mövcud sosial mün,.si- 
bətlorin obədiliyindən çıxış edən Tnsi, 
onlara tabe olmağı düzgün hesai> ı- 
ınoklə yanaşı, xalqın maraqlarına - Id 
olan, onu qul hahna salan siyasr ı-
qis sayırdı.

13-14 əsrlərdə Azərbaycanda ■ ı- 
mud Şobiistori Təbrizi "Sirlər ba.\ ” 
folsofi poeması ilo şöhrət qazanrı r.
O, “ Hoqiqət axlaranların aynası". a-
dotnamə” , “ Şahidnamo" vo s. ossrl n. 
də sufi panteizmi ilo peripatetizn ı nl- 
səfi mövqelərini. xüsuson sonunc ın 
rasionalizmə münasibotini birləşt! ş,
mühüm və mümkiin varlıq. idrak ■ ə-
ıifət, nəfs, rulı, ümıımi və xüsusi, I öv 
və lıisso anlayışlarıııın mahiyyoti \ -,r-
şılıqlı olaqəsini panteizm baxnm n 
izalı etmişdir. İslannn tolsirini s- ik 
mövqeyindon verən M.Tobriziniı >s- 
moqonik, ontoloji, qnoseoloji e ö- 
rüşləri dialektik biinövroyo söykoni.

Bu dövrdə yaşamış Zülfüqa ıı- 
vani, Şəms Tobıizi və b.-nın dr- 
görüşü bidət yömimlü mistik pant' ıi 
vo sosial bərabərliyo istiqaınətli 
kratik ictimai-siyasi ideyaları İIj  
yələniıdi.

14 osrdo Azorbaycanda vo 
Şorqindo hürııfilik folsəfosinin . si 
Fozlııllah Noimi Təbrizi Astraba* - 
Hiirufi (1339/40 1393/94) olımış 
"Cavidani-Kobir” , “ Mohobbətni 
"Ərşnamo" vo s. osərlorində hün l< 
fəlsofəsini şorh eımişdi. Sufı vo ı 
folsəfosindon bəhrəlonon hiirufili • ?1-
sofosi nisbotən ardıcıl ınaterialisl ii- 
nümlü panteizmi və mistik pordə al »d ı 
məhobbotlo oqli birləşdirorək vaı. ııı 
dərkini tobliğ edm ideya coroyanı idi. 
Bu lolim ərəb və fars əlifbası hərfiorini 
vo bu horflorin saylarını (28 vo 32) ilahi- 
loşdirir, onları hor şeyin əsasını toşkil 
edoıı dörd maddi ünsiir insan və Allah- 
la lam eyniləşdirirdi. Hürulılor hər cür 
/iilmo, o ciimlodon Teymurilor zülıniinə 
qarşı çıxaıaq iısyanlar yolu ilə mübarizə 
ediıdilər. Bu oqidoyə göro, F.Noimi
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Əıııir Teymurun oğlıı Miraıışahın omıı 
ilo qətlo yetirilmişdi. Lakiıı horokat da- 
vaın edir və onuıı folsəfi təlimi Orta və 
Yaxın Şərq ölkələrindo vo hiirufiliyin vo- 
toni Azəıbaycanda (hiirufi comiyyoti 
moxfı təşkilat kiını Bakıda yaranır və 
Azərbaycan hiiı ufi monbobrindo "oya- 
ııışın vətəni" adlanır) geııiş yayılırdı. Şa- 
ir vo mütəfəkkir İ.Nosimi (1369/1370 
1417) hürufilik folsofəsinin təbliğatçısı 
olmuşdur. Şairin Azəıbaycan, orob və 
larsdilli divanları Şorq alomino yayılaraq 
sufi vo hiirufl folsofosiııi poeziya dili ilo 

:niş loblig edirdi. Hürufiliyin görkomli 
ınimayondolorindon biri Azorbaycan fi- 
■sofu Əli-iil-Əla idi. O. Nbiminin qət- 
ndon sonra hiirufıliyi Türkiyodo təblig 
tmişdir. Hor iki miitofəkkir hürufıliyin 
mteisl ideyalarınm təbliğinə görə 
laır olunmuşlar. Bu təlimin ideya və 
nnzlori islam ölkolorinin mənəvi mədo- 
ivyotindo 18 osro qədər əhəmiyyətli yer 
atmuşdur.

13 14 əsrlərdo Azorbaycanda pan- 
ist fəlsəfoni təbliğ edən vo diııo müxalif 
lan miixtolif loriqotlər aıasında "Hol- 
ıciyyə” (Monsur Hollacın görüşlorini 
>bliğ edon), “ Əli-Allahi” , "Sührovor- 
ıyyo” (Şihaboddin Əbuhəfs Siihrovor- 
inin göriişlorini tobliğ edən) vo s. təri- 
ətlər mövcud idi. Həınin təriqətlorin 

İfində baııisi Sofioddin İshaq Ərdobili 
ıla n  qızılbaş toriqəti vo onun ideologiy- 
sı xiisusi yer tuturdu. Bu ideologiya 
3 16 osrbrdə təsokkiil vo tokamül 
lövrünii keçirorok sonradan Sofəvi im- 
leriyasıntn şio tomayüllü lıakim ideolo- 
lyasına çevrildi. Qızılbaş iK if ı  ideolo- 
iyası tarixoıı dəyişərək 13-15 osrlordə 
'bliğ etdiyi sııfi fəlsəfosiniıı ardıcıl pan- 
■ızmindən, sosial ziilnıo son qoyaıı in- 
ın surətindo Mehdinin zühuru ideyala- 
ından tam imtina etdi. 16 osrdə hakim 
ızılbaş ideologiyasında sufiliyin ancaq 

'isam təkmilloşdiron mistik oxlaq nor- 
ııaları, sufi vo hürufi folsofosinin romz- 
ırindon forınal istilado vo mürşido tabe- 
ilik tolobi geııiş tobliğ olıınurdu.

15 vo sonrakı osrlordo hürufılik zomi- 
üııdə ləşokkül tapınış materialUl və ra- 
iionalist yöniimlü ardıcıl panteizmi vo 
ilrat bidəlçiliyi ilo Ibrqlonon. mövcuda- 
tın əsasmda nöqtoııi göron nustik n ö q - 
t ə v i 1 i k folsəli diinyagörüşü yarandı. 
Nöqtəvilik horokatı vo folsofosinin ba- 
tıisi F.Nəiminin şagiıdi Mahınud Pəsi- 
xani idi. Tolimin diııo qarşı koskin 
müxalifliyi səbobindon Noiıııi Posixaniııi 
hüıufi toriqotindon konarlaşdırmışdı. 
Azorbaycanda vo islaın olkobrindo ya-

yılmış nöqtovilik Iblsofosiııin nümayon- 
dolori amansız toqibloro ınoruz qalınış- 
lar. Qsdim ınaterialistbrin, peripatetik 
vo qeyri-orlodoksal cərəyanların fəlsofi 
baxışlarındaıı bolırobnon nöqtovilik fol- 
sofosi oıta osrlordə dünya folsofəKİnin 
fenoınenlorindon biri idi.

Hürıiı 'ik. ııöqlovilik və s. bidotçi co- 
royanların panteistik tolimloıi ilo eyni 
vaxtda Azərbaycanda mötodil suli ba- 
xışlarım tomsil edon xə l və t i yyo  co- 
royam geniş yayılır. Bu corəyanm folsəfi 
təlimi Scyid Yəhya Bakuvi. Yusuf 
Miskuri və b. sufi mütəfəkkirlorin irsin- 
do oksini tapınışdır. 13 15 osrbrdə ölkə- 
do ortodoksal dini folsofoni tomsil edən 
və ardıcıl idealızın mövqeyindo duran 
mütalbkkirbrb qeyri-ortodoksal coro- 
yanların panteizmo əsaslanan vo Şorq 
peripatetizıninin təmsilçilori olan ınüto- 
fokkirlor arasmda kəskin ideoloji ıniiba- 
rizə gedirdi. Belə ki, alim, montiqçi vo li- 
losol’ Nocmoddin Naxçıvani ( 13 osr) İbn 
Sinamn “ Kitab ül-işarot vo-t-tonbihat” 
(“ Göstorişlər və qeydlər kitabı"), “ Şifa” 
vo “ Nicat” osərlərini koskin tonqid etmiş 
və bu tənqid bölgə modəniyyotində geııiş 
əks-soda doğurmuşdu. "Əhmod Həra- 
mi” dastanında İbn Sina vo Şihabəddin 
Sührəvordinin folsəfosindon bəhrəbnən- 
lər şər daşıyıcıları kimi təqdim cdilirdi. 
Bir çox Azərbaycan miitofəkkirloıi İbn 
Ərobinın ölkodə panteist ideyalarmı 
yaymasını kəskin toııqid edirdilor. 16 
osrdən başlayaraq Azərbaycaıı fəlsəfə- 
sindo bıı ideya mübarizosi vo qeyri-orto- 
doksal folsofi fiıkir daşıyıcılarımn tərnqid 
vo təqibi gctdikco güclonirdi.

16 osıdo Sofovibr dövlotindo şioliyin 
hakim dövlət ideologiyasına çevrilmə- 
silo Azorbaycan lolsəfi fikriıulə sort 
döniiş yarandı. Belo ki. demokratizmi ilə 
forqbnon panteizm yönüınlü coroyan 
nümayəndolərinin birqismi lıakiın idco- 
logiyaya tabe olur digəri isə təcıib vo 
qatllərdon xilas olmaq üçüıı başqa ölkə- 
ləro mühaciıot edirdilor.

16 osrdə Azorbaycaıı folsəfi likrində 
mühüm yer tutan görkəmli şoxsiyyotlor 
sııfi-qı/ılbaş coroyamnın idcoloqu, poe- 
ziyada sııfiliyin osas miiddoalarını orto- 
doksal islam folsolbsi ilə u/laşdıran Şalı 
İsmayıl Xotai və filosof-şair Mohommod 
Fü/uli idi.

M.Füzuli Yaxnı və Orta Şərq vo 
qadim yunan fəlsofəsiiKbıı bohrolonorok 
“ Motlo ül-etiqad li morifot oJ-ınabdo 
vo-l-moad” ıisalosindo mövcııd inam vo 
biliklər huqqında obyektiv molumat 
vcrmiş, folsofonin univcrsal problcnıi

olan başlanğıc və soııa aid losovvürbrııı 
təkamiil yoluııu izləmisdir. E-üzıılinin 
dünyagörüşü onım folsofi nıəzmunlu 
"Leyli və Macnıın” poeıııası. “ Rindü 
zahid” . Bongii-bado". “ Yeddi caııı", 
“ Sohhət vo mərəz" vo s. osorbruulo və 
lürk, fars, ərəb dilindo yazılmı# divaııla- 
rında əksini tapmışdır. Lu/.ulinin fəlsəfı 
göriişbri oııtoloji aspektdə panteist 
yöniimlii 'deali/m. qnoseoloji aspckıdo 
rasionaliznıb iırasionalizmin vshdəti, 
varlığa dialektik yanaşma, etik vo sos>al 
aspcktlordo humanizın vo demokratiz 
mo meyilloıımasi ilo sociyyabnir.

13-18 əsrlordə Azərbaycan Iblsəfi 
fiıkri iiçün bütövliikdo idealiznılo pan- 
teizmin, irıasional'/mlo rasionalizmin, 
mövcud sosial quruluş və etik normala- 
rııı qobulu ib onların loııqidi, orta osrlo- 
rin miirokkob şəraitinda azadfikirliliyin 
mövcudluğu sociyyəvi idi

17 18 osrlor Azorbaycanın ınədəni 
inkişaf tarixindo oıı miirokkəb dövıiər- 
dən bıri idi. 16 əsrdo Sofəvilər imperiya- 
sında birləşmiş və nisbi diııclik oldo 
ctıııiş ölko 17-18 əsrbrdə. qısa lasibbr 
istisna olmaqla. Türkiyo, İran vo Rusiya 
arasında miiharibo meydanıııa çevril- 
ıııişdi. Azorbaycanın işğalına yönolmiş 
müharibəlor vo ölkədaxili zülmə qarşı 
xalq iisyanları kənd təsərrülatma, şohor 
iqt'sadiyyatma, cləcə də xalqın mənəvi- 
modoııi lıoyatına sarsıdıcı zorbolər vu- 
rurdu. Azərbaycaıı mədoniyyot vo xiisu- 
soıı tolısil sahəsindo taıixən əldo etdiyi 
nailiyyətlərini getdikcə itirırdi Azər- 
baycan filosollarının yaradıcılığında 
nıozhob ıniinaqişolorinə meyil xeyli art- 
mışdı. Ölkədo ınəl’kurə miibarizosi get- 
dikco genişionirdi. I Şah Abbasın 
hökmü ilo panteist sufibr Əbu Talib 
Tobrizi, Mir/ə Malıamııml Ordubadi 
edam cdilmiş, filosof Yusif Qarabaği iso 
loqibdon qaçaraq Orta Asiyaya miilıa- 
cirot etmisdi. Hakiııı ideologiyaya 
çevrilmiş şiolik özünomoxsus coroyan 
kimi, özündə ardıcıl ideali/nn, irra- 
sionalizmi. aqnostisizmi elıtiva cdorək 
islam teosol'iyas\nu\ to^okkülüno vo 
geııiş yayılınasına səbob olmuşdu. Ba 
düvrün moşlıur şıo ideoloqu, riya- 
ziyyaxa, aStroııoıııiyaya, nıontiqo aid 
əsorlorm mi'ıaUi® ilahiyyatçı Ağa 11ii- 
seyn Xalxalı (? I60(-)) idi. O. islaııı Şor- 
qində vo A/.orbaycaııda dini a/.adlikırli- 
liyi, xiisusib fəlsafədo Mənsıır Hsllftc, 
Colaləddiıı Rıınıi, Mahmııd Şobüstoıi 
vo b. miitəfəkkirbrnı paııleisl dtinya 
göriişünü toıuıid edirdi. Azorbaycanm 
görkəmli şio ideoloqlarındaıı biri do 18
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osrdə yaşamış ilahiyyatçı, oncildlik 
“ Alimlor bağçası” osəriııin müəllifi 
Abdulla Əfəndi idi.

17 18 əsrlərin klassik mədəniyyəti və 
fəlsəfəsinin nümayəndələri Yusif Qa- 
rabaği, Saib Təbrizi, Əbd ür-Rəzzaq 
Diimbuli vo Hacı Zeynalabdin Şirvani- 
nin fəlsəfi görüşbri, osasən, sufizmin 
panteistik vəhdət əl-viicud fəlsəfəsi ilə 
bağlı idi. Sufi panteist fəlsəfənin niima- 
yəndələri Molik Seyid, Nocibəddin Rza, 
Mirzə Hosən Zunuzi Fani vo b. mütə- 
fəkkirlər öz əsərlorində sosial-folsofi, 
etik və estetik problemləri ön plana 
çəkirdilor.

Folsəfo vo ədəbiyyat taı ixinin nəzəri 
məsəlolori Əbd ür-Rozzaq Dümhulinin 
irsindo, realist estetik tikir təmsilçisi, 
məşhur rəssam, alim və mütəfəkkir Sadıq 
bəy Əlşarın “Qanıın üs-Süvor’' risaləsin- 
də oksiııi tapmışdı. Sosial-mədəni şərait- 
don asılı olaraq sufı folsəfosi 17 18 osrlər
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elm, məntiq, teosofiya problemlori ilə 
moşğul olan, islam modəniyyəti aləmin- 
də alim vo azadfikiıii fılosof kimi tanı- 
nan Yusif Məhəmmodcaıı oğlıı Qara- 
bağinin folsəfi irsi şəıh formasında idi. 
Sufi kübroviyyə toriqətinə mənsııb olan 
Y.Qarabaği Quranın şorhində ortodok- 
sal islam ilahiyyatçılaıından fərqli möv- 
qeyino və sonuncuları tonqid eıdiyino 
göro təqibləıo moruz qalmışdı. Onun 
məntiq və fəlsəfə problemlərinə hosr 
cdilmiş “ Anlaşılmayan məsoləlorin aıa- 
dan qaldırılması üçiin tamamlayıcı təf- 
sirlər” , Şihaboddin Sülırəvərdinin "Nur 
heykolləri” əsorinə həsr olunınuş şərhin 
təlsiri vo s. osoıiərindo varlıq, rıılı, nəfs, 
tok vo çox, makro- vo mikroaləm, kai- 
nat, insan vo Allah miinasibəlləri, onla- 
rın vohdətdə eyniyyəti peripatetizm və 
sııfi panteist mövqeyindən şərh edilir. 
Bu mövqe onun dünyagörüşüniin qno- 
seoloji aspektindən idrak, əql, hiss və
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Məhəniışəd Fiizuli. “ Salıhət və M araz’’ ( “ Rulınaınə” ) əs jrin in  alyazması.

Azərbaycaıı fəlsofi fikrində xüsusi yer tu- 
tur. Bu dövrün görkəmli sufl fılosofla- 
rının əsəıiərindo sosial fəallıq, diinyəvi 
elmlorə və modoniyyotə maraq vo rəğbət, 
rasionalizmə meyil diqqəti cəlb edir.

Koskin ideoloji qarşıdurmada qeyri- 
orıodoksallığı ilə socivyolənən fəlsofi ir- 
sin qorunması (təbliği vo nosillərə çatdı- 
rılması), bir tərəfdən geniş fəlsəfi şəıiı- 
loriıı (şərh və haşiyolərın, bəzi hallarda 
şərhləro şərhlərin) yazılması, digər toı of- 
doıı iso miixtəlif formalaıxlan (səyahət- 
namo vo s.) istifadə olunaraq qeyri-orto- 
doksal fəlsəfi fikrin obyektiv tosvirini 
vermək yoUı ilə yerinə yetirillrdi 16 əs- 
rin sonu 17 əsrin 1-ci yarısında folsəfə,

ruhun əlaqələrinin şorhində, idrak pro- 
sesinə dialektik yanaşmada (Y.Qara- 
bağiyo göıo şeylor öz daxili ziddiyyətlori 
vasitosilo dərk cdilir) və rasionalizmə 
meyil etməsində əksini tapmışdır.

Y.Qarabağinin sosial vo etik görüşlə- 
rində sutı/.min daxili ziddiyyəflori ehtiva 
edilir, eyni zamanda hoyatsevoıiik vo so- 
sial fəallıqla tərki-dünvalıq vohdot ha- 
lında nəzərdon keçirilir. 17 osrdo folsəfi 
dünyagörüşü çoxşaxəliliyi və ideya zon- 
ginliyi ilə səciyyəlonon Saib Təbrizinin 
irsi bütövlükdə onıın sufi fəlsəfəsinin 
təmsilçisi olduğunu siibut edir. Məhz bu 
mövqedən vəhdət əl-vücudu qobul etmiş 
Saib Təbrizi Allahın mövcud olan hər

şeydo təzahüıündən, idrak prosesindo 
ıasionalla irrasionalın vohdətindon ya- 
zırdı. Onun yaradıcılığında insanın ira- 
dosi, maarifiənməsi vo sosial foalhğının 
təronnümii 17 18 əsrlərdə sufi diinya- 
görüşündə demokratik istiqamotiıı güc- 
lonməsinə təkan vermişdir. Ortodoksal 
islam ilahiyyatçıları, vaiz vo zahidlori 
ilahi təqdiri, sosial bərabərsizliyi qobııl 
etməyən Saib Təbrizini toqib edirdilər.

18 əsr Azərbaycan və bütövliikdə 
Şorq fəlsəfi fikrində və mənəvi mədo- 
niyyət tarixində görkomli yer tutatı 
alim-filosof və səyyalı Hacı Zeynalab- 
diıı Şirvani Azərbaycan, Iran. Əfqaın- 
stan, İraq. Türkiyə, Yunanıstan. Misı. 
Suriya, Hindistan, Orta Asiya ölkolr • 
nin sosial quruluşunıı, dini, elmi, əxl:' 
fəlsəfi göriişiərini öyrənmiş, miixtolif , 
din və modoniyyətə malik olan bu bö; >- 
Isr haqqında “Cənnot bağı soyahotbı . 
“ Soyahot bağları” , Soyahət giilşo 
risalələrində məlumatlar vermis
H.Z.Şirvani öz dünyagörüşü mövqt' 
dəıı Mənsur Həllac. Cəlaloddin R. 
Mahmud Şobiistori, Əvhodi Marağ. 
Əbdürrəhıııan Cami və qeyri-ortod - 
sal baxışları ilə tanınmış başqa panl t 
sufiləriıı irsindən bohs edir. H.Z.Şi ı- 
ninin osəriərindəki vəhdət əl-viicud. 
qnoseologiyası və sulilik dünyaş < 
şüııün başqa saholərinə həsr oluıı 
ümumiləşdirilmiş xüsusi bSlmobr li 
fəlsəfosi tarixinin öyronilməsi üçiiı i- 
hiim monbodir. H.Z.Şirvaninin diiı 
görüşündo idealizmlə panteizm, qn
loji baxışlarında sufi qnosisi morı ə 
universal əqllə insan əqlinin bağlı 
elmlə praktikamn vəhdoti. kamıl i a 
vo təkmil cəmiyyot haqqında koı 
siyaya vo humanist əxlaq norm 
söykənən ədalətli şahlıqlar q ı 
ideyalan əsas yer tuturdu. Həmi 
larına göro o, təqibbro məruz qal 
17-18 əsrlər biitövlükdə Azəı1 
folsofi fikriııin ııisbotən vahid si vo 
sosial-monovi inkişafmın son yıi ri 
idi.

19 əsrdo Gülüstan (1813) və irk- 
monçay (1828) müqavilələrino o ü .səh 
Azərbaycan Cənııb və Şimal hissobrino 
bölündü. Cənubi Azərbaycanda fəlsoli 
fikir qədim Azoı baycan mədoni ənənələ- 
ri iizorindo və İramn siyasi-mədəni hə- 
yatının kontekstində tokamülünü da- 
vam etdirmişdir. Rusiya imperiyasuaa 
qatılmış Şimali Azərbaycan iso dil, din 
və milli mentalitet baxımından yeni so- 
sial-mədoni reallıqlarla üzloşdi. Şimali 
Azərbaycamn ideoloji özünoməxsuslu-
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ğunu Rusiyanın siyasi-hiiquqi və iqtisa- 
di münasibotlərinin ölkəyo nüfuz etmosi, 
leodal tohkimçilik münasibətlorinin to- 
^ahürbri, çarizmin Azorbaycan xalqımn 
dini-etnik assimilyasiyasına yönəldilrniş 
siyasoti müəyyən edirdi. Rus çarizmi öl- 
kədo ali rütboli din xaciımlorinin toyinin- 
də fəal iştirak edir və islam ideologiya- 
sından çarizmin siyasətino boraət qazan- 
dırmaq ücün istifado etmoyo çalışır, la- 
natizm, mövhumat vo köhnolmiş feodal- 
patriarxal oxlaq normalarının yayılma- 
sını dəstəkləyirdi.

Çarizmin idarə üsulunun neqativ co- 
ətlərino baxınayaraq. Rusiyamn homin 

dövrdo Şimali Azərbaycanın ictimai- 
siyasi hoyatına müsbət tosiri do olmuş- 
iur. Rusiyanın ölkodaxili sosial proses- 
ri vo imperiyada kəskinləşən sosial 
iddiyyətlər Azorbaycan xalqının etnik 
zünüdərkinə təsir edirdi.

İslamın rosmi təmsilçilorinin bir qis- 
ninin çarizmlo sazişə girməsi ölkədo ov- 
əllər də geniş yayılmış qeyri-ortodoksal 
əriqətbrin sayını artırırdı. Toriqətlorin 
əlsəfəsi əksər hallarda panteizmə osas- 
ınır, ictimai-siyasi mövqeyi isə hər növ 
ülmün tənqidinə yönəlirdi. Digor tərəf- 
bn, Azərbaycanın zadəgan ziyalı təbo- 
psinin bir hissosi 19 əsrdə təhsil almaq 
içün islam ölkələrinə. digər hissəsi Ru- 
iyaya və Avropaya gedirdi. Sonuncular 
əhsil aldıqları ölkobrdo dil vo elmlə bə- 
abor həmin ölkənin mənəvi-mədəni 

dəyərlorinə yiyələnir və votənə qaytdıq- 
da bu dəyorlori öz milli dəyərləri və mo- 
ıovi ənənələri ilə birbşdirorok 19 osrdə 
Azərbaycan xalqımn ideologiyasının və 
əlsəfosinin təşokkiilünə təkan verirdilər. 
Məticodə Azorbaycanda universallığı ilə 
orqlonon m a a r i f ç i 1 i k cəroyam ya- 
randı. Avropa və Rusiyada olduğu 
kimi, Azorbaycan maarifçiləri də ictimai 
oöhrandan çıxış yolunu xalqın maarif- 
iənmosində görürdiilər. Beləlikb, 19 
ısrdo Azərbaycan gerçəkiiyinin sosial- 
mədəni inkişalimn tələbbrinə cavab 
veron və universallığı ib səciyyobnon 
ınaarifçilik horokatınm ideologiyası və 
fəlsəfi görüşlori formalaşırdı. Ölkonin 
ideologiyasında maarifçilik folsəfəsinə 
diqqotin artınasımn səbəbi əvvəlki dövr- 
ləro nisbotən xalq tohsilinin çox ağır və- 
ziyyətə düşməsi idi. Azorbaycan maarif- 
çiliyinin modəni bazası vo ölkoııin so- 
sial-siyasi voziyyoti Qərb vo Rusiya 
ınaarifçiliyindən bir sıra xüsusiyyətlori, 
ilk növbodə, dino münasiboti ilə fərqlo- 
nirdi. Bu fərqi yaradan real obyektiv sə- 
bob rus çarizminin Azorbaycan xalqım

dinindon, dilindon və milli modo- 
niyyotindon ayırmaq və onıı etnik assi- 
milyasiyaya uğratmaq siyasoti idi. (, ün- 
ki etnik vaıiığını qoruyııb saxlamaq 
xalq üçün öz din, dil və modəniyyəti ilə 
bağlılığını itirmomok demok ıdi. Dil vo 
modyniyyotdon forqli olaraq, Azər- 
baycan maarifçiləri dinə münasibətdə 
müxtolif mövqebrdo dururdular. Bu 
münasibot din xadimbrinin Rusiya 
müstomlokə sistemino münasibətindon 
və maarifçi ideoloqların şoxsi düııya- 
görüşlərindən asılı idi.

19 əsr Azərbaycan maarifçilik fəlsə- 
fəsinin ilk təmsilçisi, təbiyyat elmləri, ta- 
rix, rnəntiq, filologiya və s. salıələr üzıo 
osorbrin müəllifi, şair və filosof Abbas- 
qulu ağa Bakıxanov olmuşdur. Onun 
Azərbaycan maarifçiliyinin ilk dövrünə 
aid fəlsofi görüşləri “Əxlaqın torbiyələn- 
mosi” , “ Nosihətbr kitabı” , “ İşıqların 
yerbşdiyi yer” , “ Camalın aynası” və s. 
əsorlərində, homçinin məşhur “ Gü- 
lüstani-İrəm” , “ Qiidsinin bağı” , “Qüd- 
sinin qanunları” əsorlərində əksini tap- 
mışdır. A.Bakıxanovun folsəfi dünya- 
görüşünün formalaşmasında onun en- 
siklopeaik biliyə malik olması, şəxsi el- 
mi axtarışları, tomsil etdiyi Azərbaycan 
və Şərq modoniyyəti vo folsəfəsi ilə ya- 
naşı, rus və Avropa ictimai fikri, folsəfi 
ənənələri ilə tamşlığı mühüm rol oy- 
namışdır. Onun folsofosinin osas qayosi 
maariflənmə yolu ilo kamil şoxsiyyət 
yetişdirmək, ədalotli coıııiyyot qurmaq 
oımuşdur.

A.Bakıxanovun irsində kamilloşmə- 
nin sufizmdon gələn mistik (tərki-dün- 
yalıq yolu ilo Allaha qovuşmaq) və 
diinyada mədəni-fəlsəfi inkişafia bağlı 
zoka, elm Kimi iki yolu göstərilir. Mah- 
mud Şəbüstori, Yusif Qarabaği vo b.-nın 
irsindo də göstəribn bu iki yol A.Bakı- 
xanovun kamilbşmə konsepsiyası üçiin 
təməl idi. O, əsrinin elmi nailiyyətlərin- 
don çıxış edorək mənovi təkmilloşmodo 
elmo. elmlə omolin (praktikanm) bağlı- 
lığına və mövcudatın rasional doıkino 
xüsusi ohəmiyvot verirdi. A.Bakıxano- 
vun folsofi vo etik görüşbri, osason, “ Əx- 
laqi kamilloşmo” və “ Nosihət kitabı" 
əsorlorindo oksini tapmışdır. Bunlarda 
folsəfonin, folsofi voe'ik kateqoriyaların 
torifi, onların nisbiliyi, mövcudatda so- 
bobiyyot, inJuşaf vo qanunaııyğunluğun 
problemlorindən bolıs olunıır. Bu pro- 
blcmlorin rasional dorkini onların ka- 
milloşon insan torofindən holl edilmosi 
kimi təsəvvür edon A.Bakıxanov, mohz 
bıt yolla vahid ailo saydığı boşoriyyotin

xoşboxtliyo çatmasına inaııırdı. Digor 
tərofdon, A.Bakıxanovun sufizm to- 
mayüllü dünyagörüşüno göro. iıoqiqi 
xoşboxtlik mistik kamılləşmə yolu ib 
vəhdəti dərketmə və foııa yolu ilo bo- 
qaya (ilahi obodiyyoto) qovuşmaqdır. 
İctimai göriişbrində kamil insan və tək- 
mil comiyyot konsepsiyasından cıxış 
edon A.Bakıxanov sübut etmoyə çalışır- 
dı ki diinya nizamımn osasını sosıal bo- 
rabərsizlik toşkil edir.

19 osrin görkəmli mütəfokkir, ma- 
arilçi və alimlərindon biri, yaradıcılığı 
ilə Azərbaycan və rus mədoniyyətlorini 
təmsil edon Qazan vo Petcrburq uni- 
versitellorinin professoru Mirzo Mo- 
hommod Əli Kazım bəy idi. Bir neçə 
Şərq və Avropa dillərini bilən, rus 
şərqşünaslığının banilərindən olan Mir- 
zo Kazım boy 19 osr Asiya vo Avropa- 
ııın elmi dairələrindo şöhrəı qazanmış- 
dı. Mirzo Kazım bəyin mədəniyyət fol- 
sofosinə, Şərq ictimai-siyasi və fəlsofi 
cərəyanlarına, islam tarixinə və Qura- 
nın tofsirino, monoviyyat və qnoseolo- 
giya problemlorino, dilin inkişaf qanu- 
nauyğunluqlarına hosr edilmiş əsərləri 
elmi dəyori, çoxşaxoliliyi vo orijinallığı 
ib fərqbnir. Mirzə Kazım boy xurafa- 
tın əleyhinə çıxmış, maarifi və elmi 
yiiksok dəyərləndirmişdir. O, elmin 
milli və bölgə zəmininin olmasımn va- 
cibliyini xüsusi qeyd edirdi: “Qorb öz 
siyasəti ilo Asiyada maarifi borpa edo 
bilməz... ölkənin islahatçıları ölkənin 
özündə doğulmalıdırlar” .

M.Kazım bəyin “ Bab və babibr’ 
osorində tobiətin bir-birindən fərqli, öz 
qanunlarına tabe üç (maddi, mənəvi vo 
ruhani) aləmdon ibarot olmasından, to- 
fəkkürün monşəyinin gizli <|üvvə, insan 
mənoviyyatının iso azad iradə ilə bağlı- 
lığından bəhs olunıır. Onuıı “ Firdövsiyo 
göro mifologiya’ osərində müxtəlif bölgo 
millori, onların monşoyi və toşokkülündo 
odəbi vo diııi təfokkür formaları vo psi- 
xoloji amillar tadqiq edilmiş, “ Şanııl vo 
nıiiridizm , “ Bab və babilor kitabla 
rında iso sosıal /,ülm vo xarici istibdada 
qaışı yönolmiş Şamil horokalı vo babı- 
liyin islam bölgosi təriqətlori ilo hağlı fəl- 
sofi, sosial, diııi vo etik görüşlorınin elmi 
şorhı vcrilmişdir.

Azorbaycanda maarifçiliyin folsofi 
ideyalarınm yayılması vo mkişafiiKİa 
şair-mütolbkkir Miızo Şəfi Vazeh Scytd 
Əzim Şirvani vo b. öz.hrino moxsııs ver 
tutmuşlar.

19 osr Azorbaycan ictimai-folsəli (ikir 
tarixindo M.F.Axundzadonin (Axıındov)
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'Kəmalüddövlo məklııblan” , “ Mollayi- 
Ruminin vo oının ləsnifınin babında” , 
Həkimi-ingilis Yuma cavab” , “ Yck 

kəlırıə haqqında və s. əsərləriıuiə əksini 
tapmışdır. M.F Axundzadənin dıinya- 
görüşüniin mənbəyi Azərbaycan, bütöv- 
lükdə isJam Şərqi, Qərb vo rus mndə- 
niyyətlori ilk növbədə, folsəfi təlimləri 
və elmi nailiyyətləri olmuşdur. Onuıı 
fəlsofi irsinin ontoloji aspekti matcrialist 
və atcist, qnoseoloji aspekti isə rasiona- 
list təmayüllii idi. M.F.Axundzadəyə 
görə, kainat osasında hissəciklərdən 
(atomlardan) ibarət ırıaddi substansiya 
duran, ovvə'i vo sonu olmayan kamil, 
bütöv və vahid varlıqdır. Zaman və mə- 
kaıı onun zoruri atrihutlarıdır. Maddi 
varlıq daim horokətdədir, qanunauy- 
ğunluğa söykənir və bunların mövcud- 
luğunda ilalıi qüvvənin iştiıakı yoxdur. 
Kainat həm yaıadan, həm yaradılandır. 
Rasionalizmə söykənən M.F.Axund- 
zadə maddi varlığın insan hissləri, oqli 
vo müxıolif clmlor vasitosilə dərkini təs- 
diq cdirdi. Onun dünyagörüşündo dia 
lektika mexanistik baxışlarla birgo möv- 
cuddur. Kainatda qarşılıqlı əlaqə, asılı- 
lıq, səbəb və nəticə, hisso ilo tamın voh- 
dotini görən M.F.Axıındzadə horokəti 
yerdəyişrnə və təkcə kəmiyyət dəyişik- 
likloı i kimi qəbul etıniş, zaman daxilin- 
do kəmiyyət dəyişikliklərinin isə dairəvi 
hərokət daxilində baş vcrdiyini söylə- 
ınişdir. Ba^qa sözlo. M.F.Axundzadə 
yiiksəlon xott üzrə inkişaf ideyasını qə- 
bul ctmirdi. Onun fəlsəfı osərlorində ma- 
terializm vo rasıonalizmin şorhi və mü- 
dafiəsi idealizm, teologiya və aqnosti- 
sizm prinsiplərinin tənqidi ilə paralel ve- 
rilir. M.F.Axundzado bir çox Azorbay- 
can maarifçilərindən fərqli olaraq din və 
diııi dünyagöriişü ilə ardıcıl ınübarizə 
aparmışdır. Onun islam diıiiııo, bu dinlo 
bağlı adət və onənələrə qarşı radika- 
lizmlə sociyyolənən və bir sıra məqam- 
larda obyektivlikdən kənar koskin çıxış- 
larına səbob dinin və diııi diinyagöriişü- 
niin, Azərbaycan xalqı da daxil olmaq- 
la, islam bölgosi xalqlarım ınaarifttən və 
Qərb inkişafından geri qoyduğunu he- 
sab etməsidir. M.KAxundzadoniıı ərob 
əlifbasının sadəloşdiıilməsi, yaxud latın 
əlilbası ilə ovoz olunması ıığrımda apar- 
dığı mübarizə də bıınunla bağlı idi. 
M.F.Axıındzadə tərəfındən isiam vo is- 
lamla bağlı lıoyat vo diişi'mcə tərzinin 
tonqidinin bir səbobi də toxunduğu pro- 
blemləro marağı artırmaq ıııəqsədi ol- 
muşdur. O, azadlığm insana ozəli məx- 
susluğunu qobul edir, azadfikirliliyi tob-

liğ edir, boşoriyyətə azadlığı fılosof və 
alimlərin gətirəcəyinə inaııırdı.

İnsanların əmlak boıabərliyindon 
deyil, hiiqııq borabərliyindən bəhs edən 
M.F.Axundzadə qadınlar vo kişilər ara- 
sında hüquq bərabəı lıyinə xüsusi diqqət 
verirdi. M.F.Axuııdzadonin fəlsəfı dün- 
yagörüşü Şərqin mədəni hoyatına böyük 
tosir göstormişdir.

19 əsr Azərbaycaıı maarifçilərindən 
olan tobiətşiinas alim və mütofəkkir 
Floson boy Zərdabi Rusiya hakim dairə- 
loriniıı təzyiq vo ləqiblərinə baxmayaraq 
xalqı ınaarifləndirmək, oıuı hüquqlarını 
başa salmaq moqsədilo Azərbaycanda 
<ık azərbaycandilli qozet və ilk milli teatr 
yaratmış, ölkədo ilk Azorbaycan müol- 
limləri qurultayınm çağırılmasının

Cəmiyyətdə sosial bəraborsizliyə in- 
sanların elmi və ınənov' kamilləşmosi ilo 
son qoyulacağına iııanan H.Zərdabi 
maarif zominində siniflər arasınaa ümu 
mi dil uıpmağa sosləyirdi. H.Zordabi 
biitün yaradıcılığı boyu zəhmətkcş 
xalqııı havadarı vo müdafiəçisi olınıış- 
dur. O, əsərlərində sosial və iqtisadi mə- 
sələləri qoymaqla yanaşı. onların elmi 
həllinə xüsusi diqqət vermişdir. H.Zər- 
dabinin fəlsəfi görüşləri haqqında molıı- 
matı oııun “Torpaq, su vo hava” adlı 
əsəri verir. Burada Yer planetinin tə- 
kamülüniin elmi-materialist 'Əsviri, 
oıııın müxtəlif tarixi dövrləri. bitkı və 
heyvanat aləminin əlaqəlori göstəi' r. 
insanın yaranması haqqında din«' ıdd 
fikirlər irəli sürülür.
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M iıv.ı l-oı.ıli Axund;-;ı.l.ı. ‘ ‘ Kom iilıiu 
n ıoku ıb lan" .isorinin oly,ı/ına:

təşobbüsçüsü olmuşdur. Bir nozəriyyəçi 
kimi H.Zərdabi xalqın “ etnik özünii- 
mühafızosi” probleminə mülıüm diqqət 
yetirmişdir. Onun bu konsepsiyasında 
xalqın maariflənınəsindo dil, mədə- 
niyyət və din fcnomcnlərinə xüsusi 
diqqot verilirdi. “ Maarifdən təcrid ol- 
maq xalqın məhvi demokdir” söyləyon
H.Zərdäbi xalqın ınonlik şüurunu 
oyatmağa, onu xurafatdan xilas et- 
məyo çalışır, milli qırğına təhrik edən 
crməni millətçilorini mətbuatda kəskin 
tənqid edirdi. Mövhumat və cəhalotin 
elm və maarifo z'dd olduğunu göstorəıı
H.Zərdabi dini idealizm mövqeyindən 
çıxış edon Lcv Tolstoyun insanın ilahi- 
ləşdiı ilməsinə apaıan görüşlərini də 
təııqid edirdi.

19 osr Azərbaycan ictimai və 
fikriııdə Şərq vo dünya mədəniyy; ln 
Cəmaləddiıı Əfqaninin mənəvi iısı ı- 
si yer tutur. O, Azərbaycan. İran, ı- 
nıstan, Hindistan, Misir, Türkiyo, !• ı- 
ya, Fransa, İngiltəro və s. ölkoləıdə :.̂ a- 
liyyət göstərmiş, dövriinün qlobal s ı  1- 

siyasi vo mədəni reallıqlarından ; ıxış 
edərək Şərqin Qərb müstomlokəçilıyin- 
dən xilasınm ideoloji vo siyasi yollarmı 
axtaımış, bununla bağlı nozori və prakti- 
ki proqramlar hazırlayaraq həmiıı proq- 
ramların hoyata keçirilməsindo şəxsəıı 
iştirak etmişdir. Sonralar Azorbaycan və 
Şərq islam bölgəsinin ictimai-folsofı fik- 
rində btı bölgo xalqlarının qlobal mə- 
kanda özünütosdiq vo siyasi istiqlahnm 
islamlaşma, milliləşmə və müasirloşmə
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ideyalarına osaslanan vo ıniixtolif forma- 
larda tozahiir edon nozəri-fəlsofı konscp- 
siyaları C.Əfqaninin monəvi irsindən 
qaynaqlanmışdır. İdealizm mövqeyiııdə 
dııran C.Əfqaninin folsəfəsində toroqqi, 
hakimiyyət. dövlət, millət, din, dil, mo- 
dəniyyot və s. sosial fenomenlorin oriji- 
nal analitik təhlili öz dövıü iiçün sosial 
nkıuallığı ilo fərqlonirdi. Oıuın nozori ba- 
\ ından 19 əsr Şoıq maarifçiliyinin libc- 
ral ideyalarına daha çox meyilli olan fol- 
s,"‘i v ə  ictimai-siyasi görüşləri “ Maleruı- 
li min təkzibi” . “ Renana cavab", “ Milli 
s ı iiət folsəfəsi və birliyin mahiyyoti” , 
"Islami reforma” , “Toroqqinin əıı böyük 

smoni mütloqiyyətdir” və s. osərloı in- 
sksini tapmışdır.
!9 əsrin fəlsəfi irsi 20 əsrdə Azər- 

ı >canda liberal maarifçilik fəlsəfəsi ilo 
ıbor radikal inqilabi demokratizm 
marksizm cərəyanlarınm təşəkkülii 
n qaynaq vo biinövro oldıı.
20 əsrdə Azərbaycan fəlsəfi fikri key- 
ətcə fərqli bir neçə morholo keçmiş- 
1920 ilədək, 20 91-ci illər vo 1991 il- 

n sonrakı postsovet dövıü. 20 əsrin 
əllorində, dünyada, ilk növbədo, Ru- 

imperiyasında sinfi ziddiyyətlər və 
ıstəmləkəçiliyə qarşı mübarizənin in- 
ıblar silsilosi ilo tamamlanması və bu 

■’ ıün mürəkkob ictimai və Iblsəfı fikri- 
n Azorbaycanda fəlsəfonin inkişaf 

t lynaqlarım təşkil etmosi ölkənin siyasi, 
inəvi-mədəııi vo ır.illi intibahı üçün zə- 
ıı olmuşdur. Bu illərdo Azərbaycaıı- 

c . əsasən, sosial fəlsofə və etik fikir iıı- 
1 af edirdi. Dövrün ideologiyasını 
I malaşdıran miitofəkkir vo siyasotçilər 
s ial-iqtisadi, dini vo milli problemlərin 
ı yııluşuna görə Azərbaycan sosial-fəl- 
1 ı fikrinin keyfiyyotcə fərqli coroyanla- 

u təınsil ediıiər. Bunların içmdə libe- 
milli burjua vo radikal marksizm to- 

ılərinin qarşıdurması mövcud idi. 
:qə, Qorbə və Rusiyaya siyasi və 
uloni yönümlənmədo də fərqlər özünü 

g stərirdi. Azərbaycanda fəlsofi fikir 
! 'J05--07 illoro qodor, demək olaı ki, ta- 
ı lamilo, sonra iso qismon maarifçilik co- 
jyanı çərçivosində iııkişaf etmişdir. 
zəıbaycamn milli intellcklual irsiııdon 

çıxış edən rus, Şorq və Qəıb modoni də- 
yorlorino və folsofi təlimbrino yiyolonmiş 
ziyalılar inanırdılar ki, comiyyotin bütiin 
bəlaları cəhalətdən doğur. Onlar ma- 
arifçilik ideyalarım, elmi, siyasi və 
lıüquqi bilikləri yaymaqla cəıniyyotin 
sosial doyişməsinə, xalqın xoşbəxtliyino, 
demokratiya və humanizmin qoıarlaş- 
masına nail olmağm mümkünli'ıyüo#

inanırdıkır. Bazi əsorlərdo Azorbaycan 
maarifçiliyi sosial yöniimündan asılı ol;ı- 
raq, ıuülkodar müsolman-islahatçı, libe- 
ral-demokratik. radikal-demokratik vo 
inqilabi-demokratik istiqamətlorə bö- 
lünür. Homiıı coroyanları birləşdiroıı 
amillor Rıısiya çarmnino neqatıv müna- 
sibot vo milli idcya idi. Bunlar öz to- 
zahürünii millotin sııverenliyi və hiiquq 
bərabərliyi təloblarindo tapırdj.

Zaman keçdikcə xiisıısi mülkiyyəto 
mi'masibət mosoləsində bu 'deoloji cə- 
rəyanlar arasında haçalanma kəskinlo- 
şirdi. İstiqamətlərdən hor birinin Azər- 
baycanın dövlot quruculuğu haqqmda oz 
mövqeyi var id; Xiisusi mülkiyyotə mü- 
nasibət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə- 
tinin ideologiyasını təmsil edon liberal 
milli bıırjua-Uemokratik təmayiillü miitə- 
fəkkiıiorın diinyagörüşünü, sosial-fəlsəfi 
baxışlarım radikal marksist-bolşevik to- 
mayülündən ayırır və zaman kcçdikcə 
onların qarşıdurınasını koskinloşdirirdi. 
Azorbaycanın folsəfiı və ictimai fıkri 
mürəkkəb təkamül yolu keçirdi. Ziddiy- 
yətli sosial-siyasi prosesbr milli ziyalıla- 
rın dünyagörüşünii dəyişirdi. Mosolon. öl- 
kədə ideoloji miibarizonin müəyyən mor- 
hələsindo görkomli mütəfokkir Noriman 
Nərimanov və b. liberal maarifçilikdən 
marksizm cəbhəsinə keçmişdibr. Liberal 
cərəyanın niimayondolori Əhmod bəy 
Ağaoğlu (Ağayev), Əli bəy Hüseynzadə, 
Mommod Əıniıı Rəsulzadə və b. idi.

Ə.Ağaoğlu (1868-1939) türk və 
müsolman xalqlarının sosial pıobleınlo- 
riııin lıollini maarifdo görürdii. Sosial 
folsəfodo C.Əfqaııınin ideya xəttiııi da- 
vam etdirən Ə.Ağaoğlunun osoıiori 
Azorbaycan, Türkiyə, Rusiya, Fıansa 
vo İngiltorədo çap edilmişdir.

Şərqdo və Avropada folsofə, din vo 
biitövlükdə modoniyyəl problcmlərini 
tədqiq edən Ə.Ağaoğlu yeııi dövrdo Bud- 
da-brahman vo islaın modoni doyorləri- 
niıı Qərb mədoni dəyorloriıubn təsiıion- 
məsinin və bıı mədoni doyoıiorin sintezi- 
ııin Şorq ajəıni üçiin /oruriliyindon yazır- 
dı. Oıuın “ Üç ınodoniyyot” , “ Dövlol və 
fərd , “ İslaına göro vo islamda qadın” , 
“ Soı bost insılular olkəsintlo ' vo b. əsəıio- 
riıulo folsofo, sosiologiya, din vo etika ıııo- 
sələlori aı aşdırılır, sosial folsəfonin vo mo- 
doniyyotşiinashğın ulmdə miibahisə do- 
ğuriin “mod"'niyyot “dil” , “din ’, “ ıııil- 
lot” və s. kateqoriyalarımıı lorili verilir. 
Ə.Ağaoğlıı diııo chliramla yanaşmağa 
və ondaıı comiyyolin maarıfiənməsi 
üçün istifadə ctmoyə çağırır, lakin dinin 
dövlotdon ayrılmasmı tövsiyo edirdi.

Şorq ölkoləıi, Rusiya vo Avropada 
tohsil alımş, riyaziyyatçı, hokim, dilçi, 
rəssaııı və lilosof Ə.Hiiseynzado ( 18(ı4 
1940) 20 osr türk-islam Şoıqinin vo 
Azorbaycan Xalq Cümluıriyyoıımn ideo- 
logiyasımn folsəfi osaslarımn yaradıcıkı 
rındaıı olmuşdur. “ Milli Azorbaycan” , 
"İslaın bölgəsi mıqyasında intibah” vo 
"Turan" konsepsiyalarma göro çar ha- 
kimiyyoti tərəlindon toqibo məruz qalaıı 
Ə.Hüseynzadə Türkiyəy"! mühacirət 
etmişdir. O, türk xalqlarmın inkişafın- 
da Şorq-Qorb modoni siııte/.ino böyük 
əhomiyyot vermiş, türkçiilüyün, islaıu- 
çılığın vo avropalasmanın labüdlüyiin- 
doıı çıxış edərok islaın aləminin aktual 
vəzifəsini ınaariflənmə yoltı ilə diinya 
sivilizasiyasına daxil olmaqda görmüş- 
dür. Ə.Hüseynzado bütün dinlərin hu- 
ınanist ideyalı oiduğunu vurğulayır və 
dinlərə hörınətlo yanaşırdı. Sosial inqı 
lablara zidd olan Ə.Hüseynzadə co- 
miyyətin inkişafında yaşıl işığı maaıi- 
fin simvolu, “qırmızı zülməti” isə inqi- 
labııı simvolu kimi qəbul edirdi. Ə.Hii- 
seynzadə bodii-fəlsəfi ctik osəıiorindo 
(“ Atlanmaq siyasoti” vo “ Füyuzat” ) 
miicərrod formada turkçülük, türk mo- 
doniyyəti, boşəriyyotin səadəti və bıı 
səadətin bünövrəsi qismində folsofi ka- 
teqoriya kimi məhobbotdon bəhs edir.
O. biitün xalqların xoşboxtliyini maa- 
rif, ittihad vo Inirriyyətdə göriir, Azor- 
baycana qarşı erməni millotçiliyinın 
ckspansiyasından bohs cdoıkon şovi- 
nizm və bcynolıniləlçilik anlayışlarınm 
məzm u n u n u ae ı q I ay ı rd ı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyotıniıı 
görkoml’ idcoloqlarındaıı biıi və rəhbəri 
M.Ə.RosulZcidə (1884 1955), əsasən, 
maarifçiliyiıı vo demokratik idcoloji cə- 
royajolarm təmsilçisi, miitofokkir, odə- 
biyyatçı vo siyasi xadim idi. Onun foa- 
liyyotinin osas qayosi “ Millollərə istiqlal, 
insaıılara hürriyyol” şüarında oksini 
tapmışdır. M.Ə.Rəsulzado elo ilk osorb- 
ri ilo millilik və isnqlal carçısı kiıııi ta- 
nındı. O, milli miistəqil Azorbaycan 
idcyası vodovlot konsepsiyasmın baııilo- 
riııdondir. M.Ə. Rəsulzadoniıı bıı koıv 
sepsiyadaıı bohrolonən no/ərı ırsi, osa- 
son, 1 Azorbaycan C iimhuriyyolı . “Əs- 
rimızın Soyavuşu “ Milli homrovlik’’, 
“ İstiqlal məfkurosi vo gonciik", “Çağdaş 
Azərbaycan odobiyyatı” , “ Azorbaycan 
şairi Ni/amı '(,'ağdaş Azorbnycan ta- 
rixi” əsərbnndo açıalanmışdır. Onıın 
fikrmcə, milli şüıır və milli özüni'nlork 
milli istiqlala aparaıı yoldıır. O, Rılsiya, 
İran vo Tiirkiyə ilo ilhaqa gelmoyin oley-
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hinə olmuş, azad azərbaycançılıq ideya- 
sına üstiinlük vermişdir. M.Ə.Rosulzado 
"kültür” , ‘‘milli kiiltür” , “mədoni yaşay- 
ış” , “ millilik” , “ milli dil” kateqorial 
anlamlarım, sosial Iblsəfonin və kulturo- 
logiyanın mülıiim nəzəri problemlərini 
araşdırmışdır. “ Əsrimizin Səyavuşu” 
əsərində M.Ə.Rəsulzado milli istiqlal 
ideyası əsasında qurulmuş Azorbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin bütiin vətəndaş- 
larının mülkiyyətindən, cinsindon, 
mənşoyindon, mosləkindən vo s.-dən ası- 
lı olmayaraq, borabərhiiquqlu olduğunu 
qevd edir. Lakin o bu hiiquq bərabərli- 
yini xüsusi mülkiyyoto aid etmir. 
M.Ə.Rəsulzadə həmin əsərdə yazırdı: 
“ Azərbaycanldar düşiinürdüiər ki, 
miilkiyyəti tamamilə ortadan qaldır- 
maq iııdiki voziyyətdo insanlaıda şəxsi 
təşəbbüs qiivvətini zorakı olaraq orta- 
dan qaldırır. Bu qüvvət olmadıqca 
diinya nə düzolər, nə də gözəlləşər. So- 
sial həyat irəliləmədon düşər, insanlar 
bəsit bir ibtidailiyə doğru dönorlər, 
diinyanm nizamı pozular” .

20 əsrin əvvolindo Azorbaycanda li- 
beral milli-demokratik məfkurə ilə ya- 
naşı, radikal, demokratik və marksizm 
prinsiplərini oks etdiron ideyalar, əsa- 
son, mülkədar-burjua tomayüllü dövri 
mətbuatda, “ Molla Nosrəddin” jurna- 
lında, “ Hiimmot” və s. qəzetləıdo yayı- 
lırdı. Dilə, milli mədəniyyotə, təhsil və 
maarifə, qadın probleminə, xarici, xüsu- 
silə rus, ermoni ekspansiyasına münasi- 
bətdo bu ideya cərəyanlarımn ümumi və 
ya oxşar cəhətlərinə baxmayaraq, xiisu- 
si mülkiyyot, onun yenidən bölünməsi, 
zəhmətkeşlərin mülkiyyət hüquqlarımn 
real təminatı, onların parlament və ha- 
kimiyyət strukturlannda istiıakı və s. 
sosial-sinfi maraqlarla bağlı problemlə- 
rin izahında ciddi ziddiyyətlər mövcud 
idi. Əgor birinci cəroyan milləti və bü- 
tövliikdə milli maraqlan, millətin türk- 
islaın bölgəsi ilə əlaqələrini, hiirriyyət 
namino ittihad ideyalarım ön plaııa çə- 
kirdisə, radikal cərəyanlar millətin tər- 
kibindəki sinif və silkJorin qarşılıqlı 
münasibətindən, fəhlə, kəndli, kapitalist 
və mülkodarların cəmiyyətdə sosial və- 
ziyyətiııdoıı, fanatik din xadimlorindən, 
xalqm adından çıxış edorok onun məna- 
feyini tapdalayan və satan milli siyasot- 
çilərdon bohs edir və millətin maarillən 
məsi iiçün büUin həqiqotlori xalqın başa 
düşəcoyi dildo çatdırmağa çalişırdı. Bu 
ınosolələr “ Molla Nəsroddin” jurnalının 
müəllifləri Cəlil Məmmodquluzado, 
Mirzə Ələkbər Sabir, Əliqulu Qəınkü-

sar, Ömor Faiq Nemanzadə, Üzeyir 
Hacıbəyov, Səmod boy Mehmandarov, 
Hüseyn Minasazov və b.-nın osərlərin- 
də və xüsusən dövrün kəskin sosial sati- 
rasında oksini tapmışdı. Vaxtilo irfani 
fəlsəfi poeziyada əks ediləıı sosial fəlsə- 
fə pıoblemləri iiçün Azərbaycan siyasi 
satirası bu dövrün təsiredici janrına 
çevrilmişdir.

Həmin dövrdə Azorbaycan roman- 
tizm folsəfəsl do təşəkkiil və inkişaf nıər- 
holəsini keçiı irdi. Bu folsəfə Azərbaycan 
maarifçiliyi kimi dövrdən və şəraitdon 
doğan özünəmaxsusluqlarla yanaşı, 
Qərb romantizm fəlsəfəsi ilə tipoloji ox- 
şarlığa malik bir sıra cəhətlərlə səciyyə- 
ləııirdi. Qərb, Şorq, o ciimlədən Azər- 
baycan romantizminə xas cəhətlər 
maarifçilik fəlsəfəsinə inamın itirilməsi, 
ənənəvi mistik panteist fəlsəfəyə qayıdış 
vo bu mövqedən dinə və cəmiyyoto nə- 
zər, diinyaya, insana və vətənə təzadlı 
münasibət, milli dilə, milli mənovi-mo- 
dəni dəyərlərə, etnikliyi təsdiqloyən, 
onun yaşamasım şərtləndirəıı amilləro 
miinasibət, xoşbəxt utopik comiyyətə 
inam və s. universal sosiomədəni feııo- 
men olan romantizmin keyfiyyot cəhət- 
ləri idi. Azorbaycanda maarifçilik kon- 
tekstində yaranan romantizm fəlsəfəsi 
ovvolco dünyəvi maarifçiliyə, onun işıqlı 
ideallarımn reallaşmasına, sonra iso so- 
sializmin “ xoşbəxt cəmiyyətinə” inamı 
itirərək mistik maarifə, qnostik mərifəto 
üz tutur, mistik eşq folsəfosinə, İblisin 
insanda daimiliyi (Hüseyn Cavid) vo 
“ hər şeyin rəng olması” (Səmod Mən- 
sur) qonaəıinə gəlmişdi.

Romantizm fəlsəfəsinə məxsus cə- 
hətlər Azərbaycanda həmin cərəyanı 
təmsii edo/ı /ə/səfi poeziyanın nümayən- 
doloı i Mohomməd Hadinin (1879' 1920) 
ııtopik bərabərlik cənıiyyətindən bohs 
edon “Alomi-müsavatdan məktublar” , 
“ İnsanların tarixi faciolori, yaxud olva- 
hi-intibalı” və s. əsorlərindo, Abbas Soh- 
lıotiıı, H.Cavidin, Abdulla Şaiqin folsə- 
fı-odəbi irsindo əksini tapmışdır.

Öz fəlsəfi ruhuna göro İ.Götenin 
"Faust" əsərilə müqayisə olunaıı H.Ca- 
vidin "İblis" əsorindo güc və həqiqətin 
ənonəvi mübarizosi tərofiordəıı birinin 
üstiinlüyü ilə deyil, hor ikisirin dialcktik 
inkarından doğaıı yeni bir ideyanın 
qələbəsilə bitır. Bu, hoqiqət və güciin 
vəhdəti ideyasıdır. Bu ideya H.Cavidm 
"Topal Teymur", "Peyğəmbər" və b. əsor- 
lərində kitab və qılıncın, intellekt və gii- 
cün volıdoti tomıasında inkişaf etdirilir.

20 əsrdə Azərbaycan folsofi fıkrinin

görkəmli nümayondəlorindən biri Cəfər 
Cabbarlı olmuşdur. Sosial odalətsizliyə, 
haqsızlığa, şüurda ətalətə. ehkamçılığa, 
neqativ ənənəçiliyə qarşı mübarizə Cab- 
barlının folsofi dünyagörüşiinün leyt- 
mutividir. Lakin öz dövrünün aktual 
ictimai proseslərinin nəbzini tutmaqla 
yanaşı, onun əsərlərindo pcşəkar fəlsəfi 
təhlildən irəli gələn ciddi koııseptual 
yanaşnıa vardır. C.Cabbarlının ideya- 
ları əks qütbləri özündo birləşdirməklo 
bir tərəfdon təsəvvüf fəlsəfəsi. digor to- 
rəfdən, freydizm və Sartr ekzisteıısia- 
lizmi ilə səsləşir.

"Od gəlini" əsorində Cabbarlı lıeç »lo 
ateizm mövqeyindən deyil, ideyaların v > 
dinlorin sintezindən çıxış edir: zərdi': 
tiliyi, atəşpərostliyi, xürromiliyi tərəıinü 
etmoklə yanaşı sufiliyi də təlqin edir.

20 əsrın mütəfokkirlori arasmda ı 
kim, ədib, dövlot xadimi N.Norin 
novun (1870 1925) xüsusi yeri va 
Əvvəl maarifçiliyin, 1905-07 illən ■ 
sonra marksist-leııinçi fəlsofənin mö\. 
yinə keçən, 1917 ildən isə ardıcıl nıa 
sist-filosof olan N.Nərimaııov moqal. 
rində və marksist fəlsəfəsinə dair “ K 
ınunizmin idraki yolu” m onoqrafiyai 
da (Azərbaycan və rus dillərində əly 
ması şəklindədir) dialektik və tarixi 
terializmin əsaslarını şərlı etıniş, fəls. 
terıninologiyanm Azərbaycan diliı 
miivafiq anlanılarmı vermişdi. O, elr ı 
biliklərin yayılması, dinin dövlətdən )i 
rılması ideyalarmı əsaslaııdırmış, “ sə:c't 
sənət üçün” konsepsiyasına tənq 
yanaşmışdır. Demokratiya vo hum 
min təbliğatçısı, ardıcıl beynəlmH. 
olan N.Norimanov öz nəzəri irsindo 
li qırğın və milli bərabərsizliyi k - 
tənqid etmişdir. Miiəyyən dövr maı 
min, xüsusən “ bütiin mozlumların 
şoriyyətin müolliıni hesab etdiyi” 
nin irsinin Şorq üçün əhəmiyyətli ol: 
llkri N.Nəriınanovun ictimai görü 
do xiisusi yer tııturdu. Sovet hakim 
tiniıı real siyasoti N.Nərimanovui' u 
hakimiyyota və onun rəhbərlərino 
mını tam ilirir və o, oğlurıa yazdığı . !i- 
raf məktublamıda V.İ.Lenin, İ.V.Stalin 
diktaH.ırasının xalqa və beynolmiləlçıliyo 
vurduğu ziyana və terror siyasotinə açıq 
erirazım biklirir. Marksizm ııəzoriyyəsi
ilo proletar diKtaturası siyasoti arasında 
ziddiyyəti cosarotlə açıqlayan N.Nori- 
manov “ UcqarJarda inqiJabıınızın tari- 
xino dair” osorınTlo sovet hökfcmotinin 
Şərqi və Azəıbaycanı “ başdan-başa qa- 
rət elməsi, insanları kütləvi surətdo 
giillələmosi” haqda yazırdı.
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1920 ildə Azorbaycanda sosial-siyasi 
həyat və ictimai llkirdoki foıqli priori- 
letlər, onların ictimai şüurda oksi. ıııillo- 
tin sivasi və monovi baxımdaıı parçalan- 
masına. Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyo- 
tinin süqutuna, ideoloji hoyatda get- 
dikcə marksizmin kök salnıasına və ye- 
ni sosial qurulıışuıı qoləbosino gotirib 
çıxartdı. Yeni hakimiyyot dövriində ter- 
ıor vo siyasi repressiyalar vasitosilo ınil- 
loıın nıövcud rejimə siyasi və ideoloji 
miixalifəti. xüsusən ziyalıları müntəzom 
O' ıraq mohv edilirdi. Marksisl leninçi 
ıd -ologiyanm hakim ideologiyaya çev- 

lınəsi üçiin geniş imkanlar yaıandı. 
ıqsodyönlü və ardıcıl siyasi vo ıdeoloji 

"'liğat yolıı ılo yegano lıakim dünya- 
üşünə çevrilən marksist-leninçi fol- 

sovet hakimiyyəti illorindo özünə- 
ŝııs tokamül dövrünü keçdi. Bu 

rdə Azərbaycanın proletar diktatu- 
ı və marksizm folsəfəsino müxalif 
. fokkirlorinin bir qismi siyasi rep- 
>iya qurbam oldu, digər lıissəsi iso 
lacirət edərək xaricdo siyasətlə bəra- 

1 folsəfə sahəsində də öz foaliyyətlərini 
ı am etdirdilər. Beləliklə, Azorbayca- 

, qeyri-marksist fəlsəfəsi mülıacirətdə, 
q və Avropa ölkolərmdə Ə.Ağaoğlıı, 

c lüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə, Hü- 
S' ıı Baykara, Mirzobala Məmmodza- 
d Əbdülvahab Yurdsevər və b. torəfin-
d. ıı inkişaf etdirilir vo yayılırdı.

19 osrin sonu-20 əsrin əvvəllorindo 
ırbaycan fəlsəfı fıkrinə xas türkçiilük, 

i mçılıq və müasirlik prinsipləri üzo- 
r' də yüksələn və müstəmləkə Şərqinin 
ı oliş ideologiyası kinıi səciyyələndiri- 
]■ bu ideyalar qlobal məkanda türk 
x ılarını ınüstəqilliyə hazırlamaq baxı- 
n ıdan zoruri idi. Bu zərurətin nəticəsi- 
d ı i, sovet hakimiyyotinin sücıutundan 

ra bu üç prinsip zamanın smaqların- 
c; çıxaraq milli ideologiya və folsəfi
c, -.yagörüşünün ontoloji və sosioloji 
;-ı lektləriniıı miiddəaları kiıni yaşa- 
ıı qdadır.

Azərbaycanda sovet hakiıniyyotinin 
q. ıbosindoıı sonra ölk >do marksizm- 
lc inizmo müxalif olan ideoloji coroyaıı- 
ların fəaliyyoti dayandırıldı, qeyri- 
ınarksist folsofi vo ictiınai-siyasi pıob- 
lcmlərin tədqiqino son qoyuldu. Sovet 
İttifaqınm daxilində Azorbaycan Res- 
publikasının ıııarksist olıııayan filosof- 
ları ilə yanaşı, bir çox hoqıqi marksist 
fılosoflar da miixtəlif illordo siyasi toqi- 
bo moruz qaldılar. Onların folsofi irsinin 
moxll arxivlordo saxlanılmış kiçik bir 
hissosi Ziyəddin Göyüşovun “ Sovct

Azorbaycamnda fəlsəfi fikir” (1979) ki- 
tabı vasitəsilo Azorbaycanın folsofo el- 
mino daxil edildi.

Sovet dövründə folsofo vahid ınark- 
sist-leniııçi ideologiyaya miivafıq inkişaf 
edirdi. İdeoloji mübarizo fəlsəfənin 
bütün aspektləıinə şaıııil edilir, xüsııson 
millot və ınilliliklo bağlı məsəlolor sinfı- 
lik vo partiyalılıq baxımından şərh edilir 
vo qiyınotləndirilir, tarix vo elıııin nai- 
liyyətlori marksist-leninçi fəlsəfənin 
müddoalarımn siibutuna yönəldilirdi. 
Bakıda marksist folsofoııi müdafio və 
yaymaq məqsodilo “ Materialistlor klu- 
bu” (1923) toşkil edilmişdi. 1931 ildən 
başlayaraq “ Ümumittifaq mübariz nıa- 
terialistlər” comiyyətinin Azorbaycan 
seksiyası ölkədə fəlsəfo üzrə bütün todqi- 
qat. tədris və tobliğat işlorini olaqolondi- 
rirdi.

Azorbaycanda 20 əsr fəlsəfə elminin 
inkişafında özünəməxsus yer tutmuş

Azerbaycan da daxil olmaqla, türk- 
islam dünyasının inkişafını mütəfək- 
kir maarifçilər üç əsas amillə - milli- 
ləşmə, islamlaşma və müasirləşmə 
(avropalaşma) ilə bağlayırdılar ki, 
bu da o dövr Azərbaycan və islam 
bölgəsi maarifçiliyi tərəfindən qəbul 
edilmiş Şərq İntibahının inkişaf mo- 
deli idi.

akad. Aleksandr Osipoviç Makovelski- 
nin (1884 1969) irsi qodim yıınan, qo- 
dim və orta osrlor Şərq və Qorb fəlsəfosi 
vo montiqinin elmi-nəzəri prebleınlorini 
və iinıumi tarixlərini, dialektik vo tarixi 
materializmin müxtəlif nıəsolələıini əlıa- 
tə etmişdir. A.O.Makovelski “Sokrata 
qodorki filosofiar” (Kazan, 1912-16). 
“ Folsofoyo giriş” (Kazaıı, 1916), “ So- 
fistlor” (Bakı, 194(1 41), “Qodim yunan 
atomistləri” (Bakı, 1946), “ Avesta 
(Bakı, 1960), “ Manriq tarixi” (Bakı, 
1967) kiıni fundamental elıni osorlorlə 
borabor Bolımənyar, N.Goncovi vo 
M.F.Axuııdzadn lıaqqında silsih moqa- 
laloriıı ınüollifıdir.

Akad. Heydər Hiiseynovun (1908 
50) folsofi irsi dialcktikaya vo tarixi ıııa- 
terializmə dair osorlorlo bərabor banisi 
olduğu Azorbaycan folsofo tarixinin 
miixtolil dövrloriııin todqıqıni ohato edir. 
Bohmonyar Azorbaycani, N.Goncovi, 
M.Füzııli, M.F.AxuiKbadoyo lıosr edil- 
miş osorlori ilo yanaşı, H.Hüseyııov 
bülövlükdo 19 əsr Azorbaycan Iblsofi 
vo ictimai fikir tarixiııi todqiq etmişdir.

Bu lundamental todqiqat 1949 ildo 
SSRl Dövlot nıükafatıııa layiq göriil- 
miişdür.

Materialist dialektikaya əsaskıııan 
N.Nərımanov. Q.Mıısabəyov, B.Şaxtax- 
tiııski. B.Hosonboyov, Əli Mommodbo- 
yov, Calıangir Nağıyev Mirzodavud Hü 
seyııov, Mııstafa Quliyev, Somod Ağa- 
nıalıoğlu, Ruhıılla Axundov, Əhmod 
Kazımov, Əlıınod Seyidov, Ayna Sıılta- 
nova və b. tarixi inkişaf, ictimai varlıq vo 
ictimai şiiur. bazis-iisTqururq siııfı ıııü- 
barizo, sosial inqilab, milli mosolo vo s. 
sosial folsəfo problemlorini todqiq 
etmislər. Fyııi zamanda onlarııı Alıııa- 
ııiya, Niderland, İngiltoro vo Fransanın 
materialisl vo rasionalist yönümlü fəl- 
sofi irsino fiıüraciət etnıolori bu dövr 
Azərbaycan folsofi fikriııiıı vəziyyəti 
haqqmda obyektiv təsovviir əldo etmək 
baxıınından diqqotolaviqdir.

C.Nağıyevin “ Marksın materializ- 
mi” , “ Adam Smitin doyor ııəzəriyyəsi və 
Smit-Marks metodoloji olaqəsi” , onun 
Spinoza, Melye, Deşan və b. Qərb 
miitofəkkirləri haqqında tədqiqatları, 
R.Axundovun “ Folsofi coblıodo cari 
ınünaqişolər və marksist ınetodologiya- 
sının rolu” (1929), Ə.Scyidovun Con 
Lokka hosrcdilmiş todqiqatı, M.Hüsey- 
novuıı “ 18 əsr fransız ınaterialistlorindo 
materiya və lıərokot problemi” , A.Kazı- 
ınovıııı “ 18 osr fransız materialistlori” , 
Əbdülkorıın Əfondiyevin “ Jan Jak Rus- 
sonun sosial fəlsəfəsi” , A.Sııltanovanın 
“ XVI I  osr rasionalistlori” , Məmınəd 
Əlokborliııin “ Materialızm və idealizııı 
və ya yeııi lolsəfo", Ə.Məmmodboyovun 
“ Bazis vo iistqurum”, B.Hosonboyovun 
“Sosial-laşist Kautski Marks vo mark- 
sizm haqqında” , S.Ağamahoğlunun 
“ İki modoniyyət” və s. osorlorini göstor- 
mok ohır.

1920 40 'llordo Azorbaycanın idco- 
loji hoyatında, xiisusilo folsəfosiııdə dinə 
vo dini folsolbyo qarşı barışınaz, bozən 
do totırifbra yol veron vo ifrata varaıı 
miibariz ateizm inkişaf edirdi. Fyni za- 
maııda ölkodo islam teoloqları vo xa- 
diıııUri siyasi repressiyalara morıız qa- 
lır, islam torofdnrları panislamist kiıni 
giiııahlandıi'ilırdılar.

Görkoıııli Azorbaycan mütolokkir- 
lori Nizaınınin, Fiizulinin, A.Bakı- 
xanovun, M.F Axundzadoniıı, M Ka- 
zımboyin, I I.Zordabiniıı vo h Iblsofi 
baxışlarıııı lodqıq etmiş H.Hüseynov öz 
araşdırmaları ilo Azərbaycaıı ictiıııai- 
siyasi fikriııin öyronilnıosiııo tokan 
vcrnıişdir. H.Hüseynov 40-cı illorin
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repressiya şəraitində Azərbaycanda 
humanitar elmlərin inkişai'ına ideoloji 
və metodoloji yön veıən təşkilatçı-alim 
olmuşdur.

1940 f() illərdə rosmi marksist-lenin- 
çi metodologiya mənəvi madəniyyət, 
xüsusən fəlsəfə sahəsində butiin SSRI 
miqyasında bərqərar olmuşdur. Azər- 
baycanda da lilosoflar öz tədqiqatların- 
da bu metodologiyanı rəhbər tutmuşlar. 
Həmin dövrdə marksist falsəfənin tədqi- 
qi və tədrisi iiçiin miivailq imkan və şə- 
rait yaradılmışdır. Respublikada fəlsəfı 
elmlərin tədqiqi və tədrisinin təşkilində 
Azərbaycan filosoiları H.Hüseynov və 
akad. Firidun Köçərli böyük rol oyna- 
mışlar. Azərbaycanda marksist Iblsəfə, 
Azərbaycan və Şərq fəlsəfəsi tarixləı i, psi- 
xologiya və məntiq elmlərinin tədqiqi və 
tədrisində Əhməd-Kərədi Zəkuyevin 
(Zəkuzadə; 1888 1968) mühüm rolu 
olmuşdur. Oııun Şərq və Azərbaycan fəl- 
səfəsi və məntiqi sahəsində Bəhmənyar, 
“ Sallıq qardaşlan” cəmiyyətinjn fəlsələsi, 
ərəbdilli məntiq tarixinə həsr edilmiş 
əsərləri nəşr edilmişdir.

19 əsr Azərbaycan fəlsəfi və ictimai 
fikrinin öyrənilməsində (Şeydabəy 
Məmmədov), Azərbaycanda marksiz- 
min yayılmasının araşdırılması sahə- 
sindo (Vitali Səmədov) mühüm tədqiqat 
işləri görülmüşdür.

1940 90 illəıdə filosoflar təbiyyat 
elmlərinin inkişaf səviyyəsiııə əsas- 
lanaraq dialektik materializmin qanun 
və kateqoriyalarmın şərhinə və tədqiqi- 
nə həsr cdilmiş əsərlər ya/mışlar.

Fəlsəfənin ayrı-ayrı sahələriııə nis- 
bətən fəlsəfə tarixi daha geniş işlənil- 
mişdir. Bu dövrdə fəlsəfə tarixi iizrə 
tədqiqatlar aşağıdakı istiqamətlərdə 
aparılmışdır: qədim yunan fəlsəfəsi ta- 
ıixi, onun Azəıbaycan fəlsəfı fıkrınə 
təsiri, ərəb, türk fəlsəfi problemləri, 
Qərb fəlsəfəsinə dair problemlər və s.

20 əsrin axırlarında Azərbaycanda 
əsası Aida İmanquliyeva tərəfındən qo- 
yulan Şərq-Qərb problcmatikasınm fəl- 
səfı aspeklləri də geniş tədqiq olunmıış- 
dur. Bu mövzu ilə bağlı məsələlər Səla- 
həddin Xəlilovun “ Şərq və Qərb: iiımım- 
bəşori ideala doğru” (Bakı, 2004; Teh- 
ran, 2005; İstanbul, 2006) kitabında da 
öz əksini tapmışdır.

həlsəfi tədqiqatlarda ateizm və din 
probleınlərinin nozəri aspektləri esteti- 
ka və etika elmləri sahəsində miintəzom 
tədq iqa 11 a r a pa rı I mışd ı r.

20 əsrin 90-cı illərində ictimai-siyasi 
həyatda böhran f'əlsəfədə təbəddülata

səbəb oldu. F'ilosofların əksəriyyəti böh- 
ıandan çıxış yolunu 20 əsrin əvvəlindən 
ıniras qalmış mütərəqqi ideyalanıı 
əsasında yaranmış azərbaycançılıq kon- 
sepsiyasma əsaslanan yeni ideologiya və 
yeni metodologiyanın işlənib hazırlan- 
masında görürdülər. Türkçiiliik və azər- 
baycançıhq mövcud mürəkkəb sosiomə- 
dəni inkışaf şəıaitində xalqın ölko və

Azerbaycan
Küreselleşmenin Talepleri

** 9>lK«4ın m -

R A M I Z  M E H D İ Y E V

R .M clu liycv in  
'I'ürkiyətlo 

naşr olunnuiif 
“ Azərbaycaıı. 

Q loballaşmanın 
l.'ibb lori" 

(2005) osori.

region daxilində konsolidasiyası yolu ilə 
bir sosial toplum kimi özüniidərk, 
özünuıəsdiq və özüniiqorumasına dayaq 
ola bilon amillərdir.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qu- 
rulması prosesi cəmiyyətdn demokratik 
quruculuq proseslərinin tərkib hissəsi 
kimi milli ideologiyaııın və ictimai- 
siyasi fikrin də inkişafına imkan aç- 
nnsdır. Ümummilli liderin ölkənin milli 
tərəqqisini müəyyən edən ideyaları 
Azəıbaycanda müasir fəlsəfı f’ıkrin də 
inkişafına güclü təkan vermişdir.

Heydər Əliyevin dövlətçilik nəzə- 
riyyəsi və praktikasına gətirdiyi ən bö- 
yük yeniliklərdən biri sosial-siyasi sis- 
temlori öz daxili enerjisi hesabına dəyiş-

S.Xcılilovıın 
'Piirkiyado 

ııoşr olıınnıuş 
“ Doğıı Balı, 

O rlaq bir 
ideııla doğru" 
(2006) osori.D O C L  B.VTI

Ü rtak P if İd i 'jlc  Dngrıı

H
dirmok, dağıdıb yenidən qurınağa vaxt 
və qiivvə sərf etmədon, proseslərin təbii 
gedişini istiqamotləndirmək taktikası 
olmuşdur. O, ö/iıniin dövlətçilik nəzə- 
riyyəsiııdə etnik-milli və milli-siyasi as- 
pektlər arasında optiınal nisbəti ııəzəro 
almaqla təkamül yolıı ilə inkişaf üçün 
zəmin hazırlamışdır.

Hazırda sosial inkişafia bağlı milli 
özünütəsdiq baxımından zəruri olan mil- 
li loyaqəl ideyası 21 əsrdə Azorbaycanm 
suveren milli dövlətinin apancı ideyasına 
çevıilmişdir. Milli ləyaqət ideyası xalqın 
tarixi mənəvi onənəlorinə, din və adotləri- 
nə yeni münasibətin formalaşmasmı zə- 
ruri edir. Təsadüfı deyil ki, müasir Azər- 
baycan dövlətnin milli ideologiyasının 
yaradıcısı olaıı ümummilli lider Heydər 
Əliyevin nəzəri irsini açıqlayan tədqiqat- 
larda (Raıniz Mehdiyev və b.) bu mə- 
qam xüsusi qeyd edilir.

Hazırda fəlsəfə və ictimai fıkir tari i- 
nin şərhində olan köhnə dəyorləndirmə 
meyarlarına yenidən baxılır, araşdırn 
lar yeni konseptual əsaslarla apa, , 
idealist, irrasioııalist. dini və mi 
meyilli fəlsəfi cərəyanlar və onları I 
edən Şərq və Qərb filosoılarının d ı- 
yagörüşiinün öyrəniiməsiııə ne< . 
münasibət aradan qaldırıhr, fr< i
todqiqatlarda plüralizmo üstünlük 
rilir. Yeııi nəzəri-metodoloji prins, 
əsasında ilk çoxcildli Azəıbaycan fr 
fəsi tarixi yazılır (1-ci cild 2002 
nəşr edilmişdir).

Müasir Azorbaycaıı fəlsəfəsinin i 
malaşması keçid dövrünün ideoloji 
diyyətləri və sosial çotinlikləri mocn 
da baş verir və bu çətinliklər fəlsəf;, n
tədqiqi, tədrisi və təbliği sahələri 
özünü göstərir.

Filosofiar dialektik idrak nəzəriy' ı 
və elmin metodologiyasımn tədqiqi 
ııi dövrda elmin inkişafına təsir edən ı- 
sioloji mexanizmlərin təyini mosələı 
və yeni metodologiya axtarışında C ,
folsəfəsinin əsas istiqamətlərinin it. 
nəzəriyyələriııi araşdırırlar.

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin 
sial-fəlsofi problemloıi, sosial inkı 
tədqiqinin yeni metodoloji prinsiı 
sosial fəlsəfənin idraki, proqnostik- 
sioloji fıınksiyalarınm rcallaşması y< 
öyrənilərkən qeyri-ənənəvi metodoh 
yalara geniş imkan verilir və elmi p: ı
lizm prinsipi mühüm yer tutıır. Akad •
F.Köçərli, F.Qasımzadə A.Aslan. , 
Ə.Daşdəmirov və b. sosial folsəfo, e.,ıe- 
tika, milli problemlor və fəlsofə tarixi s:ı ■ 
həsində tədqiqatları ilə 20 osr Azər- 
baycan fəlsəfəsini zənginləşdirmişlər.

Qloballaşmanın fəlsəfı aspektləri, eko- 
loji problemlərin folsəfi təhlili, informa- 
siya cəmiyyətinin fəlsəfəsi, qlobal dünya 
və nıənəvi həyat, milli-mənəvi doyərlər, 
Şorqdə vo Qorbdə ekoioji problemlərin 
qoyuluşu və holli üsulları, qlobal ekoloji 
sisıemlərdə proqnozlaşdıı ma metodu və s.
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məsolələr <odqiq edilir. Qloballaşma şo- 
raitində Azorbaycanın milli mustəqil 
liyinin qorunub saxlanılması, transforma- 
siya dövriində ölkənin inkişaf ıneyillari, 
demokratikləşməsi, modernloşmosi və 
diinya iqtisadiyyatına inteqrasiyası nıoso- 
ləlori vo s. R.Mehdiyevin “Azorbaycan. 
Olfballaşmanın tələbləri” (İstanbul,
2005) kitabında geniş təhlil edilmisdir.

Fəlsəfənin yeni ist.qamətlori sırasm- 
da ;ender problemlorinin nozəri əsasla- 
rı tədqiqinin konkret metodları işloııi- 

gender maarifinin istiqamotləri 
lyyəııləşdirilir.
Aksiologiya vo fəlsofi antropolo- 
ı problemi ilə bağlı etika vo estetı- 

I a müqayisoli metodologiya, iimu-
■ ə və qrupa ınəxsus dəyəıiərin 

'i.sibətlori, qlobai etika və mılli 
nq. ideologiya və əxlaqm münasibət-

lori, Azəıbaycanda transformasiya 
pıosesləri vo vətondaş cəmiyyotiniıı 
doyərlori, bioetika vo siyasi etika 
problemləri və s. tədqiq cdilir.

Klııssik Şorq vo Qəıb fılsəl'i irsi 
Azərbaycan diliııə Azorbaycan folsəfə- 
si nümıınoləri xarici dilloro tərciimə 
olunur, müxtolif ölkolardo kuab vo mo- 
qalələr nəşr cdilir. A/əıbaycanda 
folsofoyo aid materiallar AMEA-nın 
“ Xoborlər” ində, "Şorq fəlsəfəsi prob- 
lemlori” jurnalında vos. dərgiləıdə dərc 
olıınur Respublikada A/.orbaycan Fi- 
losollar Camiyyati və Azorbaycan Fəlsə- 
fo vo Sosial-Siyasi Elmior Assosiasiyası 
foaliyyət göstorir. Elmi arasdırmalar, asa- 
son, AMEA-nm Eəlsəfə və Siyasi-Hüqu- 
qi lədqıqatlar İnstıuıtunda və ali 
məktəbhrin miivafiq kafedralarında 
aparılır.

(?</.. H 6 ı ı  a j ı -  A c ı ı p .  Tapııx ajı-KaMiıjıı., 
I>.. yMO: 1 y c c i i ı ı o i )  I I I  H ı  ııcTopıııı of>- 
uıecııiL-ııııoıi ıı (|iiijioco(|)ckoü mi.icjih i< A ıcpöaii- 
jDKaııc X IX  ııcKa. I> l lM9; l i c p ı c j ı ı . c  A . l  
Hacııp-ıı Xocpon ıı ııCMaıuııriM. M.. 1959: Miiko- 
hcjii.ckiiİİ A.O. Anccıa. I> 1960; Q a s ı m za ıl o 
F. Qnııı karvam. yaxud /iilm oklo  nur. H „ I96X; 
K y ji h i  a a t  3. A. Xypy(])inM ıı cro ııpcacramı- 
rcjııı n A icp tia iijiÄ a ııc . I>„ 1970; M o n ı m o d o v  
/  XI X I I I  osrbrde Azorbaycaııda Iblsofi l'ıkir. I) 
I97S; l c ıo ı ı ıc ı ı  i.  cPıuıocMjıcKatı m ucjii. b 
Cobctckom A jcpfuıii/rA-aııc. Kparı<ııii O'icpK. I>„ 
1979; C a ı a j ı c e ı ı  A . 1!. baxMaııüap a jı-A jcp- 
6aiiii>Kaiiiı ıı c ıo  'jiihiikjioiicjjii'icckiii'İ rpyjı "a r- 
Taxcıuı'". )>„ 1983; Ə  h ıı Ə l i  H o s o ı ı  i b ı ı  
Ə l i  X a c o  N i z a ııı ti I ın ii I k . Siyasolııamo. I!.. 
1987; b o i i c  M . 3opoacrrMmı.ı. licpoiiaııııa ıı 
o6ı.ıııaıı. Ilcp . c aıııvı. M „ 1988; R o s ı ı l z a d o  
M. Ə .  Əsriınizin Soyavıışıı. I i „  1991; Azorbaycan 
folsolosi tarix i. I5„ 1994; McropnH a>cp6aiijı>Kaıı- 
ckoİİ (|)hjioco(|)iih. T. I, l>„ 2002.
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ılkin bilikləriıı toplaııması (yazının 
mdon öncə). İbtidai icma dövründə 
lyan insanlar onlarm otrafında baş

■ .n tobii fenomenləıin səbəbləri ilo 
ıqlanır və dünya haqqında bilikləri- 

n :ırtırmağa çalışııdılar. İlkın biliklər 
i ıdai insanların gündolik həyatı ilə 
b lı idi. 200000 il bundan əvvəl yaşa- 

neandertal insanları dərman bitki- 
1 haqqında müoyyoıı biliklərə malik

Göy cismlərinin öz yerlorini dəyiş- 
də qədim insanlan ınaraqlan-

'lıı baxımdan Azorbaycanın Azıx 
gaıasında tapılmış oşyalar xiisusi 
aq kəsb edir. Burada 300 400 min 
ıından əvvəl yaşamış insanlann lıa- 

/ ıdığı və istifadə etcliyi əşyalar aşkar
i mişdir. Onların arasında üzorindo
x ısi işarəiər hokk olunmuş mağara
a ilarının kəlloləri do vaıdır. Aiimlorin 
q • laətinə görə, bunhır say işarələı i oia 
bilərdi. Çox güman ki, Azıxda yaşamış 
insanlar göy cismlorinin hərəkətini iz- 
loyir və güıılori, ayları saymağa çsdışır- 
dılar. Sonrakı dövrlərdo bosit işarələr- 
dən ilk yazı formaları meydana gəiıniş- 
dir. Təqr. 300 min il əvvol Azıx insanla- 
rı daşlardan ilk primıııv “ evlor” tik- 
ınəyə başlamışlar. Sözsüz ki, bu da qə- 
diırı insanlardan xiisusi səriştə vo bilik 
təlob edirdi.

Manna dövlətində elmi biliklər (e.o. 
osrlər). E.ə. 2-ci minilliyin sonu, 1-ci 

minilliyin əvvollorindo Azoıbaycan ora- 
zisindo ilk dövlət qurumları meydana 
gəlmişdi. Bunların on giicliisü və böyiiyii 
Manna dövloti iıli. Mannada elnıi inki- 
şafın əıı vacib şorti olan yazı mədaniyyə- 
ti mövcud idi. Tibb, astronomiya və 
həndəsoyo aid biliklor xüsusi gil iövho- 
ciklordə mixi yazı ılo (xüsıısi heroqlif- 
lərlə) lıəkk olunurdu. Qodim Aşşur 
monbalorində belo yazıların mövcudlıı- 
ğundan xobər verilir vo “ mannalı kalib 
yazacaq...” iladəsi də islədilirdi. Qanlı 
vo dağıdıcı mülıaribolor noticosindo 
Mannamn yazı nümunəloriııin oksəriy- 
yəti ıııəhv edilsə də, onlarııı boziləri 
indiki dövro gəlib çatmışdır. Mosolon 
Cənııbi Azorbaycanda Hosənlido apa- 
rılmış arxcoloji qa/ıntılar ııoticosindo
e.o. B osro aid iizərindo ınixi ya/'lı motıı 
olan kiip tapılmışdır. Bıı kıip Maıına 
tlövlotiniıı vassalı Baurı padşalıına mox- 
sus olmuşduv.

Manna padşahhırı İraıızıı (e.o. 
737-718/17) və Alıseri (volatı e.o. 659) 
ölk̂ d̂  elm vo modoniyyətin intişafına 
böyıik diqqot veriıdilor. Maıınalıların 
mineralogiya, kimya, riya/iyyat, astro- 
nomiya, lıhb, koıul tosərrüfalı vəs. salıo- 
sindo tosovvürlori var idi. O dövıdə Ur- 
nıiya gölii otrafındakı bütün ora/iloro su-

varnıa kanalları çokilnıişdi. Ölkodo çox- 
lu okin salıəlori, taxıl, arpa və çaxır an- 
barları vaıdı. Aqrar sahonin belə yüksək 
soviyyodo təşkil olunması kənd to- 
sərı üfatı sahəsindo dorin elmi biliklər to- 
ləb edirdi. Ev heyvanlarımn xiisıısiyyət 
lorini vo davranışını öyronon mannalılar 
yerli ev hcyvanları növlorıııin (at, inok 
canuş, zebu, qoyıın və keçı) tokmilləsdi- 
rilməsiııə (seleksiyasına) çalışırdılar. 
Mannamn cins atları qonşu ölkoUrdo 
yiiksok qiymotloııdirilirdi. Bıığda, arpa 
vo bir çox modoni bilkilorin yeni sortla- 
rı da mohz qodim Azərbaycan ərazisiıı- 
do verli ohalinin apardığı uzunmiiddət- 
li seleksiya nəticosindo yaranmış vo 
sonra da buradan başqa ölkoloro yayıl- 
ınışdı. Bıınıı rus genetiki akademik 
Nikolay Vavilovun tıdqiqatları da tos- 
diq edir. Kond tosəıriifatı sahəsindo 
doı iıı biliklər və məqs.xlyönlii 'Cİeksiya 
todbirləri Mannanı iqtisadi cohotdon 
regionıın aparıcı ölkohrındon birino 
çevirmişdi.

Elnıi savad təlob cdoıı salıolərdən bi- 
ri do kargüzarlıq olmuşdıır. Əhalidən 
vergilorin yığılması. dövlot biidcosinin 
layiholosdirılməsi, golirləriıı vo xorclorin 
hesablanması riyaziyyata vo hiiquq elpı 
loriııo aıd bilikloı in inkisafına tokaıı vcr- 
mişdi. Mixi yazılar xobor vcrir ki. eo. 
744 ildo Aşşur çarı Tiqlatpalasar Azor-
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baycana etdiyi yıirüşdən sonra yeıii 
padşahlan özündən asılı vəziyyətə sal- 
mış, hər il ona vergi qismindo 9 ton la- 
zurit və 15 ton bürünc məmulat ödənil- 
rnəsini istəmişdi. Golirlərin və xərclərin 
məbləği, eləcə do tədarük edilmiş məlı- 
sulların miqdarı ilə bağlı rəqəmlər və 
məlumatlar xüsusi saxsı lövhəciklərdə 
yazılır və məsul şəxslərin dəftərxanala- 
rında saxlanılırdı. Vergilorin müntəzəm 
hesablanıb toplanması qədim Azər- 
baycanda iqtisadi biliklərin bünövrəsini 
qoydu.

Minerallarm öyrənilməsi mannalıla- 
ra irimiqyaslı mədən işləri aparmağa və 
metallurgiyanı inkişaf etdirməyə imkan 
verdi. Conubi Azərbaycanm Ziviyyə və 
Göytəpo məntəqələrində apanlmış ar- 
xeoloji qazıntılar nəticəsində e.ə. 9-7 
əsrləıə aid qızıl, gümüş və tuncdan yük- 
səkkeyfıyyətli məişət və bəzək əşyaları- 
nın tapılması bunu sübut edir.

Metalların fiziki və kimyəvi xassə- 
lərinə boləd olan Azərbaycan sonətkar- 
ları onlardan miixtəlif əı inti hazııiayır- 
dılar. Onlar e.ə. 1-ci minillikdə büı ün- 
cün müxtəlif növlərini (mis-qurğuşun, 
mis-manqan və mis-zərnix) alrnağı 
bacarırdılar. Yerli sənətkarlar dəmir, 
qalay və qurğusunun xüsıısiyyətlərini 
öyrənir, onlardan müxtəlif əşyalar 
hazırlayırdılar.

E.ə. 9-6 əsrlərdə Azərbaycanda lıən- 
dəsə və riyaziyyat elmləri də inkişaf 
edirdi. Doqiq həndəsi hesablamalar 
Manna memarlarına şəhorlər salmağa, 
saraylar və möhtəşəm qalalar inşa et- 
məyə imkan verirdi. Binalar tikilməzdən 
öncə onların layihələri hazırlanırdı. İn- 
şaat işləıi də (bünövrənin qazılması, 
daşların və sütunların eyni ölçiidə yo- 
nulması, onların naxışlarla bəzouilməsi 
və s.) riyaziyyat və həndəsə elmlori saho- 
sində səıiştə tələb edən dəqiq hesabla- 
malar əsasında aparılırdı. Bu işlərdə 
müxtəlif sahələr iizrə miitəxəssislər - me- 
marlar, mühəndislər, rəssamlar və b. iş- 
tirak edirdilər. E.o. 9 əsrdə artıq Tarma- 
kisa (iııdiki Təbriz), Ulxu (indiki Mə- 
rənd) və başqa şəhərlərin əsası qoyul- 
muşdu. Şəhərlər dəqiq hesablamalara 
əsasən layihələşdirilmiş qala divarları ilo 
əhatə edilirdi.

Midiva dövlətində elmi biliklər. E.ə. 7 
əsrdə Azərbaycan və İran torpaqlarında 
Midiya dövləti yarandı. Midiya dövlə- 
tində elmə və savada böyük əhəmiyyət 
vcrilirdi. Dövlət idarələrində çalışan ka- 
tiblər “dipiri” (Akkad dilindən alınmış- 
dır) adlandırıhrdı. Sonralar bu söz Mi-

diya dilindən fars dilino “ dəbir” forma- 
sında keçmişdir. Midiyalılar dünyanın 
ən qodim olifbalarından olan “ arami" 
(qədim Suriya) əlifbasından istifadə 
edirdilər. Roma vəyunan mənboləri Mi- 
diyada yazılı ədəbiyyatın və kitab mədo- 
niyyətinin olmasından xobor verir. 
Məs., Roma tarixçisi Plini, e.ə. 3 əsrdo 
yaşamış yıınan alimi Hermippə istinad 
edərək yazır ki, maqların (zərdiiştilərin) 
iki milyon sətirdən ibarət kitabları var- 
dı. Taossüf ki, Avestadan başqa bu ki- 
tablardan heç birisi bu günə gəlib çat- 
nıamışdır.

Midiya neft yataqları ilə zəngin bir 
ölkə idi. Yataqlarm bir hissəsi Xəzər də- 
nizinin sahillərində yeıiəşiıdi. Midiyalı- 
lar neftin xassələrini öyrənir. neft tə- 
sərrüfatında texniki ixtiralar və yenilik- 
lər totbiq edirdilər. Məs., nefti quyular-

Bir neçə min il bundan əvvəl Azər- 
baycanda yaşamış insanlar artıq tib- 
bi biliklərə malik idilər. Çalağantə- 
pədə aparılmış arxeoloji qazıntılar 
nəticəsində təqr. qırx yaşında qadın 
skeleti tapılmışdır. Onun kəlləsinin 
arxa tərəfində oval formalı bir dəlik 
aşkar edilmişdir. Mütəxəssislərin 
fikrincə bu, eramızdan əvvəl 6-5 mi- 
nilliklərdə aparılmış cərrahiyyə əmə- 
liyyatının izləridir. Əməliyyat çınqıl 
daşından hazırlanmış “skalpellə ye- 
rinə yetirilmişdir, çox qüman ki, bu, 
xəstənin ağrı və iztirablarını azalt- 
maq məqsədini güdürdü.

dan çıxartmaq üçün dünyada ilk dəfo 
olaraq xüsusi mexaniki qurğular ixtira 
edilınişdi. Mütəxəssislər neftdən müx- 
tolifdərman formaları (damcılar, yağlar 
və s.) hazııiayırdılar. Hərb və kimya 
elmləri üzro ınutəxəssislər xam neftdən 
və müəyyən mincrallardan yandırıcı si- 
lahlar düzəldirdilər.

Midiya kahinləri cəmiyyətin ən sa- 
vadlı züınrəsi idi. Onlar qodim dini 
mətnləri əzbər bilir və ilahiyyat elmini 
inkişaf etdirirdilər. Midiya oııun varisi 
olmuş Atropatena (Atərpatokan) dövlə-
• i dövriində Azərbaycan zərdüştilik dini- 
nin mərkoz.inə çcvıildi. Zərdüştiliyin 
əsas prinsiplari (xeyirxah fikir, xeyirxah 
söz, xeyirxah əmol) intellektual və mənə-
vi dəyərlərin vacibliyini vurğulayırdı. 
Midiya maqları zərdüştilik fəlsəfəsinin 
inkişafinda böyük rol oynamışlar. Moş- 
hur yunan tarixçisi Herodot (e.ə. 
484-425) özüııün “Tarix” əsərində qeyd

edir ki. farsların və ermənilərin mədə- 
niyyəti midiyalıların təsiri altında for- 
malaşmışdır.

Midiya dövləti Əlıomənilər fars süla- 
ləsi torofindən işğal olunduqdan sonra 
da Ön Asiyanın elm- və dini mərkəzi 
olaraq qalırdı. Ölkədo fəlsələ və ilahiy- 
yat elmləri sürotlə inkişaf edirdi. Maq 
Gaumata (vəfatı e.ə. 522) Əhəmənilor 
dövriində yaşamış məşhıır Midiya kalıi- 
ııi, siyasi xadimi və miitəfəkkiri idi. O, 
Midiyada fars hökmranlığına qarşı ınü- 
barizə aparmaqla yanaşı, o dövı ün fol- 
səfə elmində özünəməxsus cərəyan 
ıatmışdı. Dini və mənəvi dəyərlərə > ı- 
diqlik, xeyirxahlıq və sosial odalət u 
fəlsəfəııin əsas bəndlərini toşkil edird.. ) 
dövrdə Azərbaycanda klassik zop i- 
lik hələ tam qələbə çalmamışdı. mər a
zərdüştiliyə yax:n olan, lakiıı on ıı
fərqlənən qədim “ maqlar diııi” və ı -
dəkiliyin müxtolif l'ormaları güclü 
Gaumatanın fəlsəli görüşləri həm “ rı 
lar dininə” , həm də zərdüştiliyə əs. 
nırdı. Maqlar fəlsofəsinin miixtəlif 
maları sonrakı əsrlərdə Azərbayc;: a
məzdəkilik (6 əsr) və xurrəmilik (9 )
dini-folsofi coroyanlarının yaranma ı
tokan vermişdi.

Midiyada elm, fəlsəfə və din bir-. 1 
ilə sıx bağlı idi. Təqr. e.ə. 4 əsrdə M 
yada “zərvanilik” (və yaxud “zurvani- 
lik” ) tolimi yarandı. “Zərvan” midıya 
dilindo “zaman” deməkdir. Maqlar 
man və maddiyyat (materiya) katec. 
yalaıı haqqında düşünərkən, zanı. 
vacibliyi və kainatda müstəsna rol o . 
ması qənaotinə gəldilər. Maqlar zaı 
tanrı elaıı etdilər və bu ali tanrım 
van adlandırdılar. Zərvani maqlar 
allahı Hörmüzdü və şər allahı Əhri 
iki qardaş, həm də Zərvanın oğullar 
sab edirdilər. Daha sonralar, b.e. 
əsrlərində, zərvanilik Azərbaycan ı 
İrana, Orta Asiyaya yayıldı və Sas 
siilaləsi tərəflndən qəbul edildi. Zərv 
lik tolimi zamanm aliliyini elan etdı 
folsəfo elmiııdo zaman kateqoriyas 
bağh düşiincələrə və araşdırmalara 
kan verdi.

E.ə. 6-5 əsrlərdə yunan alimləri Mi- 
diya maqlarınm təlimindən bəhrələn- 
mişdi. Qədim yunan fılosofu Empedokl 
(toqr. e.ə. 490^30) bütün əşyaların dörd 
iinsürdən (sudan, havadan, oddan, tor- 
paqdan) ibarot olduğunu söyləyorkon 
atəşpərəstlərnı müqoddəs varhqlar (od, 
su. torpaq, lıava) haqqında tosovvürləri- 
nə əsaslanırdı. Empedoklun ideyaları 18 
əsrin sonlarına qədər dünya elmində
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hökm sürmüşdür. Qədiııı yunan alimi 
Heraklil (e.ə. 544 483) odtı dünyanın ən 
müqəddəs iinsürü sayırdı. Onıııı bu likir- 
lərində də maqların atəşpərəstliyinin tosi- 
ri duyulurdu.

Bəzi molumatkıra görə qodim yu- 
ııaıı alimləri midiyalıların qodim kitab- 
larını oxuyurdular. Məs., Makcdoni- 
yalı İsgəndorin tapşırığı ilo yunan alimi 
Feopomp maqların kitablarını öyıo- 
nirdi.

\tropafoiıa dövlətiııdə elmi biliklər.
Makedoniyalı İsgəndər (e.ə. 356-323) 
c' omənilər imperiyasım süquta yetir-
• dən və Yunanıstandan Hindistana 
; >Jər geniş bir ərazini zəbt etdikdən 

â Şorq modəniyyətində vo elmində 
.ınizm” (hellinizm) dövrü başlanır. 

( iim yunan vo Şərq elmlərinin bir-bi-
ı qarşılıqh təsiri ilə səciyyələnən bu
ı hələ Azərbaycanda da öziinü büıuzə 

nişdi. O dövrdə Azərbaycanda miis- 
Atropatena dövləti yarandı. Yerli 

lətin mövcudluğu elmlərin inkişafma 
ı bot təsir göstərdi. Atropatenanm ilk

utəxəssislərin fikrincə “polad"
.- ü Mannanın şimalında (Cənubi 

. arbaycanın Qaradağ bölgəsində) 
ləşən qədim Puluadi ölkəsinin 

dından yaranmışdır.

ç Atorpat (yun. - Atropat, e.ə. 4 əsr) 
z- lüştilik fəlsofəsinin pərostişkarı idi və
ö miİ yunan mədəniyyətiniıı təsirindən
q ;.ıınağa çalışırdı. Lakin Makedoniya
h* kmdarlarının qüdrətli olduğu bir 

ıdə yunan mədoniyyətinin təsirindən 
t; ımilə təcrid olunmaq real deyildi. 
(, güman ki, Atərpat yunan dilindo 

tublar alıb göndərirdi, yunan alim-
1. və fılosofları ilə görüşiib söhbət edir-
ci ^zərbaycana vo ətraf bölgələro Hc
r ıtin və eləcə do başqa yunan coğra-
I şünaslarımn və tarixçilərinin gəlməsi
il 'arışmah olurdu.

Iliniz.m dövrüııdo yaşamış bozi 
A rbaycan alimləri, zadəganları vo ta-
c ın  artıq yıınan dilini yaxşı bilirdilər.
H.’ita kiçik şolıorlərdə vo kondlərdə ya- 
şayan savadlı insanların da yıınan elmi- 
niıı müddoaları lıaqqmda tosəvvürlori 
vardı. Atropatena dövlətınin Avroman 
bölgosində aparılmış arxeoloji qazınöla- 
rııı gedişindo ellinizm dövriino aid vazılı 
perqament sənədləri tapılmışdır. Yunan 
təsiri daşıyaıı bu sonodlordə o dövrüıı 
hiiquq vo kənd təsorrüfatı elmlorino aid 
molumatlar toplanmışdı. Həmiıı dovrdo

yunan alimlori də Azorbaycana gəlir və 
buradakı alimloıio təmasda olıırdular. 
Yuııan həkimi Erazistrat (e.ə. t-ıqr. 
300 240) Misirin məşhur İsgəndəriyyə 
Akadcmiyasında çalışırdı vo tez-tez 
Azorbaycana golorok yerli tibb ononələ- 
rino aid nıolumatlar toplayırdı. Erazis- 
trai damarlar, arteriyalar və qan dövra- 
nı haqqında öz dövrii üçün yeni fikirlər 
söylomiş, insaıı beyninin yarımküroləri- 
ni və qırışlarını todqiq etmisdi. Qodim 
yunan alimlori Xəzərin və Xozəryanı 
bölgələıin dəqiq xoritəsini hazırlamaq 
üçün iki doniz ekspedisiyası təşkil etıniş- 
dilər. Birinci ekspedisiya Makedoniyah 
İsgəndər dövründə (başçısı Heraklit idi), 
ikinci ekspedisiya e.ə. 285-280 illordo 
(başçısı Patrokl idi) fəaliyyət göstərmiş- 
di. Ekspedisiyalar tam uğurla nəticolən- 
məsə do, Azorbaycanın coğrafiyası haq- 
qında bilikiərin xeyli genişlənməsinə sə- 
bəb oldu.

Ellinizm dövrü Azərbaycan elminin 
inkişafına müsbət təsir göstərsə də, onun 
mənfi nəticələri do olmuşdur. Belə ki. 
Makedoniyalı İsgəndərin yiirüşü zərdüş- 
tilik elmi təsəvvüıiərino və fəlsofəsinə 
ağır zərbə vurdu. Miiharibə zamanı 
“ Avesta” vo bir sıra başqa qədim 
motnlər qismon məhv edildi. Make- 
doniyah İsgəndərin yüriişündən sonra
e.ə. l-b.e.-mn 1 əsrlorindo Azorbaycan 
teoloqları mohv edilmiş, itmiş, təhnf 
olunmuş vo unudulınuş Avestanın 
motnlərinin bərpasına başladılar. Bu 
məqsədlo Azərbaycanda böyük tekstlo- 
loji toduiqatlar apaıılır, qədim kitabla- 
rın və şifahi mətnlərin miixtəlif versiya- 
ları bir-biri ilo tutuşdurulur, daha doğru 
və səhih mətnlər tərtib olunurdu. E.ə. 1 
əsrdə Azorbaycana hökmranlıq etmiş 
Atropatena çarları Mitridat. Atropate- 
nalı Dara, I Aryabərzan, Ərdavozd, II 
Aryabərzan bıı elmi araşdırmalara dos- 
tək verirdilor.

Midiyamn teoloq alimhıi ilk növbə- 
də qədim Avesta mn pərakəndo hı>so- 
lərini bir yero loplayaraq "Vendidad” 
və yaxud "Videvdat” (“ Divlorə qarşı ve- 
rilmiş [ossrj’ ) kitabım təı tib etdilər. 
Təəssüf ki, bu vacib tədqiqat işini uğur- 
la yerinə yetirmiş kahin və alimloriıı ad- 
ları bu güııə golib çatmamışdır. “ Vıdev- 
dat”da bır çox elmlərə aid rnaleriallar 
toplanmışdır. Onun bonlormdən biri 
“Coğrafi poema” adlanır vo orada Ahu- 
ra Mazdanın (Hörmüzdiin) yaratdığı ən 
gözəl 16 ölkodoıı söhbot gedir. Midiya- 
lılar dünyanın on mükomınal. conııot 
mokan diyan olan Ariyanom-Vəcanı

Azorbaycanla eyniləşdiriıdilor.
3 əsrdə Atropateııa dövlotçiliyino 

son qoyuldu. Atropateııa dövlol ■ Sasa- 
ııilor imperiyası torəfindon zobt olundu. 
Buna baxmayaraq Atropateııa bu impe- 
riyanın elmi, dini və modəni morkozlə- 
rindon birino çevrildi. Bu dövrdo hoııı 
zordiistilik fəlsəfəsinin lıoın do yunaıı el- 
minin nüfıızu arurdı. Azərbaycanda 
Qalenin, Hippokratın, Evklidin, Pto- 
lomeyiıı yıınan dilindon torcümo edilıniş 
əsorləı i yayılırdı. Daha soııra ııiicum el- 
ıııinə aid bir sıra əsərlor, o cümlodən 
"Şahi-zic” (“Şah cədvolləri” , 450 il) ki- 
tabı yaradıldı. "Zərdüşt nücumu adı ilo 
məşhuıiaşnnş elmi toliınin işlənməsində 
Azorbaycan alimləri də yaxından iştirak 
edirdilər. Bu toliın qədim yunan vo hind

5-6 əsrlərdə Azərbaycanda yerlə- 
şən Azərgəşəsb məbədi zərdüş- 
tiliyin başlıca vəzifəsini yerinə yeti- 
rirdi. Burada Avestanın 21 cilddən 
ibarət tam külliyatı mühafizə olu- 
nurdu və ona şərhlər yazılırdı. 
Azərbaycan teoloqları “Zənd” əsə- 
rinin (Avestaya şərhlərin) tərtibi 
üzərində çalışırdılar. “Zənd”də dün- 
yanın yaranışından və qədim tarix- 
dən əfsanəvi məlumatlar verilmək- 
lə yanaşı, tibbə və hüquqa aid bəzi 
məsələlər də araşdırılırdı.

niicum elmlərinə arxalamrdı vo sonrakı 
dövıiərdə müsəlman dünyasıııda niicıım 
elminin inkişafına tosir göstərdi.

Tamnmış ingilis älimi Meri Boys 
haqh olaraq qeyd edir ki, lıolo Əhoməni- 
lor dövriindən başlayaraq (e.o. 6 əsr) Mi- 
diyanm ilahiyyatçı alimlori zoıdüştiliyin 
Midiya kökliilüyiinü və Zordüştiin əslən 
midiyalı oldıığunu isbat etmoyə çalışır- 
dılar. E.ə. 4 əsrdə Əhomonilor imperiya- 
sı siiquta uğrayandan sonra Atropatena 
yegana njüsCsqil zərdiiştilik dövləti kimi 
qalmışdı vo zordüştilik elminin mərkəzi 
olmaq iddiasındavdı. Bu meyliar Sasa- 
ııilor dövründə daha da güclondi. O za- 
man maqlar Zordüstün IJrmiya gölü ot- 
ralinda doğıılduğunu söyloyirdilor. 
Azəıbaycan teoloqhırının iroli siirdüyü 
hu koıısepsiya İraııda və Oruı Asiyada 
da qobul edildi 2 3 osıioıdo artıq atoş- 
porostlor Azarbaycam (Atropatena çar- 
lığını) Zərdüştün və zordüştiliyin votoııi 
sayırdı. Bıı nozoriyyo Yaqut Homovi ( 13 
osr) vo başqa orta osr müsolmaıı alimlo- 
ri torofindən tokıar oluııaraq 19 əsriıı 
sonlarıııa qədər təkzibolunmaz sayıhrdı.
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Yalnız 20 osrdə Avropa alimləri yenidon 
ZoıdüşPrin hansı ölkodə doğulduğu haq- 
da miibahisəbrə başladılar.

Azarbaycan maqları (kahinbri) ila- 
hiyyat üzrə araşdırmalarını böyük diq- 
qəl və səliqo ib yerinə yetirirdibr vo ça- 
lışırdılar ki. Avestada adı çokilnıiş osas 
qohrəmanların vo coğrafi adların Azor- 
baycanla bağlılığını sübut ctsinbr. Bu 
nəzariyyoyə göroqodinı İraıı. Hindistan, 
Mo'kozi Asiya, Turan, Skif-Sarmat vo 
başqa modonıyyotbrin yaradıcıları vax- 
tib bu torpaqdan çıxıb dünyaya yayıl- 
mışdı. Bu, qədim İran vo Orta Asiyanın 
hakim dairobri torofindon qobul edilmiş 
vo diinya tarixşünaslığında (həm Şorq- 
də, həm do Avropada) 19 əsrin sonları- 
na qədər yaşamışdı. Sankt-Peteıburq 
Elmlor Akademiyasmın müxbir üzvıi 
Mirzə Kazım boy (1802-1870) də öz 
osorlorindo bu nozoriyyoyə istinad 
edirdi.

4-7 osrlordo Azorbaycanda dünyovi 
clmlər do inkişaf ediıdi. Bu dövrdə 
mövcud olmuş osas elmi peşolərin adkırı 
“Tənsann məktubu” adlı qaynaqda sa- 
dalanır: "katiblor, moktub və sonədlori 
tortib edonlər, hcsab üzrə mütoxəssislər, 
həkimbr, corğrafiyaşiinaslar və astro- 
loqlar” . Zadoganların uşaqları ilk toh- 
silini evdə alır, yeddi yaşından sonra isə 
onları məktəbo göndərirdilər. Məktob- 
lərdə tibb. hesab, coğrafiya, musiqi vo 
astronomiya elmbri todris olunurdu. 
Hərbi moktəbbr də vaıdı. 6 7 əsrləı də 
Azərbaycanlı alim və tolobolərin bir 
qismi Xuzistan vilayotindo yerbşən və 
əsası yunanlar tərofindon qoyulmuş 
dünya şöhrotli Cündişapur (Qondişa- 
pur) Akademiyasında təhsil alır və 
işləyirdibr.

Qafqaz Albaniyasıııda clm. 1-7 əsr- 
lərdo indiki Azərbaycan Respublikası- 
nın osas ərazisini ohato etmiş Qafqaz Al- 
baniyası dövlətində müxtolif elmlor inki- 
şaf edirdi.

Albaniyada məskunlaşmış xozər, sa- 
vir, hun və başqa türk laylalarının da 
özünəmoxsus runa olifbası olmuşdu. Bu 
olifba ilə bütün türk xalqlarının mədoni 
irsi olan Orxon-Yenisey qayaiistü yazı- 
ları yaradılnnşdı. Runa yazılarından 
başqa, türklorin bir qismi araıni oliübası- 
na köklənən uyğur yazılanndan istifado 
edirdi. Onların kitab modoniyyəti də 
mövcud idi. Türkço kitaba “ bitik” dc- 
yirdibr. Qafqaz albanlarının xristian 
missionerləri Azərbaycanda yaşayan 
hun, savir, bulqar və başqa tiirk qobilo- 
ləri üçiin albaıı əüfbası osasında xüsusi

əlifba təı tib etmoyo və Bibliyanı hun di- 
linə çevirməyo cəhd etmişdilər. Bu türk 
taylalarının tarixino vo diııi inanclarına 
aid bozi məlumatlar nıoshuralban tarix- 
çisi Musa Kalankatuklunun 7 əsrdo ya- 
zılmış “ Albanların tarixi” osorindo veril- 
mişdir. O, Bərdo şəhərinin yaxınlığında 
yeıioşon Kalankatuk kəndindo anadan 
olmuşdur. Əsordə Qafqaz Albaniyasın- 
da on qodim zamanlardaıı ərob isti- 
lasınadok baş vermiş hadisolor tolılil 
olunur.

Tarix elmi ilo yanaşı, Albaniyada 
başqa elınlor də inkişaf ediıdi. Ölkodə 
riyaziyyat, kənd təsorrüfatı, tibb iizro 
mütəxossislər çalışırdı. Başqa xristian öl- 
kolərindo olduğu kimi, Qafqaz Albani- 
yasında da yunan dili geniş yayılmışdı, 
burada qodiın yıınan və orta əsr Bizans 
alimbrinin vo filosoflarınm osorlərini ta- 
nıyırdılar. M.Kalankatuklunun yazdığı-

4 əsrdə Qafqaz albanlarının 52 hərf- 
dən ibarət əlifbası olmuşdu. Bu əlif- 
ba ilə elmi, dini və bədii əsərlər ya- 
zılırdı. Əlifbanın yaradılmasından 
sonra Albaniyada məktəblər açıldı. 
Bu məktəblərdə zadəganların və ru- 
hanilərin uşaqları oxuyurdu.

na göro o dövrdə Albaniya odob'yyat- 
şünasları Yunanıstanın vo Ronıanın bir 
sıra klassik əsorbri, o cümlədən Home- 
ıin “ İliada” sı və Vergilinin “ Eneida”sı 
ib tanış idibr.

Albaniyada yaşamış türk tayfaları- 
nın kahinlori (şamanları) müxtəlif bilik- 
lərə malik olmuşdular. Onların bozibri 
xristiaııların dini-fəlsəfi ideyalarını mo- 
nimsomiş, bəzilori iso qədim tiiı k tanrıçı- 
lığına sadiq qalmışdılar. Oğuz tayfaları- 
nın tibb sahosindo olan səriştəsi “ Kita- 
bi-Dodə Qorqud” əsoıində əks olun- 
muşdur. Dastanda igidin yaralarınm 
dağ çiçəyi vo ana südü ilə müalicə sohnə- 
si tosvir edııir. Uzaq keçmişdə oğuzlar 
dərmana “ota” , həkimo ısə ‘otaçı” de- 
yirdibr. Türk müalicəsini “ tiirkoçaro” 
adlandırırdılar. Moşhıır müalicə vasito- 
lərindən biri süd mohsulu “qımız” idi. 
Oğuz tobiblori irinli xəstoliklərin müali- 
cosində yaıpızdan, mədə-bağırsaq po- 
zuntularının sağaldılmasında iso yov- 
şandan istifadə cdirdilor.

Qədim dövrün biitün bıı nailiyyotlo- 
rino baxmayaraq, İslannn gəlişindon 
önco Azərbaycanda dəqiq elmlor nisbə- 
ton bng inkişaf cdirdi. Qafqaz Albani- 
yasında bunun sobobi olifbanın yalnız 4

əsrdo yaradılması vo vahid dövbt dilinin 
olmaması idi. Qodinı yazı mədəniyyoti 
olan Midiya vo Atıopatena dövlətlorin- 
də isə elnı daha çox ilahiyyat. fəlsəfə və 
tiblo mohdudlaşırdı. 3 əsrdon başlaya- 
raq Azorbaycan mühafizokar və öziino 
qapanmış Sasanilər imperiyasının torkib 
hissosi olmuşdur. Sasanilər imperiyası 
qiidrətli dövlot olsa da, elm sahəsində nə 
Bizans İnıperiyası, nə də Hindistanla ro- 
qabot apara bilnnrdi.

Zordiişt kahinbri hər növ yeniliyə 
qarşı çıxır, elnıdə ozbərçiliyə iistünlük 
verirdilor. Onlar yunan elmino vo fəlso 
fəsiııə rəğbot göstormir vo hər vasito ilo 
onuıı yayılmasının qarşısım almağa ı- 
lışııdılar. Bütün bunlar Azorbaycaı Ja 
elmin inkişafına mane olurdu. E.o. 
b.e. 3 osrbrində yerli hökmdarl n
sifarişi ilo qodim yunan və hiııd aliı )-
riniıı bozi kitabları tərcümo olunm ı,
astrologiya, tarix, din və fəlsofə ə 
müxtolif kitablar yazılmağa başl; a
da, bu proses sonralar ləng ged i.
Elm sahəsindo osaslı dönüş yalnız ı-
sanilor dövlətinin süqutundan vo A r-
baycanın Ərob xilafotinə qoşulmıı -
dan sonra başladı.

Xilafət dövründə elm (7 9 əsrlər). u 
dövrdo Azərbaycan orob qoşıınları ı. n- 
findon işğal olundu və ölko İspaniyat! ıı 
Hindistana qədor uzanmış Ərəb xilaı 
nin tərkibinə qatıldı Müxtolif xalqlann 
vahid bir dövlotin tərkibino qoşulm.ısı 
vo bir-biri ilə ünsiyyətdə olması elml ıı 
və mədoniyyətlərin sürotlo inkişafınci ■> 
tiıib çıxartdı. 9 əsrdo bünövrəsi qo 
ınuş bu yüksəliş 14 əsrin sonlarına q r 
davam edirdi. Mübaliğəsiz deınok r 
ki, 9-14 osrlərdə İslam diinyası bəş. 
yot sivilizasiyasıınn zirvosini toşkil 
di. Ən böyük modrosobr (universitet' 
rosodxanalar, xəstoxanalar, əczaxar. 
və kitabxanalar ınəhz müsəlman Şoı 
də yerləşir, ən güclü alimlər bıvada . 
şırdılar.

9 əsrdo Azorbaycan elmindo başı 
ınış yüksəliş ilk növbədə Abbasi xəli 
rinin elm və modoniyyot sahosiı.üo 
yüriitdüklori müdıik siyasətlo bağlı i.
O dövrün miihafizəkar din xadimbri 
modəni həyatın bütün sahəlomno, o 
cümlodən elmi məsəlolərə qarışıb öz ira- 
dobrini dikto etməyə çalışırdılar. Lakkı 
Abbasi xəlifoləri dövriindo miirtoce dai- 
l'əbr azad fikirli allm və filosoflara toz- 
yiq göstorə bilmirdibr. Ölkədo din, fıkir 
və oqidə azadlığı höknı süriirdii, comiy- 
yətdə ınüxtolif folsəfi ideyalar və elmi co- 
rəyanlar ıııövcud idi. Mohz buna göıodo
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bütün müsolman diiııyasında, o ciiuılo- 
doıı Azorbaycanda, elmbrin inkişafı 
üçüıı miinbit şoıait yaıanmışdı.

Xolifo Horun or-Rəşid (xolifoliyi 
786 801) və xəlifə əl-Momuıı (xolifoliyi 
813 833) Şorq elnıinin çiçəkiənmosindo 
miistosna rol oynamıslar. Toqr. 827 ildə 
xolifə ol-Momuıı Bağdadda məşhur 
“ Beytül-hikmof' (“ Hikınot evi” ) akade- 
miyasının osasını qoydu. Miisalmıın Şor- 
qinin, o ciimlodən Azərbaycanın elıni- 
nin inkişafında müstosna rol oynannş 
bıı ıkademiya Sasanilor dövlotinin ınos- 
h ı C'ündişapur Akadcıniyasına oxşar 
y; *rnmışdı. "Beytül-hikmət”də qədim 
y  nan, hind, araıni vo Şəıqin başqa 
q um dilbrində olan elmi kitablar ərob 
d nə tərcünıo olunur vo Xilafotin 
ıı ktolif bölgobrində, o cümlodon Azor- 
|- canda yayıhrdı. Beloliklo, 9 osdon 
b ayaraq Azorbaycan alimbri Aristo- 
te . Platonun, Hippokratın. Qalenin, 
r lidiıı, Çarakanm, Sıışrutamn və bir 

başqa yunan və hind alimbrinin
0 əri ilə yaxından tanış olmaq imkanı 
ı, ıiıdılar. Bütün bunlar 9 əsrdo Azər- 
b :an elmində İntibah mərhəbsinin 
b iamasına səbəb oldu.

14 osrlordo Azəıbaycandakı İııti- 
b dövrünü iki morholoyo bölnıok olar. 
B' nci morholə Abbasi xolifolorinin foa- 
lı oti ilo başlamışdı vo 9 12 osrlori əha- 
t. dirdi. Bu dövrdo lıumanitar elmlor 
(I vofo, odəbiyyatşünaslıq, ııqh, ilahiy- 
y\ və s.) daha çox inkişaf ed'rdi. İkiııci 
ıiı həlo iso Azorbaycanda Elxanilor ha- 
k iyyəti dövrünü (13-14 əsrlor) ohato 
eı vo doqiq elmlərin (tibb. riyaziyyal
a: onomiya, hondəso vo s.) daha güclü 
ir şafı ilə sociyyolonir.

ımdə İntibah dövrünün təşəkkülü 
(' : osrlər). Bütiin Ərob xilalətindo da-
v edən elmi yiiksəliş 9-12 əsrbıdo
A baycanda da özünü göstərdi. Xila-
1 dövriində Azorbaycan aliınlori 
rr təlif ölkələrdo yaşaınış alimbrlo sıx 
oı. odə fəaliyyot göstərirdilor. Mosəlon, 
İ Sina (980-1037) Azorbaycan şohor- 
loı ı ıo dəfəlorb səfor etmiş, uztın müddot
li nodan şohorində yaşamış və “Tibb 
q; nunları” osoriniıı bir lıissosini burada 
ya/.mışdı. Tobriz, Goncə vo Bordo moş- 
lıur elm morkozlori olmuşdıı. Elıni əsor- 
loriıı əksoriyyoti o dövrdə elnıi dil sayı- 
lan or-ıb dilindo yazılırdı.

9 osrdon sonıa Ərəb xilafotinin zoif- 
lonıəsi Azorbaycanda milli dövlotçiliyin 
bərpası ib noticoləndi. O dövrdo Azor- 
baycanda Sacilor, Səlarilor, RovvadiJor, 
Şoddadilər, Ataboylor vo Şirvaıışahlar

dövlotlori kiıııi güclii müstoqıl ımnılo- 
kotlorin yaranması elın vo modoniyyotin 
inkişafına tokan vcrdi. Şirvanşahlar vo 
Ataboylor elm vo ınodoniyyoto himayo- 
darlıq ediıdilor. Onlar öz saıaylarında 
görkomli alimlori toplayır vo onlara elmi 
osorlor yazıııağı silariş cdudiUr Elmo. 
odobiyyata, iııcosonotoau çox hiıııayodar- 
lıq edənlər Azəıbaycan hökıııdarları şir- 
vanşalı II Monuçöhr[l 120 49], I Axsitan 
[1149-1203] və ataboylor Mohommod 
Cahaıı Polılovan [1174-86]. Qızıl Arslan 
[I I86-9I| və b. olımışlar.

Azorbaycan alimloıi qodim yunan 
miiıəfəkkirlərinin fəlsəfi vəelmi irsini is- 
lam dininin miiddoları ilo birlosdirib 
özünomoxsus elmi-folsofi koıısepsiya ya- 
ratmağa çalışırdılar. Folsofə elmi sürotlo

Müsəlman Şərqində Aristotelin ən 
məşhur davamçılarından biri Bəh- 
mənyar ibn Mərzban əl-Azərbayca- 
ni (7-1066) olmuşdur. O, ensiklope- 
dik biliklər sahibi, bir sıra məşhur 
traktatların (risalələrin) müəllifi, ibn 
Sinanın şagirdi idi.
Orta əsr bioqraflarının məlumatları- 
na görə Bəhmənyarla ibn Sina ara- 
sında dostluq əlaqələri mövcud 
olmuş və tez-tez elmi diskussiyalar 
baş vermişdir. ibn Sinanın bəzi 
əsərləri Bəhmanyarla apardığı fəl- 
səfi müzakirələr əsasında yazılmış- 
dır. Sankt-Peterburq və Daşkənddə 
B ə'nmənyann sualiarı və Ibn Sinənın 
cavabları əsasında yazılmıs ıki mək- 
tub mühafizə olunur.

iııkişal .dirdi vo bir çox mosololordo qə- 
dıııı yunan folsofəsino arxalanırdı. Aris- 
toteliıı (Ərostun; 384-322) vo l’latonıın 
(Əllatun; 42H/7 348/7) əsorbri və elmi 
miiddoaları çox böyiik hörmotlo qarşıla- 
mrdı. Anstotelin folsofi vo elmi görüşlori 
Azorhaycan filosoflarına çox böyiik to- 
sir göstormişdi. Mos., İbıı Sina kıım 
Bohmonyar da Aristotel lolsofosino osas- 
lanııdı vo onu dini ıniiddoalarla olaqo- 
bndirmoyo çalışırdı. Bohınonyarın mıı 
siqişiinaslıq montiq tobiotşiinaslıq, so- 
siologiya psixologiyaya aid cb orob di- 
lindo osorlori vardır. Bohmonyarın “ ot- 
lohsil" (“ İdrak” ) vo “ ol-Zinət” (“ Bo- 
zok” ) osorlori Q-'iıbi Avropa dillərino, o 
ciimlodoıı alınan dilinə torciimo oluıı- 
muşdur. “Ət-Tohsil” əsəri A.V.Saqa- 
deyeviıı torciimosindo 1983 ildo Bakıda 
rus dilindo noşr edilmişdir. Unhmon 
yarın olyazmaları (.liinyamn bir ç(>x

olyazma londlarıncla saxlanılır.
Azorbaycan folsofısiııdo mövcud ol- 

ınıış basqa hir coroyan tos*vviif (sııfılik) 
idi. Tosovvüf nmjıiyyotüs diııi-folsafi co- 
royan olsa da, orta osrloıdo onu folsofo 
hesab etmirdibr. Azorbaycaııda "folso- 
lə” anlayışı yalnız yıınan folsofosino vo 
clminə (claha çox Aristotelin ideyaları- 
na) aıd edilirdi, tosəvviif iso Allalıı dork 
etmoyin. ona yaxmlaşmağın yollarındaıı 
biri sayılırdı. Əsliııdo, yunan folsofosi ilo 
tosovviif arasında çox böyük forqlor 
mövcud idi. l olsofo elmi tolılib vo ıııon- 
tiqo arxalamrdı və daha çox dünyovi xa- 
rakter daşıyırdı, tosovvüf iso Allahı irra- 
sional yollarla, daxili hissiyatla qavra- 
mağa çalışırdı. Sufibrin fikrinco AJIaha 
yaxınlaşmaq iiçiin ona sonsuz iilvi mo- 
hobbot boslomok lazımtlır. Sııfibr ınistik 
rituallara gcniş yer verirdibr vo öz folso- 
fi ideyalarım şeir və nəsr osərlorındo 
xiisıısi kodlaşdırılnnş dil vasitəsib izhar 
edirdilor. Tosovvüf cəroyanları müxtolif 
olsalar da, oııları birbşdiron məhz bıı 
cohət (duyğunun montiqdon yiiksok tu- 
tulması) idi. Tosəvviif həııı rəsmi islam 
ilahiyyatından (kəlam elmindən), hom 
də Aristotelin fəlsofosindon fərqloniıdi. 
Platonizın, neoplatonizın, buddizm, 
hinduizm. türk şamançılığı və zərdiişti- 
lik kiıni miixtəlil ideyalar sufi corəyaııla- 
rına öz təsirini göstormişdi.

Azarbaycanda tosovvülun moşhıır 
nümayəndələrindon biri Baba Kuhi Ba- 
kuv; (948--)l)5D) idi. D, Bakıda nnnänn 
olmuş, uzun müddət (Vışapur vo Şırazda 
yaşaınış və yüz ildon çox öıniir siirmüş- 
dii. Bakuvi “Əxboriil-Arilln" (“Aliınlə- 
rin söyloclıklori” ), “Əxborii/-qa(Tiin" 
(“ Qafilloriıı xobarbri’ ), “ Bodavot haliil- 
llollac" (“ llollac haqqında kitab” ) ki- 
tablarımn vo oıı qodim təsovviif dıvanla- 
rından birinin miiollifidir. Ömrüniin so- 
nıında Bakiivi Şirazda bir dağın mağa- 
rasında ralıib hoyatı siirmiişdiir.

12 osrdo Azorbaycaııda bır sıra 
göı komli losovvüf miitılokkırlori yctişdi. 
Onların görüşlorindo islaııı duıi ilo yaııa- 
şı zordiişliliyin vo yunan elminin tosiri 
duyulurdıı. Hanı yunaıı lolsəlbsi (aristo- 
telizııı vo platonizm) hom do tosovviif 
miisolman ruhanilari torolmdon birmo- 
nalı qarşılanmırdı. Comiyyotdə fikir 
a/adlığı vo diııi tolerantlıq lıökm siirs-' 
do, b-izon alimlor “ kiifr do günahlaııdı- 
rılır vo lıolta qolh yctirilirdi. I akiıı orta 
osr Avropa ölkoloıi ilo miıqayisodo ınii- 
solman Şorqiııdo belo hadisolər çox ııa- 
dir hallarda haş verird’ Qorbi Avropa 
inkvizisiyası lıor il miıılorlo a/adllkirli
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iıısanı və o cümlodən alimi odda yaııdır- 
dığı bir dövrdo, müsalman Şorqindo cə- 
mi bir neçə məşhur alim, filosof və şair 
öz əqidələrinə görə qətlə yetirilmişdi. 
Ünlardan biri azadfikirli ideyalarına gö- 
rə edam edilıniş sufi nıütəfəkkiri Əbiil- 
l'iituh Yəhya ibn Həbəş Sührəvərdidir 
(1154- 1191).

Sührəvərdi Zəncan şəhəri yaxınlığın- 
da yerləşən Sührəvərddə anadan olmuş 
və Marağa şəhərində təhsil almışdır. Ta- 
ı ixə “ məqtul” (“ qətlə yetirilmiş” ) adı ilə 
düşmüş bu alim təsəvvüfiin bir qolu olan 
işraqilik (ərəbcə -"əl-işraq” ) fəlsəfi təli- 
minin banisidir. O, “ Heyakilən-nur” 
(“ Nur heykəlləri” ), “ Hikırıət əl-işraq” 
(“Nurla dolmanın hikməxi” ), “ ət-Təlvi- 
hət” (“ Şərhlər” ), “ Lüğəti-muran” (“Qa- 
rışqaların dili” ), “ Ruzi ba camaat-e-sufi- 
yan (“ Sufilərlə bir gün” ) və s. əsərləriıı 
müəllifidir Rus alimi V.A.Qordlevski 
yazır ki, Azərbaycan tiiıkü Sührəvərdi 
Səlcuq sultanı Qızıl Arslanın rəğbətini 
qazanmış və ona əsər ithaf etmişdi.

İşraqiliyə görə dünya işıq və kölgə- 
dən, nur və zülmətdəıı ibarətdir. Bu tə- 
limə əsasən maddi düııya əbədidir, hə- 
rəkətin mənbəyi isə nurdur. Allahı yal- 
nız daxili mənəvi “ gözlə” görmək olar. 
Ə.Sührəvərdinin yaratdığı işraqilik 
təlimi Bəhmənyar əl-Azərbaycaninin 
görüşlərindən köklü surətdo fərqlənirdi 
və təsəvvüfə (sııfiliyə) yaxın idi. Ə.Süh- 
rəvərdinin göıüşlərində bir tərəfdən 
Platonun, digər tərəfdən isə zərdüştilik 
fəlsəfəsiniıı təsiri duyulur. Bununla 
yaııaşı, fransız alimi Korbenin fikrincə, 
işraqilik, sadəcə, sufi təlimi olmamış- 
dır, çiinki onun yaradıcısı Ə.Sührəvər- 
di əsl fəlsəfənin mahiyyətini başa 
düşürdü.

Başqa elmlərlə yanaşı, o dövrdə 
Azərbaycanda dilçilik və ədəbiyyat- 
şünaslıq da inkişaf edirdi. Musolman öl- 
kələrində ərəb dilçiliyino böyük əhə- 
miyyət veriliıdi. Ərəb dilinin qrammati- 
kası bütün mədrəsələrdə tədris olunur- 
du. Bunun çox aydın səbəbləri var idi. 
Quran ərəb dilində yazıldığından, onu 
oxunıaq, başa düşmək və düzgün şəıh 
elmək üçün mütlaq ərəb dilini və onun 
qrammatikasının incəliklərini dərindən 
bilmək lazım idi. Məhz buna görə də dil- 
çilik “dini” , yaxud “ islami” elmlər sıra- 
sına salınırdı.

Azərbaycan şəhərləri iıi elm mərkəz- 
ləri kimi formalaşmışdı. Məs., Qafqaz 
Albaniyasının paytaxtı olmuş Bərdə şə- 
hərində elıni biliklərin və mədəniyyətin 
sürətli inkişaf dövru 9-11 əsrlərə təsadüf

edir. O dövrün tarixçiləri Bəıdəni Bağ- 
dad şəlıəri ilə müqayisə edirdilər. Sonra- 
lar Bərdə tədricən tənəzziilə uğrasa da, 
bir müddət elm və mədəniyyət mərkəzi 
rolunu oynamaqda davam edirdi. Azər- 
baycana səfər etmiş ərəb coğrafiyaşünası 
Yaqut Həməvi (1178/79-1229) bir sıra 
məşhur Bərdə alimlərinin adlarını çokir: 
Məkki ibn Əlımad əl-Bərdəi, Səıd ibn 
Əmuri, Əbdüləziz ibn əI-Həsən əI-Bərdəi. 
Məkki 'bn Əhməd Məvərrünnəhr Xora- 
sana səyahət etmiş və “ağlasığmayan 
miqdarda kitab yazmışdır” .

Azərbaycanın başqa şəhərlərində də 
elmi biliklər öyrənilir, mədrəsələr və

Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi 
(1030-1109) filologiya və bir sıra 
başqa elmlərin inkişafına təsir gös- 
tərmişdi. Bağdadda, əsası Nizam 
əl-mülk tərəfindən qoyulmuş Niza- 
miyyə mədrəsəsində dərs demişdi. 
Fəlsəfə, məntiq, sintaksis və ədə- 
biyyata dair mühüm əsərlərin müəl- 
lifidır. Ərəb şairi Əbu Təmamın "Hə- 
masə" ("Qəhrəmanlıq") və öz müəl- 
limi Əbül-əla Məərinin "Sətüz-zənd" 
("Çaxmaq daşından sıçrayan ilk qı- 
ğılcımlar") kitablarını şərh edən 
əsərlər yazmışdı. Bu şərhlər o qədər 
mükəmməl idi ki, əsərlərin özlərini 
kölgədə qoymuşdular. Ömrünün so- 
nunda "Kitabül-kafi fi-l-əruz vəl-qə- 
favi" ("Əruz vəzni və qafiyə haqqın- 
da elmlərin yekunu") kitabını yaz- 
mışdı.

ınəktəblər fəaliyyət göstəıirdi. Yaqut 
Həməvi Şirvandan, Dərbənddən, Səl 
masdan, Marağadan çıxmış və Səıqin 
böyük şəhəıiərində təhsil almış alimlərin 
adlarını çəkir. Təbrizli alimlər Əbu Zə- 
kəriyyə Yəhya ibn Əli və Əbu Mənsur 
ibn Əhməd bir çox faydalı əsəıiərin 
müəllifiəri olmuşlar. Xoylu Əbu Miəz 
Əbdai həkim və ədib idi. Şamaxılı Əbu- 
bəkr Məhəmməd Şirvani fıqh elmini 
(şəriət hüququnu) öyrənməklə məşğul 
idi.

O dövıdə Azərbaycanda lıqh elmi 
sürətlə inkişaf edirdi. Orta əsr mənbələ- 
rində bir çox azərbaycanlı fəqihlərin 
(hüquqşünasların) adları çəkilir: Biideyl 
Bərzəndi (vəfatı 1082), Əbülqasım Zən- 
cani (990- 1078), Əbtı Xəfsə Zəncani 
(vəfatı I066), Əbülfəz Məhəınməd Ur- 
məvi (1066-I I 52), Osman Dərbəndi 
(vəfatı 1108), Əbdiiləziz Uşnuhi (vəfatı 
l l l l ) ,  Nasir Xoyi (vəfatı 1113), Fərəc

Xoyi (vəfatı 1127), Qənimət Urməvi 
Müşili (vəfatı 1113), Əbı> Bəkr Məhəm- 
məd Urməvi (vəfatı 1142), Əbdulməlik 
Beyləqani (vəfatı 1103), İsınayıl Gəncə-
vi (1105-1192), Əbdürrəhim ibn Rüstəm 
Zəncani (vəfatı 1168).

Orta əsrlərdə Azərbaycanda astro- 
nomiya və astrologiya elmləri siirətlə in- 
kişaf edirdi. O dövrdə insan taleyinin 
göy cismlərinin mövqeyi və hərəkəti ilə 
bağlı olmasına inanırdılar. Göy cismlə- 
rini, planet və ulduzları müşahidə edən 
münəccimlər (astroloqlar) insanlar üçün 
ulduz cədvəlləri tərtib edir və gələrək 
haqqında proqnozlar verirdilər. Oı ır 
şahların və iri feodallarm sarayları la 
fəaliyyət göstərirdi. Uğurlu proqıın ır 
gerçəkləşəndə hökmdarlar astroloq -a 
çoxlu pul, qızıl və torpaq bəxş ediı 
Orta əsr Azərbaycan astrologiyı 'iı 
əsasında zərdüştilik və qədim yı: n
astrologiya sistemləri dururdu. Astı > 
giya üzrə çalışmalar insanların pl; - 
lər, kometlər və ulduzlar haqqınd ı )- 
səvvürlərini genişləndirdi və astıo >- 
miya elminin inkişafı üçün zəmin 
dı. 12 əsrin sonlarında Şirvaııda ' ıl 
Fəridəddin Şirvaııi 30 il ərzində a o- 
nomiya ilə məşğul olmuş və bir sı 1- 
duz cədvəlləri tərtib etmişdi. Örəm a- 
da aparılan qazıntılar nəticəsində i /ə- 
rində planetlərin sferaları və yerdəyı nə 
istiqamətləri göstərilmiş dairəvi s: :sı 
lövhəcik aşkar olunmuşdur.

Tibb üzrə də bir sıra qiymətli ə- ! sr 
yaranırdı. II əsrdə yaşamış azərbuj n
lı müəllif İsa ər-Rahi Tifiisi İbn Sin 'i
yaradıcılığı ilə maraqlanmış və 
“Əl-Qaııun fi-t-tibb” (“Tibb quııu 
rı” ) əsərinə şərhlər yazmışdı I 
Azərbaycan tibb elıninin formala 
və inkişaf dövrü daha sonrakı əsrl 
sadüf edir.

Azorbaycan şəhərlərində böyül 
cidlərin nəzdində mədrəsələr fəa. 
göstərirdi. Bıı mədrəsələrdə ərəb \ rs
dilləri, ərəb qrammatikası, mənti- ’>-
lam (dini doqmatika), fiqh, riyazi) t, 
kalliqrafiya (xətıatlıq), tarix və əd. >iy- 
yat öyrədilirdi. Müasir ali ınəktol rə 
(uııiversitetlərə) bənzəyən böyük mədrə- 
sələrdə həm də yunan fəlsəfəsi, astroio- 
giya, məntiq, naiiqlik elmi, həndəsə, 
tibb, əlkimya və s. fənlər tədris olunur- 
du. Burada, əsasən, feodalların və ruha- 
nilərin uşaqları oxuyurdular. Şamaxının 
Məlhəm tibb mədrəsəsi məşhur elm və 
tədris mərkəzlərindən biri idi.

Xaqani Şirvani (1126-1199) vo Niza- 
ıni Gəncovi (1141 - -1209) Azərbaycan el-
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mındə İntibah dövrünün on görkomli 
nümayəndələrindon idi. Onlar. əsason, 
şair R mi tanınsalar da, öz osərlərində o 
dövıün elmlərini bir çox alimlərdən da- 
ha geniş əhatə etmişlər. Xaqani Şirvani 
dorin biliyə və geniş dünyagörüşə malik 
idi. O, təhsilini əmisi - məşhur alim Ka- 
fioddin Ömərin yanında almışdır. Kafi- 
əddin Ömor Şamaxıda Məlhəm tibb 
mədrəsəsinin rəhnər idi. Xaqani “Töh- 
fəiiil-iraqeyn” (“ İki İraqın töhfosi” ) əso- 
rində Kafıəddin Ömərin elmi nailiyyət- 
ləı1 ıdən söz açır və qeyd edir ki, o, əmi- 
sı n səyl.ıri nəticəsində bir çox elmləro,
0 iınlədən tibb, astronomiya, riyaziy-
y islam ilahiyyatı, eləeə də qədim 
y .m. xristian vo zərdüştilik fəlsəfə- 
ai yiyələnmişdi. Nizami Gəncəvinin

nsə” sində astronomiya, tibb, fəlsə-
1 oğrafiya, kimya, mineralogiya, so-
,, giya, tarix və s. elmlərə aid məlu-
ı :ar vardır. Nizami Gəncəvi sosiolo-

elminin inkişafına xüsusi təsir gös-
■ uşdir. “ İsgəndərnamə” əsərində o,

1 ədalət üzorində qurulmuş ideal bir 
ı lyyəti təsvir etmiş və Şərqdo ən
r əmməl sosial utopiyalardan birini
y runışdı.

Ixanilər dövründə elm (13-14 əsr- 
1; 1220 39 illər ərzində Azərbaycan
x. |i monqol istilasına məruz qaldı. İş- 
ğ ılar şəhor və kəndləri dağıdır, ohali- 
nı bir hissəsini məhv edir, bir hissəsini 
i: ıııla çevirirdilər. Azərbaycamn min-
I. ı istedadlı alimi öldüriilmüş, kitabxa- 
n və mədrəsələri yandırılmışdı. Buna 
! ınayaraq, Azərbaycan alimlərı fəa- 
I ətini dayandırmır və dünva mədə- 
n ystiııin inkişafına öz töhlələrini ver- 
ı də davam edirdilər.

3-14 əsıiərdə bütün elm saholori,
* ısilə dəqiq elmlər daha sürətlo inki-

edirdi. 14 əsrdən sonra elmdə tə- 
iı ül başlasa da, bunu tokcə monqolla-
ı örətdiyi qətl vo dağıntılarla bağla-
n j düzgün olmazdı. Ümumiyyətlə,
q lı müharibələr və dağmüJar tarixin
I ün ınərhələlərində baş vermişdir.
I dn onlar çox nadir hallarda elmin
i işafını koskin langidə bilmişlor. 
M >s„ Qərbi Avropada otuzillik və 
yı ’ilik müharibolər zamam şəhorloriıı 
əksəriyyəti dağıdılmış, əhalinin xeyli 
hissosi məhv edilmışdi. Lakin bu, Av- 
ropa elmindo 15 osrdon soııra baş ver- 
miş inkişafın qarşısını ala bilmodi. 
Azərbaycan elminin məlız monqol isti- 
lası dövründə daha da çiçəklənmosi 
monqolların törotdiyi qəll vədağıntıla 
rın elıııi və ınədoni inkişafı ləngitməsi

haqqında fikri təkzib edlr.
Elxanilər dövbtində elm çox yüksək 

zirvəlorə çatıııısdı. Təbriz, Marağa, Ur- 
miya, Xoy, Ərdəbil, Şamaxı, Beyləqan, 
Gonco vo s. şəhərlərdə görkəmlı alimlər 
yaşayıb yaıadırdılar. 1259 ildə Marağa 
şəhəıi yaxınlığında məşhur Marağa Rə- 
sədxanası təsis edildi. Rəsədxanamn in- 
şası haqqında sorəncamı monqol hökm- 
darı Qazan xan Nəsiroddin Tusinin 
(1201- 1274) məslohəti ilə verınişdi.

Marağa rəsodxanpsının banisi və 
rəhbəri N.Tusi astronomiya, riyaziyyat, 
folsofə və s. elmlər üzrə mühüm osərlərın

müəllifi olmuşdıı. Onun elıni əsərləri 
arasında “Zic Elxani” (“ Elxani cod\ol- 
lərı”) xüsusi əhənıiyyətə malikdir. Ma- 
rağa rosədxanasında Azərbaycan alim- 
loıi Fəxıoddin Marağayi vo Şomsoddin 
Şirvani, əslon tifiisli hoxroddın İxlati və 
elocə do Vaxın və Orta Şərq ölkolərin- 
dəıı, Çindən gabniş aliınlər çalışırdılar. 
Rosodxananın zəngin kitabxanası vo öz 
dövrü iiçün miikəmmol avadanlığı var 
idi. Onun kitabxanasını ınəşhur İsgən- 
dəriyyə kitabxanası ib miiqayisə edirdi- 
lər. Burada dünyamn lıor yerindən gəti- 
riimiş bir neçə yüz ınin kitab toplanmış- 
dı. Hosədxanada elmi risalələr (traktat- 
lar), ulduzlu səmanın xoritəsi, astıono- 
miya cədvolləri tərtib olunurdu. Bıırada 
yazılmış osorlor latın dilinə nrcümo olu- 
naraq Avropada nəşr edilmışdi. Marağa 
rosədxanası başqa öUfləbfdə astrono- 
miyamn inkişafıııa böyük təsir göstər-

mişdir. O, Özbəkislandakı Uluqbəy rə- 
sədxanası və məşlıur Pekin rəsədxaııası 
iiçün nümunə rolunu oynamısdı

N.i usi miixtəlif sahələro aid orəh və 
fars dilbrində 100-dən çox miihüm əsər 
yazmışdır: etika vo sosıologiya elmlorinə 
aid “Əxlaqi Nasirı ’ (“ Nasirin əxlaqa 
aid kitabı” ), həndəsəyə aid “Təhriri-Öq- 
bdis” (“ Evklid həndəsosinin təhlili” ). 
mineralogiyaya uıd “ Cəvahirnamə 
("Qiymətli daşiar haqqında kitab” ) və s. 
"Tohriri-Öqlidis” əsori orta əsrlordə la- 
tııı dilinə tərcümə olunaraq Avropada 
ııəşr edilmişdi. Tusi triqonometriya el-

minin banisi sayıbr. “ Əxlaqi Nasiri” 
əsərində dünyanın inkişafı ilə bağlı 
təkamül ideyaları irəli sürülür və mü- 
rəkkəb orqaııizmbriıı daha bosit for- 
malardan əmələ gəlməsi sübut edilir. 
Bıınunla belə, Tusi dünyanın Allah lorə- 
lindən yaradılmasmı da şübhə altına 
almııdı. O, materiyanın əbodiliyi və 
ımhv ola bilməməsi haqqında fikır də 
söybmisdi.

Munqol hakimiyyəti dövriində Azər- 
baycan elmində yeni əlaqələr vo təsirlər 
meydana gəldi. Moııqnllar A/.orbaycaıı- 
da Çin elnıı mədwnyyoti və ıncəsonətini 
təbliğ edirdibr. Çınlə həmsərhəd olaıı 
Monqobıstanda Ç’in nıədəniyyətinin tə- 
siri bomışə güclü olınıısdu. Ona görə də 
Azərbaycaııa gəlmiş monqollar burada 
Çin anənolərinin bəzibrini bəıqərar et- 
məyə çabşırdılar. İpək karvan yolunun 
mövcudluğuna və baramaçılığııı 6 osrdə

Nəsiroüüin Tusinin “ T o lırir ol-M scəsli" əsərinin əlyazması. 13 əsr.
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Azorbaycana Çindon golmosinə bax- 
mayaraq, monqolların hücumundan əv- 
vol Azorbaycanda Çin elmi çox az tanı- 
nırdı, osas elnıi olaqobr Yunanıstan vo 
qismon Hindistanla qurulmuşdu. Çin 
haqqında molumatlar çox bosit idi. Coğ- 
rafı osoıioruo Çin Hindistanm qorb sor- 
hodlorindo yerloşən uzaq vo ofsanəvi öl- 
ko kimi göstorilirdı və onun haqqında 
çox az molumat verilirdi.

Monqolların hakimiyyoti dövründo 
voziyyət bir qodor dəyişdi. Əlbotto, Çin 
alimləri Azərbaycanda qodim yunan 
atoşpərost və hind alimloıi qədor moşhur 
olmadılar, amma əvvəlki dövrlərə nisbə- 
ton daha çox tanındılar. N.Tusi öz əsər- 
lorində bürclərin və bəzi dərmanların 
adlarmı Çin dilindo do göslərirdi. Məs., 
koıgədan buynıızunun adını o, Çin di- 
lində “ xutu” kimi göstorir. Çox güman 
ki, məhz bu dövrdo Azərbaycan tibbin- 
do iynobatırma (relleksoterapiya) müa- 
lico iisulıı yayılmağa başlamışdı. Bu üsıı- 
lun qalıqları Azorbaycanda indinin 
ö/ıində də “çıldaq” adı ilə yaşamaqda- 
dır. Flmi və bədii kitabların tortibatında 
da Çin tosiri qabarıq duyulurdıı. Kitab 
illüstrasiyaları (miniatürlər) qismən Çin 
iislubunda yaradılırdı. Bəzi rəsmlərdo 
təsvir olunmuş insanlar çinliləro, onla- 
rın geyimi iso Çin geyimlorino bən- 
zoyirdi.

Azərbaycan elmi do Çin elminin in- 
kişafına tosir göstormişdi. Məs., Fao 
Mun Çi vo bir sıra başqa Çin alimlori 
Marağa rəsodxanasında astronomiya el- 
mini öyrənir və burada ixtisaslarım artı- 
rııdılar. Fao Mun Çi və Comaləddin 
Buxari Marağa rosodxanasında bir 
müddot işləyəndon sonra rəsodxananm 
çertyojlarım özləri ilə götüriib Pekino 
qayıtmışdılar. Yalnız bımdan sonra 
Pekində rəsədxananın tikilmosi müm- 
kün olmuşdu.

13 osrdo Azərbaycanda mıısiqişünas- 
lıq inkişaf edirdi. O dövıdə bu elm dəqiq 
elmlərdən biri sayılırdı. Orta osr Azər- 
baycan alimlori müsiqişünaslığa dair qo- 
dim yunan əsorlorini öyronirdilər. Yu- 
nan ahmi Pifaqor (e.ə. təqr. 580-təqr. 
500) müsiqişünaslıq elminin banisi sayı- 
lırdı.

Urmiya orta osrlordə Azorbaycanın 
moşhıır modoniyyət mərkəzlərindən biri 
idi. Burada bir çox alim, fılosof vo din 
xadimi yaşayıb yaratmışdı. O dövrdə 
Azorbaycan fəlsofəsində iiç osas coroyan 
mövcud idi: yunan fəlsəfəsiııo arxalanan 
fəlsofə, islam dininə köklonən kəlam 
teologiyası vo tosovvüf. Siracoddin Ur-

məvi (1198 1283) Yaxın vo Orta Şorqdo 
orəbdilli fəlsəfonin və məntiq elminin in- 
kişafına böyük tosir göstormişdir. O, bir 
çox əsərlorin, o cümlodən “ Lətaif ol-hik- 
mot” (“ Hikmot incolikləri” ), “ Mənahic” 
("Metodlar” ), “ Motali əl-əııvar fil-mon- 
tiq vol-hikmot” (“ Montiq və Iblsofə nu- 
runun göylərə ucalması” ) osorlərinin 
müollifidir.

13 əsrdo yıınan fəlsafəsiııin mövqeb- 
ri nisbotən zəifiomişdi. Bu duvrdo Azor- 
baycanda görkomli müsəlman teoloqu 
Əbu Hamid əl-Qəzalinin (1059-1111) 
fəlsəfı nozoriyyələri gen'ş yayılmışdı. Bu 
nəzoriyyoyə əsason, yunan fəlsəfəsi bir 
alət kimi islam dininin miiddoalarını 
sübut etmok üçün istifado olunmalı idi.

Orta əsrlərdə Azərbaycanda musi- 
qişünaslığa dair yaranmış əsərlərdə 
musiqi alətlərinin şəkilləri və sxem- 
ləri, musiqi pərdələrinə aid hesabla- 
malar və düsturlar, eləcə də qədim 
not yazıları verilmişdi. Səfiəddin Ur- 
məvi (1230-1294) musiqişünaslıq 
üzrə "Şərəfəddinə məktub" və "Mu- 
siqi pərdələri haqqında kitab" əsərlə- 
rini yazmısdı. iranda və ərəb ölkələ- 
rində indi də Səfiəddin Urməvi "mu- 
ğamın atası" hesab olunur. 0, mu- 
ğam janrını inkişaf etdirmiş, musiqi 
terminologiyasını və qammalar haq- 
qında nəzəriyyəni təkmilləşdirmişdir. 
Səfiəddin Urməvinin əsərləri Misir, 
Yaxın Şərq ölkələri və iranda tədqiq 
olunur və yüksək qiymətləndirilir.

Dinlə bağlı olmayan folsofonin küfro, al- 
lahsızlığa gətirib çıxarması siibut cdilir- 
di. Ş.Ə.Siihrovərdi ( 1145— 1234) elmdə 
və fəlsəfodə əl-Qozalinin tərofdaşların- 
dan olmuş, fəlsəfo, montiq, fiqh, psi- 
xologiya üzro qiymətli osərlər yaratmış- 
dır. “ Əvarif iil-moarif’ ("Təhsilin töh- 
fəlori” ), “ ol-vosiyyətüs-Siihrovordiyyə” 
(“ Sührovordinin vəsiyyolləri” ), “ Koş- 
fun-nəsaihül-imaniyyə və kəşfül-lbza- 
ihül-yunaniyyə” (“ İman nosihatiorinin 
koşfi vo yunan rəzilliklorinin ifşası” ) 
osəjiorindo yunan vo Şorq folsofolori ara- 
sında olan fərqlor, oxlaq və etika, islam 
dövlotçiliyi, Xilafətin tarixdə yeri və ro- 
lu haqqında fikirlor söylomişdir.

Bu dovrdo təsovviif təmayiillü müto- 
fokkiıior do foaliyyət göstorirdilor. Onla- 
rın bir hissosi panteist dünyagöriişo ına- 
lik idi, insanın tobiotlə vohdətdo olması- 
na vo ilahi qüvvələrlo bağhlığına iııanır- 
dılar. Onhırın osorlərindo Avropada

koşf olunmuş elıııi ideyaların prototiplə- 
rini görmok mümkiin idi. Məs., bəzi to- 
səvvüf alimləri dünyanın vo materiyanın 
əbodiliyi, biitün canlıların bir-birindən 
yaranması, insanın meymuııdan omələ 
golmosi haqqında fikirlər söyloyirdilər. 
Azərbaycanın sufı fılosofiarı arasmda 
Mahmud Şobiistori (1287 1320) öziino- 
moxsus yer tutıırdu. Onun on moşhur 
əsorhri “Giilşən-iraz” (“Sirlor gülşoni” ) 
vo “ Soadətnamo" (' Səadot haqqmtla ki- 
tab” ) olmuşdur. M.Şobüstəri canlı 
dünyanm cansız təbiətdən, heyvanların 
bitkilordən, bitkilərin minerallardan. 
mineralların isə bəsit maddi elementlər 
dən yarandığım söyləyirdi. O, insanı 
ali heyvanlardan oınəlo gəlmosini qcy>1 
edərok yazırdı ki. insan bir çox hcyvaı 
lara oxşasa da, bodon quruluşuna, da\ 
li orqanların strukturuna, şüur və d; 
ranışma görə meymuna daha yaxıııdıı

Təkamiil haqqında buna oxşar fik 
hri daha önco N.Tusi də söylomişdi, 
kin M.Şəbiistorinin mülahizolori d;' 
cəsarotli və birmonalı idi Bəzi alimlor 
fıkrincə, sufı mütəfokkirlorinin bu id 
yaları alleqorik lorma daşıyır və heç 
müolliflərin dini ehkamlara qarşı çıxn. 
sını sübut etmir. Bu fıkir qismon int 
dırıcı görüniir. Əlbottə ki, M.Şəbüsi 
və N.Tusinin mülahizələri Diiıvir .. 
ideyalarından köklü surotdə fərqloniiı 
Təsovviif miitəfokkirlori ateizm vo m;ı 
rializmdən olduqca uzaq olmıışlar > 
Allaha inanııdılar. Tosəvvüf insan rut 
nun təkmilloşməsi haqqında təl 
olmaqla materializmb daban-dah; 
zidd idi. Lakiıı, bununla yanaşı, bə”- 
sovvüf ruhlu alimlor Allalı tərofiıı 
yaradılmış dünyanm miistoqil iııkişa 
diyino və tokamülo uğradığına inan 
lar və bu baxımdan canlılann bir-bı 
don yaranmasını mümkün sayırdn . 
Onların dino münasibəti miicərrod 
daıiığı xatııiadırdı. Sufı. hürufi v. 
mistik cəroyanların bozi nümayond, i 
ononəvi oıni dairəlor torəfindon to. h 
olunurdu. Məs., Monsur Hollac. Ə.Sı 'ı- 
rovərdi, Fəzlullah Noimi və İmadodı n 
Nəsimi oqidəlorinə göro edaın cdilm 
dilor.

Azorbaycanda geniş yayılmış elmlor- 
don biri fiqh (islam hüquqıı) idi. O, Qu- 
randa və hodislərdo ifado olunmuş şəriət 
qanunlarına əsaslanırdı. 13 14 əsrlordə 
Azorbaycaııda islam lniququ üzro çox- 
saylı alimlər fəaliyyət göstəriıdi: Əhmod 
Beyləqani (1176-1277), Əminoddin Və- 
ravi ( 11 6 1224), Şəmsoddin Xoylu 
(1187-1240), Şihabəddin Xoylu (1229-
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1294), Əbülfəz Ərdəbili (vofatı 1228). 
Tacoddm Urməvi (1177 1255). Əbdiil- 
məııakib Zoncani (vofatı 1258), İzzoddin 
Qozvini (votatı 1251), Şəmsoddin Xos- 
rovşahi (1184 1252), Fəxroddin Cora- 
badi (vəfaiı 1346) və s.

Bu dövıdo miixtolif elm saholorindo 
bir ^ra görkəmli səxsiyyotlor yctişmişdi. 
Riyaziyyatçı Übeyd Tobrizi "Risalot iil- 
hesab” (“ Hesab üzrə kitab” ) əsorini, 
Nocmoddin Əhməd Naxçıvaııi (vofaıı 
I 53) İbn Sinanın tibb və folsofo üzro 
os Tİorinə şorh vo haşiyəlor yazmjşdı. 
A 'ərbaycanda tibbin sürotli inkişafı da 
1 14 osrləro tosadüf edir. Əbıı Əb-
d I Mohoırımod ibn Nomvar Təbrızi
( 4-1245) "Ədvar ül-hommiyyat”
( mühüm dormanlar” ) osorini yaz- 
n dır. Azərbaycanın və ümumiyyətlə,
n olman Şərqinin on görkomli əczaçıkı-
r laıı biri İbn Kəbir toxəllüsii ib məş-
lı laşnnş Yusif İbn İsmayıl Xoylunun 
1 1 ildo yazdığı "Cameyi-Bağdadi”
( ğdad toplusu” ) biitün Şorqdo dor- 
r şünaslıq üzrə ən mükəmmol əsər sa- 
y ‘dı. Kitabda bir neço min tobiı dor- 
n ı vasiləsi, o cümlodon dorman bitkilo- 
rı mııcrallar, heyvanlar və mürokkob 

kibli dormanlar haqqında molumat 
v. lirdi. Hacı Zeynalabdin Əttarın oc- 
z ılıq üzro “ İxtiyarati-Bodii” əsəri də 
b ük şöhrət tapmışd*. Mahmud ibıı İl- 
y “ Kitab ül-havi fi elm ül-modavi”
( ibb elnıini tam əhatə edon kitab” ) 
ə iııi yazmış. iızun müddət Tobrizdo 
v. Şirazda hokim işlomişdi. Azəıbay- 
c 'da ruhi və osəb xostəliklərini şərh 
e n kitablar da yaranırdı. Bu ınəsoh- 
I. iimumi tibb saholarina hosr edilnıiş

iərin xiisusi fosillorindo do şorh olıı- 
ı du. N.Tusinin elmi moktəbino aid 
; nlor bu işdə foal iştirak edirdilər. 
1 o ki. Əbdülmocid Tobibin toqr.
I 5 80 illordo yazdığı "Kitab üt-tibb” 
( ibb haqqmda kitab” ) əsorindo ı uhi, 
o b, sonsuzluq xostəliklori ilə yanaşı 
tı ■'in bir çox başqa sahobri da araşdı- 
i'i :dı.

13 14 osrlərdə təkco Azərbaycanın 
conubuııda 67 xostoxana vardı vo orada 
tibb və əszaçılıq elınlori iizrə pesəkar 
mütoxossislor çalışırdılar. 14osrin ovvəl- 
lorində Təbıizdo “ Dar iiş-Şofa" (“ Şofa 
e\i” ) adlı elmi mərko" toşkil edilmişdi. 
Mərkoz tədrislo yaııaşı, tibb miiəssisosi 
vo xostoxananı birləşdiriıdi. Burada 
Azorbaycan aliınlori vo miiallimbri ilə 
biıiikdo, Çindon, Hindistaııdan, Sııriya- 
dan vo M'sirdon dovot edilıniş mütoxos- 
sislər işləyirdihr. "Dar üş-Şəfa"nın ki-

tabxanasıııda İrandan, Hindistandan, 
Misırdon, Çiııdon, Kritdon vo s. ölkobr- 
don gourilmiş on minlorlo olyazma ki- 
tab vardı. “ Dar üş-Şofa” nm yerloşdiyi 
Rob-i Roşidi şolıorciyindo miiasir uni- 
versitctl",ro bonzoyən aji moktob (modrə- 
sə) foaliyyot göstərirdi. Buraya təbiot- 
şiinaslığı. fəlsəfoni, taıixi, tibbi, astrono- 
mivanı, monıiqı öyronmok iiçiin Şorqin 
miixtəlif ölkəlorindon lıər il 6 -7 min tolo- 
bə golirdi.

Elxanilər öz saraylarıııa monqol 
hökmdaıiarım torifioyon salnaınəçiləri 
cəlb etməyə çalışırdılar. 14 əsrin ovvəllə-

rindo Tobrizdə yaşamış tlıfixçilor fars di- 
liııdo “Comi ət-tovarix” (“ Salııamobrin 
toplıısLi” ) adlı mötobor bir osor hazııia- 
mışdılar. Monqol hökmranlığı dövrün- 
do baş vermiş iqtisadi vo siyasi hadisobr 
haqqında qivmotli molumallarla zongin 
olan bıı osor Azəıbaycanm vo bir sıra 
başqa Şorq ölkolorinLn tarixiııi öyrən- 
ıııok baxımmdan faydalıdu'. Bır çox 
xalqlann uümayondaləri “ (  ami ot-tova- 
rix” üçün molumatların loplamuasf ilo 
moşğııl olmusdu. Fazlııllah Roşidoddiıı 
(1247- 1318) osərin tortibçisi vo müollif- 
lorindon jdi. O, ovvolco haJdın kimi foa- 
liyyot göstormiş, soııra isə dövlot divam- 
nın rohboı i tovin edilmisdi. 14 osr Azər- 
baycaıı taıixçisi Mahommod Ilınduşalı 
Naxçıvani “ Dostur ül-katib 11 toyiniil-

moraiib” (“ Katib ücüıı dorslik ') oso- 
rindo 13 14 osrbrdo Azərbaycanm icti- 
mai-siyasi həyatını xarakterizo edoıı 
faktlar göstoımiş, dövlotin strııkturu, 
idaro olunması. vergilorin yığılmasına 
dair fikiıior söylomisdi.

Xartatlıq (kallıqrafiya) üzıo do osor- 
lər yaraııırdı Bu dövrdo Tobrizdo bodii 
xətt.ıtlıq məktobi təşokkiil tapmışdı 
Azorbaycaıı xəttatları Malımud Sorraf, 
Scyid Heydər, Sododdiıı, Cofər i  əbrızi. 
Mir Əli vo b. Şorqdo yeııi xəttallıq 
Lislublarının yaradıcıları idi. Mohom- 
mod Seyrəfimn “Əbəb ül-xətt ( ’Xottat-

lıq səııoti") əsori xiisusi ohoıniyyoto ma- 
lik idi.

Beloliklo, ıııonqol islilasının acı ııo- 
ticolorino baxınayaraq, Azərbaycan el- 
mindo İııtibah morholəsi 14 asıiıı sonla- 
rına qədor davam edirdi.

Ortii .wkırdo ciınloriıı tasnifatı. Azər- 
haycaııda ınövcud olmus elınlər orta osr 
nuitofalcJSirləri torofindən iki kateqori- 
yaya böIiiniiı dii. Birınci kateqoıiyaya 
diişonlor dini elmlor (yaxuıl "Islaııı elııı 
lon") adlandırılırdı vo oııların torkibim 
aşağıdakı fonloraid ediiLrdi: lıqlı, kolaııı 
(dinlori araşdıraıı ilaiıiyyat elnıi) dilçi- 
lik (orob qıammatikası), odobiyyat 
(ııozm vo nosr yazmaq qaydaları). tarix 
(osasoıı, islanıın laıixi).

öz növbosinılo diinyovi elmlor "xa-

Ilacı Zeynalabdiıı Əttarın İxtiyarali-Bodii' osoriııin olyazıııası. I4əsr.

. . ^ ■ ■ —. y i ^
VI.

’ ' * * r t ’ J

-r>
\İ  * • 4 _
v jJ Z fa 9* }  V * ;  *

-M t

/•1 > •*//< >,> ~

543



ELM. TEXNİKA. TƏHSİL

rici elmlər” , yaxud “ Iblsofə” adlandın- 
lırdı və iki böyiik hissoyo (nəzəri folsəfə 
və təcı übi fəlsəfə) bölünürdü. Nəzəri fəl- 
səfoyə təbiəışünaslıq elmləri (libb, nrıe- 
teorologiya. mineralogiya, kimya), ı iya- 
ziyyat, yunan fəlsəfəsi və teologiyası 
(metafizika), təcrübi fəlsəfəyə isə əsasən, 
əxlaq (etika), tədbir ül-mənzil (evdaılıq 
clmi) və siyasət aid edilirdi.

Bu təsnifat sistemi bir çox Şərq 
müləfəkkiıiərinin əsərləıində yer almış- 
dı. O biitün müsəlman aləmi üçün eyni 
olsa da, müxtəlif alimlər sistemin ayrı- 
ayrı bəndlərində bəzi dəyişikliklər edir- 
dilər. Mos., başqa Şərq miiolliflorindon,
o cümlədən, Mohəmməd Xarəzmidən 
forqli olaraq, N.Tusi tobiətşüııaslıq elm- 
lərinin sırasına nəbatat (botanika) vo 
heyvanat (zoologiya) elmlərini da daxil 
ediıdi. Bəzi aliınlərin əsorlorində astro- 
logiya (niicum), fızioqnomika vo s. elııı- 
lorin do adları çokilirdi.

14 osrdon soııra elmdə tənə/zül və 
onun *obəbləri. 14 əsrin sonlarından bii- 
tün müsəlman Şərqində, o cümlədən 
Azoıbaycanda qiymətli elmi əsərlərin ya- 
radılması davam etsə də, goləcək to- 
ııozzüliin tozahüıiori artıq görünməyə 
başlayırdı. lbn Sina, Nizami Goncəvi, 
Əbu Reyhan Biruni, Nəsirəddin Tusi, 
Bohmonyar ol-Azərbaycani, Əl-Fərabi, 
əl-Kindi, ol-Xarəzmi kinıi böyiik müto- 
fokkirlor az yetişirdi.

Müsolman Şərqində, o cümlədən 
Azərbaycanda 14 əsrdən sonra elmdəki 
tonozzülün səbəbləri haqqında müxtəlif 
fikiıior söylonilmişdir. Bəziləri bunu 
monqol istilası ilə olaqələndirir, bəziləri 
iso orta əsıiər Şərqində. o ciimlodən 
Azorbaycanda feodalizm qurııluşunun 
hoddindon çox yaşaması, kapitalist 
miinasibətlərinin formalaşmaması ilə 
izah edirdi. Tonəzzülün sabəblarindən 
biri də regionda və ölkodə idcoloji ab- 
havanın dəyismosi və dini radikalizmin 
artması hesab edilirdi. 13 osrdən etiba- 
rən elrndə və mədəniyyətdə mühafızə- 
kaıiıq güclənməyə başlayır, əvvolki dövr 
üçün səciyyəvi olmuş azaollkiıiilik və 
dünyovilik meyilləri iso zəifləyir. Radika- 
lizm vo mühafizəkarhq rüşeyınləri cə- 
miyyotdə bundan ovvəl də vaıjpi, lakin 
ərob xəlifolərinin və Azorbaycam idaro 
edən padşahlann uzaqgöron liberal siya- 
səti bu rüşeymlərin cücərməsinə imkan 
vermirdi. Xristianlarm solib yiiriişləri vo 
ınonqol istilası naticəsində miisolınan 
diinyası tarixdə ilk dəfə olaraq qalibdən 
məğluba çevrildi, öz varlığı iiçiin təhliikə 
hiss etdi və dini dəyərlər ətrafında birlə-

şərək yad ünsürlərə qarşı mövqeyini 
sərtloşdirdi. İslam dinini qəbul etmiş 
nıonqol vo Səlcuq hökmdaıiarı elm və 
mədəniyyətin inkişafına qayğı gös- 
tərsələr də, din məsololərində özlə- 
rindən əvvəlkilərdən daha mühafızəkar 
oldular.

Abbasi xəlifələrinin dostoklədiyi kos- 
mopolit ideologiya yavaş-yavaş dəbdən 
düşürdü. Dində vo comiyyətdo dini kök- 
lorə qayıdış prosesləri gedirdi. Todıicon 
yunaıı lblsofosinə və elmino şiibhə ilə ba- 
xanların sayı artırdı, doqmatik diişüncə 
torzi azadfikirliliyi üstoləyirdi. əzbərçilik 
və sxolastika elmi bürüyürdü, forma

Azərbaycan padşahları Cahanşah 
Həqiqi Qaraqoyunlu [1437-1467], 
Uzun Həsən Ağqoyunlu [1453- 
1478] və Sultan Yaqub Ağqoyunlu 
[1478-1490] alimlərə himayədarlıq 
edir, məktəblər, mədrəsələr, tibbi və 
elmi mərkəzlər yaradırdılar. Sultan 
Yaqub Ağqoyunlu Təbrizdə “Həft 
behişt” (“Yeddi cənnət”) sarayını 
inşa etdirmişdi. Həmin sarayda 
1000 çarpayılıq xəstəxana və dün- 
yanın hər yerindən, o cümlədən 
Hindistandan və Çindən gətirilmiş 
dərman vasitələri ilə təchiz olunmuş 
əczaxana vardı. Şəhərdə yoxsullar 
üçün yataqxanalar (o dövrdə onlar 
"imarət" adlanırdı) tikilmişdi. Həkim- 
lər burada xəstələrə ilk tibbi yardım 
göstərirdilər. 15 əsrdə Təbrizdə 
dörd imarət (Qara Yaqub, Xəlifə 
Mütəvəkkil, Sultan Uzun Həsən və 
Zübeydə xanım imarətləri) fəaliyyət 
göstərirdi.

mahiyyəti əvoz edirdi. I4 əsrdon sonra 
“ elm” sozii artıq elmi axtarışı və todqi- 
qatı deyil, daha çox “ bilik” və “savad” 
məflıumlarını nəzərdə tuturdu. Tə- 
nəzzül, əsasən, təbiyyat elmlərində (fızi- 
ka, kimya, tobiotşünaslıq, tibb, astrono- 
miya və s.) baş verirdi. Halbuki. ədə- 
biyyatşünaslıq, tarixşiinaslıq, fıqh, kə- 
lam sahəsində dəyorli osəıiər yaraıımaq- 
da davam edirdi.

Azərbaycan elmi 15 əsrdə. Əvvəlki 
əsrdo elmin bəzi sahələıində baş vermiş 
tonəzziilə baxmayaraq, Azərbaycan 
alimlori yenə də görkəmli əsərlor yara- 
dırdılar. Azorbaycan, nohayot, monqol- 
lar, Teymurilor və başqa yadelli işğalçı- 
hırın tapdagından azad ola bilmişdi. 
Azərbaycanda yerli sülalələr tərəfindəo 
idaro olunan qüdrətli müstəqil dövlətlor

yaranmışdı. Paytaxtları Təbriz şəhori 
olan Qaraqoyunlu, sonra da Ağqoyunlu 
dövlətlərində elm və modəniyyət inkişaf 
edir, kııablar yazılır, mədrəsəlor fəaliy- 
yət göstərirdi.

Bu dövrdə Təbıizdə bir sıra məşhur 
alimlər yaşayıb yaradırdılar. Bodroddin 
Ənıir Seyid Əhmod Lələvi (vəfatı 1506) 
məntiq qrammatika, odobiyyat və riya- 
ziyyat elmlərinin bilicisi və bir sıra elmi 
əsərbrin müollifi idi. Filosof Cəlal od- 
din Mohəmmod Dovvaninin (142(ı/27 
1502/3) “Əxlaqi-Cəlali” əsəri Yaxın vo 
Orta Şərqdə moşhıır idi.

Şirvanşahlar dövləi’ də xeyli ıı öh- 
kəmlənmişdi. Mərkəzi hakimi ıin 
güclənmosi və iqtisadi həyatın c 
ması elm sahəsində do yiiksoliş ’ tdı. 
Ölkonin Şamaxı, Bakı və Dərbon o- 
hoıiəri mədəniyyət və elm morkəz!, ,i- 
mi tanındı.

Şirvanşahlar Şeyx 1 İbrahim 
1417], I Xəlilullah [1417 1462] v ır- 
rux Yəsarın [1462-1500] sarayla o 
dövrün məşhur alimlori toplası r. 
Seyid Yəlıya Bakııvi (təqr. 1410 r. 
1462) bu alimlərdən idi. O, mistik a- 
larkı zəngin “ Şərhi-Gülşoni-haz’ 
lər gülşəninin şərhi” ) vo “ Əsrar oi lı- 
bin” (“ Hoqiqət axtaranlarırı siı i’ ) 
əsərlərinin, həmçinin astronomiya . ta- 
rixə aid əsorlorin müəllifi olmıışduı Şiı- 
vanşahlar sarayının nəzdində teoı iya 
və humanitar elmləri araşdıran imi 
mərkoz yaradılmışdı. Oraya Ş: n
müxtəlif ölkəlorindon hor il minlər. lo- 
bo və alim gəlirdi. Onların çoxu S. 
kuvinin şagirdi olmaq arzusunda 
alim təsəvvüfdə “gülşəniyyə” ad 
təriqət yaratmış və təsəvvüf məsə1 
araşdıran elmi məktəbin banisi 
du. Onun təlobələrindən Yusif Zi 
Şirvani (vəfatı 1485) “Abad iil-i 
(“ Doğru yola istiqamətləndirmə 
rı” ), “ Silsilət ül-orvah” (“ Ruhlarııı 
ləsi” ) və s. əsərlərin müəllifı, Kəm 1- 
din Şirvani (vəfatı 1499) isə tanı 
alim olmuşdur.

Azərbaycanda coğrafiya elmi d. n- 
kişaf ediıdi. 0>ia əsr Azərbaycaıı ı- 
ləri dünyanın bir çox ölkələri haqqi: ıa 
dəqiq coğrafı ınolumatlara malik idılor. 
ƏbdürroşiO ibn Salih Bakuvi (təqr. 14 
əsrin 2-ci yarısı - 15 əsrin 1-ci yarısı) 
“ Abidolərin xülasəsi vo qiidrotli lıökm- 
darın möciizoləri” adlı əsərində bütün 
diinyanın, o cümlədon Azorbaycanın şo- 
hərlərindən, coğrafi məntoqolorindon vo 
tarixi abidələrindən məlumat verirdi. 
Əsər akademik Ziya Bünyadovun tər-
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ciiməsindo 1992 ildə Bakıda ııoşr olun- 
musdur.

Əsası II 13 əsrlərdə qoyulmuş Azər- 
baycan musiqişünaslığı 15 osrdo do iııki- 
şaf edirdi. Modoni hoyatımn canlanma 
dövrünü yaşayan Şirvanda müsiqışiinas- 
lıq üzrə bir sıra mühiim əsoıiər yaran- 
mışdı. Onların bəzilori tosovviif nöqteyi- 
nəzərindon yazılmışdı və musiqinin ınis- 
tik mahiyyotiııi araşdırırdı. Belo osorlər- 
doıı biri Mohoınmod Əbubəkr oğlu Şir- 
vaniııin "Musiqiyi-ixvəıı üs-səfa" (“Saf- 
1: ı qardaşlarının musiqisi” ) kitabı idi. O 
b:- tsorini ‘jirvanşaha ithaf etmişdi. 
Əbdüllotif Şirvani isə "Fil-musiqa”
( Musiqiyə dair") əsorini yazmışdı. Btı 
. ıi' 2004 ildə AMEA-nm Əlyazmalar 

ıtitutunda ərəb dilindon Azərbaycan 
(. iııə tərcümə edilnıisdir.

O dövrdə Şamaxı şəhən musiqişii- 
ı lıq elminin məıkəzinə çevrilso də, 

orbaycanın başqa şohəıiərində də bu 
oyo aid əsərlər yaranırdı. Əbdiilqadir 
rağayi (1353 1435) milli musiqinin 

ı -'ori əsaslarını araşdırmışdı. Musi- 
üııaslığa aid əsorlordo müxtəlif düs- 
rlara, musiqi pərdəlori ilo bağlı

I -sablamalara, hondəsi sxem vo fiqur-
1 ra, eləcə do xiisusi not işarolərinə vo 
c >dim musiqi alotlorinin şəkillorinə rast 
g linir.

Azorbaycan elmi 16 osrdə. Azorbay- 
( ıda güciü Sələvilər dövlətinin yaran- 

sı elııı və mədəniyyətin inkişafına 
: 'isbət təsir göstərdi. Səfovilər ınilli di-
I inkişafina böyük ohəmiyyət verirdi-

I Şah İsınayıl, onun nəvə və nəticolə- 
Vzorbaycan dilində danısır və yazır,
: giizarlıq işinin milli dildə aparılması- 

hiınayədarlıq edirdilər. 16 osrdə 
orbaycanın bütün şəhərlorindo ınok- 
lər və mədrəsələr mövcııd idi. Orada, 
'sən, ilahivyat elmini, rıyaziyyatı vo 
ntiqi öyrənirdilər. Sofovilərin birinci 

, vtaxtı Tobriz şəhori elmi vo modoni 
ı orkoz kimi məşhuıiaşınışdı. Orada na-
< əlyazmalar vo miniatüıiü kitablarla 
: ngiıı kUabxana təşkil edilınişdi. Sofovi 

iılarının votəni Ərdəbil şohorində do 
ı yük kitabxana vardı. 10-14 osrlorin 
ı ni yüksolişi tokrar olunmasa da, bıı 
dövrdo də astronomiya tarixşünaslıq və 
folsofə üzro bir sıra qiymotli osorlər ya- 
ranmışdı. Sofəvi şahları astronomiya və 
astıologiya elmlorino böyük ohəmiyyot 
verirdibr. Məlız. ona göro do onlar N.Tıı- 
sinin 15 əsıdo dağıdılmış moşh«t Marağa 
rosodxanasını 16 əsı in əvvollərində bəı pa 
etdirdilər. Bu işdə 1 Şah İsmayıl Salbvinüı 
Təbrizdon Marağaya göndordiyi ınəşhur

astronoın və riyaziyyatçı Qiyasoddiıı Şi- 
itizİ iştirak etmişdi.

'Xətai” toxollüsii ilo tanınmış 1 Şah 
İsmayıl Səfovi və digor Solovi şahları 
özlorı do şeir yazır vo ədəbiyyatşiinaslıq 
clminə himayodarlıq edirdilor. Bunun 
noticosində 16 əsıdo odəbiyyat tarixino 
maraq daha da artdı vo odəbiyyatşüııas- 
lıq ıızro bir sııa qiymotli osərlər yarandı. 
“Tozkirə” adlı kitablarda məşhur şaiıio- 
riıı torciimeyi-halları vo osəıiorındon 
parçalar verilirdi. Tozkirəçilərdən I Şalı 
İsmayıl Səlovinin oğulları Sam Mirzo 
“Töhfeyi-Sami” ("Samın töhfosi"), İb- 
rahiın Mirzə isə “ Fərhongi-İbrahimi 
(“ İbrahimin lügəti ) osoıioriııi yazmışdı. 
Onların göstorişi ib Əlıdi Bağdadi “ Gül- 
şonüş-şüəra” (“ Şaiıiər giilüstanı” ) adlı 
tozkirə yaratmjşdı.

Yenicə hakimiyyoto golmiş Səfovibr 
öz siilabbrinin tarixi osərbrdə torənnüın

16 əsr Azərbaycan tarixçiləri ara- 
sında Həsən bəy Rumlunun 
(1530/31-?) xüsusi yeri var. O, 
Şah I Təhmasibin sarayında xid- 
mət etmiş və onun hərbi yürüşləri- 
nin iştirakçısı olmuşdur. 12 cildlik 
“Əhsən üt-təvarix” (“Tarixlərin ən 
yaxşısı") əsərini yazmışdır. On- 
lardan yalnız 11-ci və 12-ci cildlər 
bu günə gəlib çatmışdır.

olunmasını istəyir və bu qoıildən yazan 
tarixçilorə himayodarhq edirdilər. Bu 
dövrdə Azərbaycanda tarix üzrə do bir 
sıra mühüm osarbr yaradıldı. Tarixçibr 
və bioqrafiar Şah I İsıııayıl Səlbvinın 
Şah Uzun Həsoıı Ağqoyunlunuıı novosi 
vo tiirk mənşoli okluğunıı göslorir, bir 
tərəfdon qodim İran lıökmdaıiarı Sasa- 
nibriıı və Əhəınonilorin, o biri torofdon 
iso Mohomınəd peyğomborin töroınəsi 
elan edirdibr. Orta osr larixi nıonbəlo- 
rindo belo mifoloji vo İKiqıqoto uyğıın ol- 
mayan məlumatlaıia yanaşı çox qivmot- 
li tarixi laktlaıa da rast golinir, Müəllifi 
bilinmoyon “Tarixi-şahı-İsmaili-Sofovr’ 
(“ Şalı İsınayıl Sofəvinm tarixi ) adlı 
osordo I Şalı Ismayıhn yenivetmolik 
davründo baş verıniş hadisolordon holıs 
edilir. Kilab onıın 1501 ildo taxta çıx- 
ması ilə başa çatır.

16 osrdə Azorbaycanın vo Iranın va- 
hid Sofovibr imperiyasının torkibindo ol- 
ınaü hər iki ölkonin bir-biıino yaxınlaş- 
masıııda böyiik ıol oynamışdı. Bir çox 
Azorbaycan ya/ıçıları. şaiı bri, tarixçilori, 
alimbıi İranın miixtolif bölgolorində ya-

şavır vo fars ınodoniyyotinə qiymətli 
töhfolor venrdilor. İran elmmin ııüına 
yondolori do Azorbaycan alimbri ilo sıx 
olaqədo olur vo o/ yaradıcıhqlarıııda 
Azorbaycaııa genış yer ayırırdılar. Qjıa 
göro do Azərbaycanın bir sıra elııı xa- 
(Jimlori. eyııı zaınanda Lr*u alimlari 
sayılır vo bozi lars vo başqa millotlorm 
nüınayondolori iso Azorbaycanda ya- 
şayıb yaradır və Azoıbaycan aliınlari 
sayılırdılar.

Azorbaycan tarixini öyronmok baxı- 
ınından Xandomir (Xondomir) adı ilo 
moşluırlaşmış Qiyasoddin ibıı Hiiına- 
doddin əl-Hüseyninin (1475 1536) əsor- 
lori xiisusi ohomiyyət kəsb edir. Onun 
çoxcildlik tarix osorinin bir hissosi Solb- 
vilor dövlətinin yaranmasına lıosr olıın- 
muşdur və 15-16 əsr Azərbaycan tarixi, 
xüsıısəıı do ölkənin iqtisadi voziyyəti ilo 
bağlı faktlarla zəngiııdir.

Tarixi osərlor və salnanıəbr miiasir 
larix elıni iiçiin böyiik ohəmiyyot kəsb 
edir. Orta osr miiollifbri Sofovilorin ta- 
rixdəki rolunu idealizə etsəbr do, çox- 
saylı larixi hadisolər haqqmda ınolumat- 
lar da verirdilər. Azərbaycaıı tarixino 
aid bir çox laktlar Mir Yəhya əl- 
Hiiseyni Qozvininin (1481-1555) “ Lübb 
ot-tovaıix" ("Tarixin ınoğzi” ) əsərindo 
verilmişdir. Xandəınir və Oo/vini qızıl- 
baş hərəkatına roğbət göstorir vo I Şah 
İsınayılın foaliyyotini yüksok qiymotbn- 
dirirdilor. Hiirrşah ibıı Kiibal Hüseyni- 
nin tarixo aid əsərbri də həmin rııhda 
yazılmışdır. Ikı əsərlərdə Şirvanda baş 
vermiş iisyanlardan da söz açılır. 
Hürrşah Ilindistanın Əhmodonağar şo- 
horinin sultaııı torəlindon Şah I Tohına- 
sibin sarayına sofir göndorilmişdi. O. bir 
neço il Gi'ırdtsliindıı vo Şirvanda yaşa- 
ınışdır.

Şah I Tohınasibin oyanlarından olan 
Şorof xan Bidlisinin (1543-7) “ Şərofııa- 
ıno adlı ikicildlik osorindo Solbvilor iııı- 
periyasında 16 osnb baş venniş l'eodal 
çokışmolori haqqında ınəlumal verilir vo 
Azorbaycanın ayrı-ayrı vilayotlorıniıı ta- 
rixindon bolıs olunıır.

Xaudouıjriü vo bu' sıra başqa orta 
osr ımiollinorinm salııamobri vo tarixi 
osorbri elııı iiçiiıı çox qiymotlidir vo orta 
osr Sofovibr dövlotindo tarixşiinaslığın 
inkişalinın yiikı>ok zirvovo çatdığını gös- 
tarir. Bu laktları nozoro alaraq bozi aliııı- 
lor orta asrbr Azərbayca.nında 15 16 osr- 
loıxb ikinci İııtibahın başlandığım elaıı 
edir vo onu 10 14 osloriıı İntibahı ilo ınü- 
qayiso edirlor. Lakiıı bıı likirbr lıoqiqot- 
daıı xeyli ıi/.aqdır. Bıı dövrdo biitün elııı-
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lərılən daha çox ədəbiyyatşünaslıq və ta- 
rix inkişat'ediıdi, doqiq elmlər isə böhran 
içindəydi. Omı da nəzərəalmaq lazımdır 
ki. ədəbi və tarixi əsərlərin bir çoxu ha- 
kimiyyətdə olan şahları tərilləyən ıııad- 
hiyyələrlə zəngin idi. Təbiyyat elmləri 
iizıə yaradılan kitablar isə yeııi elmi 
ıdeyalar daşımırdı və 10-14 əsrlərin İn- 
tibahı dövıündə yazılmış kitablara ox- 
şar yaradılırdı.

A/:ərbavcan elmi 17 əsrdo. Azərbay- 
canda ədəbiyyatşünaslıq, tarix və bir sı- 
ra başqa elmlər inkişal' edirdi. İsgəndər 
Münşi, Yıısif Məhəınınədcan oğlu Qa- 
rabaği, Mirzə Haqı. Molla Racəb Ağa 
Vahid. Nəsrulla Xalxali, Məhəmməd 
Tahir Vahid, Hüseyn Xələf oğlu Biir- 
lıan, Sadıq boy Əfşar kinıi istedadlı 
alimlər çalışırdılar. Elmdə 16 əsrin ab- 
havası davam edirdi. Yenə də Səfəvi 
şahlarını tərənnüm edən taıixi əsərlər 
yaradılırdı. 17 əsrin tarix əsərləri ara- 
sında 1645 ildə I Şah Abbasın baş ta- 
ıixçisi təyin edilmiş, sonra isə vəzir və- 
zifəsini ttıtmuş Məhəmməd Vahid Ta-

isgəndər Münşi (1560/61-1634) 
gənclikdə şah Məhəmməd Xuda- 
bəndənin divanında katib olmuşdu. 
Sonralar o, I Şah Abbasın saray 
salnaməçisi olaraq «Tarix-i-aləm- 
arayi-Abbasi» («Dünyaya yaraşıq 
verən Abbasın tarixi») əsərini yaz- 
mışdı.

hirin “Tarixi-Vahid” (“Tarixi-Şah Ab- 
basi-Sani” , yaxud “ Abbasnaıııə” ) kita- 
bı xüsıısi maraq kəsb edir.

Bu dövrdə Azərbayeanın Osmanlı 
qoşunları tərəfındən zəbt olunınası mə- 
dəni və clıııi həyatda öz izlərini burax- 
mışdı. Əvvəla, Osmanlıların əlinə keç- 
miş Təbriz şəhəri Sofəvilər dövlətinin 
paytaxtı statusunu itirdi. Bundan sonra 
Təbriz heç zaman əvvəlkidək elm və mə- 
dəniyyət mərkəzi kiıni tanınmadı. Səfə- 
vilərin elm ınərkəzləri, o ciimlədən məş- 
hıır “ Dar üş-Şəfa” mədrəsəsi əvvəlcə 
Qəzvino, sonra isə İsfahaıı şəhərinə kö- 
çürüldii. Osmanlı və Səfəvi ıniiharibələri 
nəticəsində dağıdılması və əyalotə çcvril- 
ınosi Azəıbaycanın elm və mədəniyyət 
mərkəzi kimi öz nüfuzunu itirməsinə gə- 
tirib çıxardı.

Bununla yanaşı, Osmanlı istilası za- 
manı Azərbaycanda Osmanlıların elmi 
əsərləri yayılmağa başladı. Onların bir 
qismi Azərbaycan türkcəsindən fəıqlə- 
nən Osmanlı türkcəsində yazılırdı. Yerli

katiblər və xəttatlar bu kitablan köçürür 
və ölkədə yayırdılar. Məs., Məhəmməd 
Yıısif Şirvani xəbər verir ki, tiirkcə yazıl- 
mış və Azərbaycanda şöhrət tapmış 
“Tibnamə” əsərinin '>n qədim nüsxəsi 
İrəvan qalasında Osmanlı sultan Mura- 
dın kitabxanasından götürülmüşdü. 17 
əsrdə tüıkco tortib olunmuş nücum 
üzrə “ Salnamə” əsəri və müxtəlif möv- 
zulara aid bir sıra başqa clmi əsərlər 
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılır.

16 əsrə nisbəton bu dövrdə ləbivyat 
elınləıində miiəyyən inkişaf sezilirdi. 
Məs., Nəsrulla Xalxalinin riyaziyyata 
aid əsəri məşhur idi. Lakin bir çox Azər- 
baycaıı alimləri Osmanlı istilası nətiıə- 
sində vətəni tərk edib başqa ölkələrə üz 
tiitnıağa məcbur olmıışdular. Ölkədən 
kənarda fəaliyyət göstərən Təbrizli 
Hüseyn Xəlnf oğlu Bürhan Osmanlı 
qoşunlan Təbrizi ələ keçirdikdən sonra 
vətəııi tərk edib Hindistana köçmiişdii.
O, Heydəıabad şəhəıinin hökmdarı 
Abdulla Qiitb şalıa ithaf edilmiş 
məşhur “ Biiıhani-Qatə” əsərini yazmış- 
dır. Bu əsər fars dilinin ən mükəmməl 
liigəti hesab oluıııır və dəfələrlə İranda, 
Hindistanda və s. ölkələrdə nəşr edil- 
mişdir.

Azərbaycanda tibb elıni inkişaf edir. 
çoxsaylı xəstəxanalar və əczaxanalar fə- 
aliyyət göstəıirdi. 17 əsrin 60-cı illərində 
burada olmuş fransız səyyahı Jan Şar- 
den yazırdı ki, Təbıizdə üç şəhər xəstə- 
xanası var və onlar kifayət qədər təmiz 
və səliqəlidir. Xəstələr bıırada intensiv 
müalicə kursları alırdılar. Lakiıı onlar 
uzun müddət burada qala bilməzdilər. 
Çünki xəstəxanalar şəhərin dövlətü sa- 
kinlərinin ianələri hesabına fəaliyyət 
göstərirdi. Xəstələrə burada gündə iki 
dofə pıılsuz yemək verilirdi. Xəsıəxana- 
larda peşəkar həkimlər çalışırdı və onlar 
tibb üzrə orta əsr kitablan əsasında 
müalicələr aparırdılar. Bıı dövrdə Şama- 
xıda yaşannş Həsən ibn Rza Şirvani 
“ Sirac üt-tibb" (“Tibbin çırağı” ) əsərin- 
də yüzlərlə mürəkkəb tərkibli dərman 
(hnblər, şamlar, məcunlar, tozlar və s.) 
haqqında məlıımat verirdi.

Murtazaqulu Şamlu cinsi xəstəliklər 
üzrə mütəxəssis idi, qadın və kişilərdə 
cinsi xəstəliklərin ınüalicəsindən bəhs 
edan “ Xiıqə” (“ Dərviş libası” ) əsərini 
yazmışdı. Kitabda sonsuzlıığıın səbəblə- 
rindən, cinsi xəstəlikləıin miialicəsində 
istifadə olunan dərmanlardan, lıamilə 
qadının oğlan və yaxııd qız doğacağının 
əlamətbrindən, sağlam ciıısi həyatın

normalarından, hamilə qadınların reji- 
mindən və başqa mövzulardın bəhs olu- 
nur. M.Şamlu alim və həkim olınaqla 
yanaşı Ərdəbil şəhərinin valisi (1678 il- 
do) və Səfəvi əmirlərindən biri idi.

Sadiqi adı ilə tamnmış Sadıq boy Əf- 
şar (1533-1610) böyük istedada malik 
idi. O. şeirləı və elmi əsərlər yazır. qiy- 
mətli kitablar toplayır, rəssamlıqla məş- 
ğul olurdıı. Onun “Təzkireyi-məcmə ül- 
xəvas” ("Seçilmişlərin toplıısu") əsəıi 
xüsusilə diqqətəlayiqdir. Bu əsərdə 
Azərbaycanda və İranda Səfəviləı döv- 
ründə yaşayıb yaratmış 480 şair lı; |iıı-
da məlumat verilmişdir.

17 əsrdə Azərbaycanda kitab' ;ıas- 
lıq geniş vüsot almış, əlyazma ki; ırı-
nın tərtibatı işi təkmilləşmişdi. do
qədim əlyazmaları, məşhur şair \ m-
ləriıı osərləri toplanırdı. Azərbayc ıni-
niatürləri ınəşhur xətıatlar tər; lən
üzii köçürülən əsorləri bəzəyirdi. ıb-

Yusif Məhəmmədcan oğlu • • .a- 
baği (7-1645) ölkənin Osman, o-
şunları tərəfindən işğal olunr n-
dan sonra əvvəlcə Mərkəzi Asi /a
mühacirət etmiş, Səmərqənd ş: ə-
rində yaşamış, sonra isə Buxaraya 
köçrnüşdür. Yusif Qarabaği ərəh və 
fars dillərində fəlsəfə və hüquqa lid 
bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qaraba- 
ğinin bəzi əsərlərindən orta əsr 
mədrəsələrində (xüsusən Mərkəzi 
Asiyada) dərs vəsaiti kimi istifadə 
olunurdu.

ların daha uzunömiirlü olmas n 
Azərbaycan sənətkarları dəridən ş- 
qa möhkəm materiallardan zövqi; 
dilmiş cildiər iıazırlayır, kağızın. 
kəbin və rənglərin keyfıyyətli olı na 
diqqət yetiıirdilər.

Azərbaycaıı elmi 18 əsrdə. Sr 
sülalosinin süqutundan sonra 
baycan kiçik feodal dövlətlərə (: ıq-
lara) böliindii. Müstəqil, yaxut a- 
rımmüstəqil olırıuş bıı dovlət qııı u ırı 
lez-tez bir-biri ilə qaıılı müharib.Tİ.ırə 
girişirdi və bu da şəhərlərin vo k. Ilə- 
rin dağılmasına, iqtisadiyyatın, elıııin 
vo ınədonivyətin tənəzzüliinə səbəb 
oldu. Bundan başqa, İranda hakimiy- 
yət uğrunda vuruşan Nadir şah Əfşar, 
Kərim xan Zənd və Ağa Məlıəmınod 
şah Qacar Azərbaycana hərbi yüıüşlər 
və basqınlar edirdilər. Arasıkəsilməz 
ınüharibələr, siyasi və ictimai həyatda 
hərc-mərclik və stabilliyin olmaması

546

ELMİ BİLİKLƏRİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI TARİXİ ASPEKTDƏ

Azorbaycanda elm və mədoniyyətə ağır 
zərbələr vurdu. Buna baxmayaraq Şa- 
maxı, Şəki, Gəncə. Təbriz, Naxcıvan, 
Quba, Bakı və s. şəhərlər mədənivyət 
mərkəzləri olaraq qalııdı. Bıı şəhorlərdə 
olan mədrəsələrdə Şərq sxolastikasın- 
daıı dərslər keçilirdi. Bu dövrdə Azor- 
baycanda bir sıra qiymətli iıbb əsərləri 
yaranmışdı. Müəllifı bilinməyən “Tib- 
namo” əsərinin 1712 ildə Mohəmməd 
Yıısif Şirvani tərəfindən köçüriilmüş 
nüsxəsi mövcuddur. Əsər Uirk diliııdo 
);ızılmışılır və o dövrdə məlum olan ək- 
sər xəstəlikləıin müalicəsindon bəhs 
ed ı Hacı Süleyman Qacar İrəvaninin 
“ I əvaid ül-hikmət” (“ Hikmotin fayda- 
1; ) osərində minlərlə təbii dərman
\ itələri sadalanır və onlardan istifadə 
ü ılları göstəriürdi. İrovaninin əlyaz- 
ıı arı Azərbaycan, lran, Misir və s. öl- 
k >rdə mühafizə olunur. Əbülhəsən 
IV rağayinin 1775-76 illordə yazdığı 

üalicəti-müııfəridə” (“ Ən ıııükam- 
n müalicələr ) əsəri ınüxtolif xəstəük-
I n müalicəsindən bəhs edir. Əbdiirrə- 
/ bəyin “ Məasire-sultaniyyə” (“Sul-
1 . ıı abidələri” ) əsərində Azərbaycan- 
d və İranda 18 əsıin soııu - 19 əsrin
0 ■ əlləriııdə baş vermiş hadisələr şərh 
et Imişdir.

18 osdə Azorbaycan dili (o dövrün 
ı nbələrində türk dili) elmdə daha ge- 
ııı istifadə olunmağa başlandı. Orta 
o- lərdə Azərbaycanda elıni əsərlər, əsa- 
s ı, ərəb və fars dillərindo yazılırdı. Av- 
ı )ada latın dili. müsəlman Şərqində də
əı b dili clm dili sayılııdı. Ərəb dilində
\ ılmış əsəıiər İspaniyadan Hiııdista- 
ı lək bütün müsəlman ölkələrində oxıı-
ı du. Faıs dilinin də mövqeləri möh-
k n idi və Azərbaycan tıiüəJJiHərinin bir 
ç ıı əsəıiərini farsca yazırdı. Azərbay- 
c , (türk) dili şeir və dastan dili kiıııi 

şhurlaşmışdı. İ.Nəsiminin, Cahaıışah
1 qiqinin, M.Füzulinin, I Şah İsmayıl 

lainin və b. Azərbaycan şaiıiərınin
; ı dilində yazdıqları şeir vo poemalar 
c ’i və fəlsəli ideyalaıia zəngindir. 
/' /ərbaycan (tiirk) dilində ya/ılınış osoı-
I in başlıqları, adətən, orəb, yaxud lars
d.ündə verilirdi.

Azərbaycaıı elmi 19 əsriıı əvvəliııdən 
1918 ilədək. 1801-28 illordə Rusiya Şi- 
mali Azərbaycan xanlıqlarım işğal cdən- 
doıı sonra buı ada Qərb elminin təsiri və 
niifıızıı artmağa başladı. Ölkədə Qərb 
təlısil sistemi osasında fəaliyyot göstəron 
məktəblor açılır, azorbaycanlılar ıso Rıı- 
siyada vo Avıopa ölkolərindo təlısil alır- 
dılar. Qabaqcıl Azərbaycaıı aiimlori

çoxəsrük Şərq clminiıı ənənələrini iııki- 
şaf etdirmoklo yanaşı, müasir Avropa *1- 
miııin nailiyyət və mctodlarından da 
bohrələnməyə başladılar

IS əsıdə Azorbaycanda taıix elıııi 
üzıə ycııi əsəıiər yaranııdı. Əvvəlkilor- 
dəıı lərqli olaraq tarixi todqiqatların ço- 
xıı artıq Azərbaycan diliııdə yazılııdı. 
Rıı arasdırmalarda A/.orbaycanııı qodim 
toprağı Qaıabağın tarixiııə xüsusi ycr 
ayrılırdı. 1845 ildo Mirzo Adıgözəl bəyin 
(təqr.1780 1848) yazdığı “Qaıabağna 
mə” əsoıində 1736-1828 illordə Qara- 
bağda baş vermiş hadisələr şoıh 
olunurdu. Qarabağ xanlığımn sabiq vo- 
ziri Miızə CamaJın (1773 1853) “Tari- 
xi-Qarabag” kıtabında Qarabağda 1828 
ilədək baş verıniş hadisələr Lohlil

Azərbaycan tarixini yaratmaq istiqa- 
mətində ilk addımı Abbasqulu ağa 
Bakıxanov (1794-1847) atmışdır. 
Onun “Gülüstani-irəm” əsərində Şi- 
mali Azərbaycanın və Dağıstanın ən 
qədim dövrlərdən 1841 ilə qədərki 
tarixi araşdırılır. Bu əsər müasir Av- 
ropa tarixşünaslıq rmetodlarına 
əsaslandığına görə o dövrün tarix- 
çilərinin əsərlərindən köklü surətdə 
fərqlənir. Herodotun, Strabonun, 
Plutarxın, Təbərinin, Fəzlullah Rəşi- 
dəddinin, Həmdullah Qəzvininin və 
başqa qədim və orta əsr müəllifləri- 
nin əsərlərindən bəhrələnməklə ya- 
zıldığına görə bu əsər Azərbaycan 
tarixşünaslığında yeni mərhələ açdı. 
A.Bakıxanov astronomiya, coğra- 
fiya, fəlsəfə, etika, məntiq və dilçilik 
üzrə də bir çox əsərlərin müəllifidir.

edilirdi. Bu osərin bir lıissosi I885 ildə 
rus diliııo tərcüma edilərək Kaspi” qə- 
zetindo dərc ohınmuşdu. Mir Melıdi 
Xəzanı (toqr.1819 1894) Kitabi-tarixi- 
Qaıabağ” , Rzaqıılu bəy Mirzə Cavansir 
oğlu "Tarixi-Qarabağ” , Həsoııəü xaıı 
Qarabaği (1850 ll)29) isə “Oarabağna 
ıno” əsəriııi yazmışdır. Bıı əsəıiordo 
göstərilmiş laktlar Qarabağın tarixon 
homişə Azəı baycana məxsus olduğıınu 
bir dalıa tosdiq cdir vo Qarabağuı tari- 
xini öyronmək baxımından ohaıniy- 
yotlidir.

Qarabağ xanlığıııın tarixçiləri ilo rə- 
qabət apara bilocok alimlər yalnız Şoki 
xanlığının tarixçiləıi idi. Soki xanlığının 
Rıısiyaya biıioşdirilınosindən soııra Şoki 
tarixçihri çox məhsuldar işloıniş və Şəki 
xanlığınııı tarixiııo aid bir ııeço qiym'Mİi

əsər yaratmışlar. Bu əsərloıdə Şəki xaıı- 
lığınııı yaraıınıa larixi, Nadirşalı Əl’şara 
və basqa işğalçılaıa qarşi aparılaıı dö- 
yüşlər və xanlığııı rııslar torəllııdən zəbt 
olııuması şorh ediliı. Bu əsərlər sırasın- 
da K.niın ağa Fatelıin ( 1783 1858) “Şə- 
ki xanlarıııın tarixi” (1829 və I858 ildə 
ııəşr edilıııisdir) Hacı Scyid Əbdiillıə- 
midin ( 1795/96 ?) "Şəki xaııları və onla- 
rııı nəsillori" vo s. kitablar vaıdır.

İsgondər bəy llacınski özüniiıı “Qıı- 
balı FotaJi xanııı lıəyatı 1 osərində Qııba 
xanlığınm tarixini araşdırır.

blıııi üslııb baxmundaıı bir sıra üs- 
tünliikloro baxmavaraq büliiıı bu əsərlor 
orta əsr Şərq salnaınobrini xatııiadırdı.

Azərbaycan müaljjflori ayrı ayrı xan- 
lıqların tarixini yaz.arkən goləcəkdə 
bütöv Azorbaycan tarixinin yazılıııası 
iiçün zomin yaıadırdılar. O dövıdə Ru- 
siyada Azarbaycanın tarixini yaz.maq 
hcç də asan deyildi. Ölkəımı Rusiyanın 
tərkibində olan lıissəsi bir çox sənodbr- 
do rosmən “ Azoıbaycan” deyil, “ Şərqi 
Zaqafqaziya' kiıııi veıilirdi Mohz buııa 
göro do Kıısiya isLilası dövründə Azər- 
baycaıı tarixino dair yazılmış osərlərin 
heç birisi “ Azərbaycan tarixi” adlandı- 
rılmamışdır.

Azərbaycaııla Rusiya arasında get- 
dikco artan clıni və mədəni əlaqolər nəti- 
cəsində bəzi Azərbaycaıı alimlori Ru- 
siyanın ali məktəblərində dərs dcıııoyə 
başlayır vo bir müddətdəıı soıııa oıada 
öz bilikləriııə və elmi naiiiyyətlarinə görə 
məşhuıiaşırdılar. Azərbaycan alimbri 18 
osrin sonu-19 əsriıı ovvolloriııdən Rusi- 
yanın şorqşünaslıq clıııindo ciddi rol oy- 
ııamağa başladılar. Bu dövrtlo Rıısiyada 
mi'ıəiVım 'AisvbÂ cvtW
lılav arasmda Nəsirov, Əb\ı Tvıv.vh Vw> 
ıov, Mirzo Məhomməd Şəi'ı, Osmaııov, 
Sadıx bəy Cofərov, Miızə Abdulla Vozi- 
rov, Mnzə Həson Talıirov, Məhəmməd 
Əliyev, Mirzo AbdııUa QalTaıov, Mirzə 
Cəfər Rizayev və h.-nın adlarım çəkmək 
olar. Nosirov 1786 ildə Rıısiya Xarıci İş- 
lər Nazirliyiııdo fars dili iiaro tərciimoçi 
vəzifosində çalışırdı. Ilomin ıl bıııada 
Əbu Tıırab Və/n ov da işlamayə başlaıııış 
vo 1819 ildo fars dili iızrə baş ləruiməçi 
təyin cdilmişdir. Ə.T.Və/irov lars diliııdo 
yazılıııış şciıiəıin vo Vilkcııiıı lars qram- 
matikasınııı ıııs dilino Urciiıııəçisi kııııi 
moşlıurdur. Azərbaycanlılarııı bəzilori 
Pcterbuıq vo Oazaıı Linivci'iiletlərində 
Azoı baycaıı, larS və ərəb diliııiıı todnsiııi 
toşkiI cdir, Şorq lolsəlosi qaııunvericiliyi 
və odobiyyatıııdaıı dors dcyirtlilər. 19 əs- 
riıı ortalarında oıılarııı roluııuıı artnıası
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rus şərqşünaslığının azərbaycanlı alimlər 
tərəfııulən inkişaf etdiriıdiyi haqda fikir 
söyləməyo imkan vermisdir.

Mirzə Cəfor Topcubaşov (1790, bəzi 
ınəlumatlara görə 1784-1869) Rusiyada 
və Qərbi Avropada şölırot tapmış azər- 
baycanlı şərqşünaslardandır. 1819 ildən 
Peterburqdakı Baş Pedaqoji İnstitutda 
Şərq dillərini tədris edirdi. 1923 ildən 
Peterburq Universitetində fars fılologi- 
yası üzrə professor olmuşdıır. O. 1835 
ildən fars dili və fılologiyası kafedrası- 
na rohbərlik etınişdir. A.S.Qıiboyedov 
və b. tanınmış rııs ziyalıları M.C.Top- 
çubaşovun mühazirəlorini dinləmiş və 
onun tələbələri olmuşlar. Onun Şərq 
dillərinin fılologiyası üzrə çalışmaları 
Qərbi Avropa alimləri tərəfindən 
yüksək qiyınətləndirilmişdi. M.C.Top- 
çubaşov London Kral Asiya Cəmiyyə- 
tinin üzvii seçilmişdi.

19 əsrin birinci yarısmdan Azərbay- 
can alimlərinin rus şərqşünaslığında oy- 
nadıqları rol durmadan artınağa başla- 
yır. Rus və Avropa təhsili görmüş Azər- 
baycan ziyalıları da öz növbəsində rus 
aVımbrini qədim Şərqin mədəniyyəti, 
ədəbiyyatı, tarixi, fəlsəfəsi, eləcə də 
Azərbaycan, fars və ərəb dilləri ilə tanış 
edirdilər. Onlar rus dilini və adətlərini 
yaxşı bildikləri üçün Rusiyanın elmi 
mühitinə asanlıqla inteqrasiya olunub 
oııa niıfuz etnıək imkanı qazanırdılar. 
Onlarm oınəyi sayəsində Rusiyada 
Şərq dillərinin tədrisi yüksok səviyyədə 
aparılır və istedadlı şərqşünas kadrlar 
hazırlanırdı.

Tanınmış şərqşünas alimlərdən biri 
Mirzə Məhəmməd Əli Hacı Qasım oğlu 
Kazım bəy (1802—1870) olmuşdur. Hələ
17 yaşında o, özüniin ilk clmi osərini 
“Ərob dilinin miixtəsər qrammatika- 
sı”nı yazmışdı. 1826 ildəıı etibarən Ka- 
zım bəy Qazan Uııiversitetində fars və 
türk-tatar (Azorbaycan) dilləriııdən dərs 
deyir, az sonra professor adını alır və 
fakiiltənin dekam vəzifəsinə təyin edilir. 
Kazım bəy Azərbaycan dilinin elmi 
qrammatıkasmı araşcfırmışdı. Onun tər- 
tib etdiyi “ A/.orbaycan dilinin qramma- 
likası” kitabı Rıısiyada iki dəfə(l839 və 
1846 illərdə) nəşr edilmişdi.

Azərbaycamn fəlsəfə elmində də 
müəyyən dəyişikliklər baş verirdi. Qərb 
təhsili görmiiş Azərbaycan fılosoflaıı 
Aristotelin və əl-Qəzalinin əsərlərini 
təhlil etməklə vanaşı, o dövrün Avropa 
rılosolları Yunqun, Kantın və b.-nın 
ideyaları \lə də U\n\ş olmağa başladvlar. 
Qərbin fəlsəfi ideyalarını mənimsə-

yən və təbliğ edən M.F.Axundzadə 
(M.F.Axundov) (1812 -1878) öz fəl- 
səfi görüşlərini "Kəmalüddövlə mək- 
tubları” əsəıində əks etdirmişdir. Bu 
əsər təkcə Azərbaycanda deyil, İran- 
da vo Tiirkiyodə də şöhrət qazanmış- 
dı. M.F.Axundzadə öz əsərləriııdə di- 
ni fanatizmə qarşı çıxmış, elmin və 
elmi təfəkkürün aliliyini isbat etməyə 
çalışmışdır. O, həmçinin Firdövsi, 
N.Gəncəvi, Caıni, S.Şirazi, C.Rumi 
vo Hafiz Şirazi haqqında əsərlər yaz- 
mışdır.

O dövrdə orta əsrləro moxsus elmi 
üslubda yazıb yaratmaqda davam edən 
alimlər də vardı ki, çoxəsrlik Şoıq elmi-

Mirzə Kazım bəy Sədinin “Gülüstan” , 
əsərini rus dilinə, "Dərbəndnamə"ni 
ingilis dilinə, özünün yazdığı “Azər- 
baycan qrammatikası"nı isə alman 
dilinə tərcümə etmişdi. Onun məş- 
hur əsərlərindən biri “Bab və babçı- 
lar: 1844-1852 illərdə iranda dini- 
siyasi üsyan/ar’’ olmuşdur. Kazım 
bəyin əsas məqalə və kitabları ingi- 
lis, fransız, alman və başqa dillərə 
tərcümə edilmişdi. O, Londondakı 
Britaniya Kral Asiya Cəmiyyətinin 
həqiqi üzvü, Peterburq Elmlər Aka- 
demiyasının müxbir üzvü, Kopenha- 
genin Şimal Nadir Sənədlər Kral 
Cəmiyyətinin və başqa xarici aka- 
demiyaların üzvü seçilmişdi. Kazım 
bəyin şərgşünaslıq elmində rolunu 
anlamaq üçün məşhur rus alimi 
V.V.Bartoldun sözlərini sitat gətir- 
mək kifayətdir: “Senkovski və Ka- 
zım bəy öz mühazirələri ilə rus 
şərqşünaslığının özülünü qoymuş- 
lar: növbəti nəslə aid az qala bütün 
rus şərqşünasları bu alimlərin yetir- 
mələri, yaxud onların şagirdlərinin 
şagirdləridir”.

nin qaydalarına sadiq qalır və elmdə heç 
bir yeniliyi qəbııl etmiıdilər. Buna bax- 
mayaraq, onlar da bir sıra miitərəqqi və 
gözəl əsorlor yarada bilmişlər. Məşhur 
coğrafıyaşünas Hacı Zeynalabdin Şirva- 
ni (1780 1837/38) İran, Tiirkiyə, Ərobis- 
tan, Hindistan, Misir, Sudan, Əlcozair 
və s. ölkolərə səyahot etdiyi 36 il orzində 
60000 km məsafə qot etmişdi. Bu səfərlo- 
rin yekunu okıraq yazdığı əsərlərdə bir 
çox ölkolərin iqtisadiyyatı, mədəni həya- 
tı, adot vo ənənələri işıqlandırılır.

Azərbaycan elminin 19 əsrdə əldə et- 
diyi oıı böyiik uğuru tobiyyat və texnika

elmlərinin inkişafıdır. 19 əsrin ikinci ya- 
rısında Azərbaycanda neft sənayesiniıı 
tərəqqisi ilə bağh kimya və neft kimyası 
inkişafa basladı. Rıısiya İmperator Tex- 
niki Cəmiyyətinin Bakı Bölməsi təsis 
olundıı. Nefl kimyası ıı/.ro əsas tədqiqat- 
lar bölmənin nəzdindəki laboratoriyada 
aparılırdı. Rus alimi D.İ.Mendeleyev 
1878 və 1880 illərdə Bakıda olmuş və 
burada neft emalı problemləıini araş- 
dırmışdır. 1885 ildə dünyada ilk dəfə 
olaraq Bakıda kerosinin krekinq üsukı 
ilə alınması üçiin qurğu yaradılmışdı. 
Bu layihə 1891 ildə Şuxov və Qavrilov 
tərəfindən təkmilləşdirilınişdi. Ouha 
sonralar belə qurğular əsasmda !JŞ- 
da krekinq zavodları tikilməyə b; ııı- 
mışdır.

Bu dövrdə Azərbaycanda təc bəli 
kimyaçılar da yetişirdi. Onlar Rı ıda 
və Qərb universitetlərindo təhsil nq- 
dan sonra elmi tədqiqatlarla ğul 
olurdular. 1880 90 illərdə Alma; nuı 
Strasburq Universitetində təhsil nıs 
azərbaycanlı kimyaçı, kimya d ıru 
Mövsüm bəy Xanlarov (1857 19 !a-
kıda üzvi kimya iizrə tədqiqatlaı. a- 
mışdır. Onun “Tiosirkə turşusun ıl- 
rodanidə təsiri” adlı ilk məqaləsi il- 
də Aimaııiyada dərc edilmişdi. M. la- 
rovun mühüm əsərləri laktonlara v. lak- 
ton turşularına həsr edilmiş və 1 qin 
eyni mövzuya aid əsərləri ilə bir tda 
nəşr olıınmuşdur.

Azərbaycanda peşəkar bioloq ıım- 
lor həddindən artıq az idi, lakin I • sı- 
ra həkiınlər və müolKmlər ınaari di- 
rici işlər aparır və əhalini əsas b >ji 
biliklərlo tanış etməyə çalışırdıku 
ların əsas məqsodı Azərbaycan i 
iyyətini Avropa elminin biologı 
həsindəki nailiyyətləri ilə tanış >k 
idi. Azərbaycanda biologiya \ ıd 
təsərrüfatı elmləriniıı inkişafı >ıı 
bəy Zərdabi (1842 1907) və Nəc. >y 
Vəzirovun (1854-1926) adları ilc ığ- 
lıdır.

Azərbaycanın bitki örtiiyünün '(.1- 
dindərı artıq zəngin olması bioloqi ın 
nəzərini cəlb etmiş vo onları ölkonin oit- 
ki örtüyiinü öyroıımoyo istiqamotləndir- 
mişdir. Burada 4 minə yaxın ali b ıki 
növii mövcuddur. O dövrdə Azərbayca- 
nm bitki öıtüyünü tosvir edən əsərlərin 
sayı hoddindən artıq az idi. Qafqa/ın 
bitki aləminin öyrənilmosi istiqam*tiııdə 
ilk araşdırmaları Nəcəf bəy Vozirov 
apaımışdır. O, Yelizavetpol quberniya- 
sının Dilican məntəqosində işləyən za- 
man yerli ağac növlərino aid xeyli mate-
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rial toplamış və bunun haqqında elıni 
osər yazmışdı.

Kus imperiyası dövriindo Azərbay- 
canda səhiyyənin vəziyyəti aşağı səviy- 
yodə ıdi. Xostəxaııalar çatışmırdı, tibbi 
elmi müəssisolor isə iimumiyyotlo yox 
idi. Çar hökuməti Bakıda və A/.ərbayca- 
nın başqa şəhərlərindo heç tibbi peşə 
məktəblərinin açılmasını da dostoklə- 
mirdi. İmkanlı ailələrin uşaqları Mosk- 
VLida, Sankt-Peterburqda və Avropa öl- 
kolorində ali libbi təhsil aldıqdan sonra 
Bakışa qayıdır vo burada öz xalqına 
\ lmət edirdilər. Bakıda yerləşan tibbi 
iıımayüllii yeganə ictimai təşkilat Bakı
11 ıkimlər Cəmiyyəti idi. Bu comiyyot və 
c ıin iizvləri M.M.Vəkilov (1864-1944), 
Ə H Axıındov, Ə.M.Mehmaııdarov 
( 54-1929) və b. tibb elmi sahəsində

)_vyən elıni araşdırmalar aparırdılar. 
naniyada Erlangen Universitetetini 
rmiş Ə.Axundov 10 əsr təbibi 
vəffəq ol-Horovinin əczaçılığa aid 
ini ərəb dilindən alman dilinə 
ümə etmişdi. Az sonra bu əsər Al-
i.iyada nəşr olunmuşdur (Akhundov 
lul-Chalig. Die pharmacologiclıen 

iindsaetze des Abu Mansur Muwaf-
I. bin Ali Harawi. Halle, 1893). 
c l.Mehmandarov 1893 ildə Yeliza- 
\ ı pol quberniyasının Cavanşir qozasın-
d. baş vermiş vəba epidemiyasını ciddi 

jdırmış və Qafqaz həkimlərinin ho- 
r, n ildo keçirilmiş ilk qurultayında təd- 
q |atları ilə bağlı məruzə etmişdir.

19 əsrin əvvəllərində Azərbaycanda

tarix elmi inkişaf etməkdə davam cdirdi. 
Yazılan osərlərin bir qisıııi orta osrlər ta- 
rix elminin izlorini daşısa da, bir çox 
miiasirlik əlamətlorino də malik idi. 
19()5 ildə Roşid bəy İsmayılovıın Az.ər- 
baycanın vo qonşu ölkolorın taıixindən 
bəhs edoıı “ Müxtosor Qalqaz taıixi” ki- 
tabı nəşr olunmuşdur. 1905 13 ilbrdo 
Macı Şeyx Hosən Mollazado Goncəvi 
(1853-?) Azərbaycan dilində döıdcildlik 
/übdalul-təvarix” (“Tarixin qayma- 

ğı” ) əsərini nəşr etdirmişdir. Kitabda İs-

Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda 
darvinizm ideyalarını təbliğ edən ilk 
alimlərdən biri olmuşdu və buna gö- 
rə də 1860 illərdə mühafizəkar dai- 
rələr tərəfindən hücumlara məruz 
qalmışdı. O, biologiya, kənd tə- 
sərrüfatı və s. elmlərə aid Azərbay- 
can dilində yazdığı elmi-kütləvi mə- 
qalələri “Əkinçi” qəzeti vasitəsilə 
oxuculara çatdırırdı. H.Zərdabi kö- 
məkçisi Məhəmməd Hacı ilə birlikdə 
taxıl və tut ağaclarının seleksiyası 
istiqamətində iş aparırdı. Onun nai- 
liyyətləri bir sıra Qafqaz kənd tə- 
sərrüfatı sərgilərinin şəhadətnamə- 
ləri ilə təltif olunumuşdur.

lam tarixindən bəhs olıınıır və Azər- 
baycan tarixinin bozi məsələlori araşdı- 
ıılır. Şair Mirzə Rəhim 1912 ildə “Tari- 
xi-cədidi-Oarabağ” (“Qarabağın yeni 
tarixi” ) əsorini yazmışdır. Fərhad Ağa-

zado (1880-I93I), İbrahim Talıir və b. 
müəllillor do Azərbaycan tarixino aid bir 
sıra moqalolər yazmıslar

A/orbaycandıt odobiyyatşünaslıq el- 
ıııi do inkişal edirrti. Bıı sahədo I iridıın 
Köçorli ( 1863-1920), Seyıd Hiisryijjv vo 
b. görkomli alimlər fəaliyyot göstəıirdi- 
lor. Çar hökumətinin Azərbaycanda ali 
tolısil moktəblarini (universitetlori), elıni 
cəmiyyətlori və elmi-tədqiqat qurumla- 
rını tosis etmoyo izn verməməsi Azər- 
baycanda elmin inkişafım ləngidirdi. 
Yalnız Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti 
dövründə - 1919 ildo ölkədə milli kadr- 
ları hazırlayan ilk ali təhsil müossisəsi - 
Bakı IJniversiteti təsis olundıı. A/.ərbay- 
can Xalq Ciiınhuriyyəti (1918-20) və 
Azərbaycan Sovet Sosalist Respublikası 
(1920-91) dövıiindo Azərbaycan elmi 
daha da inkişaf etdi.

Əıl.. ryccMiıoıı rciiaap. Hj ncropıın
OÖCmCCTBeilllOİİ II (|)IIJIOCO(|)CKOH MblCJlll b A3cp-
fiaıw/KaHC X I X  u. 1>., 1958; C y M Ö a T a a x ı c  
A .C . klcTopıi'iccKax ııayKa ıı A *p6an,n*ane. [>., 
3 j im , I lJ85; M  ə h .ı m m ə d ə I i T  ə r b i y ə t . Da- 
nişıııəndani-Azorbaycan. B „  Azərnəşr, 1987; 
I’ 3 a c i) A  . K  . A ’<cp6aİM>KaııcKiıe boctokobc- 
flbi X I X  ııci(a. B., 3 jtm, 1989; M c h r ə l i y e v  
E . Q  . A x ı ı ı u l o v  Ə . N. Şirvaııilor. B.. Elm, 
1996; Ç i n g i z Q a c a r . Qədirn və orta əsr Azor- 
baycanmın görkomli şəxsiyyətləri. B „  Azərbay- 
can, 1997; A u c k i i c p o » (l>. y  . Oxpana 3aopo- 
b i>» b  cpcancKCKOBOM Ajcp6aiiji*aHC. E „  1999; 
F ə r i d  Ə l ə k b ə ı o v . X  X V I I I  əsrlərə aid yazı- 
lı qaynaqlar Azərbaycanda sağlamlığın c)oı unma- 
sı haqqında. “ I£lnı və lıəya l" jıırnalı, N" 4-5, 2004.
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Azərbaycan dünyanın on qadim elııı 
v mədəııiyyot mərkəzlərindən biıidir. 
( un tarixi ərazisinin sakinləri minil-
lil or ərzində zəngin mədonı və ınaddi 
iı yaralmışlar. Qədim mədəniyyot abi- 
d: ləri aıasında elıni əsərlərin də sayı az 
duyil.

Azorbaycan elminin, onun intellek- 
tual doyərlərinin milli sərvət kimi qəbul 
edilməsində Azərbaycan Xalq Ciimhu- 
riyyətinin (I9IX 20) mühum rolu ol- 
muşdur. Bakı Universitetiniu yaranma- 
sı, azərbaycanlı tolobalərin Avropa ali 
məktəbləriııə göndərilməsi milli dilin, 
modoniyyəiin intişarı bütövliikdo Azər- 
baycan elminiıı inkişafına miihiim tosir

göstorəıı amillordən olmuşdıır. 1920 iliıı 
əvvəllərindo respublikada elmi tadqiqat- 
lar, osasən, Bakı Universitctində mor- 
kəzləşmişdi. 1920 22 illərdə burada lıu- 
ınanitar, tibb vo tobiyyat bölməbrındon 
'barot elıni assosiasiya toskil edihniş vo 
foaliyyət göstormişdir. Assosiasiya müx- 
təlifelm sahələri üzro probleınlərin ləd- 
qiqi, elıııi kadrların hazırlanınası və in- 
kişalı işiııə hartərəlli yardım göstormoyi 
qarşısma məqsod qoymuşdu. 1921 ilin 
axırkmnda unıversitet nəzdindo Təbiat- 
şünaslar vo Hokimlor Comiyyəti, bir qə- 
dor sonra isə Şərqşünaslar vo Həkimlar 
Coıniyyəti yaradıldı. 1920 ikio texnikı 
tolısil verən a/i moktob Bukı Politexnik

İnstitutu foaliyyotə başladı Burada texni- 
ka, iqt'sadiyyat elmlori və aqrokimya sa- 
həsinda elmı todqiqatlar aparılırdı.

1923 ildo elıui-todqjqat işləri anar- 
ınaq iiçiin Nəriman Norimanovıın to- 
şəbbiisii ilo Azorbaycanı Todcııq vo Tə- 
tobbö Comiyyəli yaradıldı. Bıı cəmiyyət 
respublikamn baş elıııi miiəssisəsi oldu. 
Ilk tlövrdə cəmiyyoiın torkibiııo 1'ar.ix- 
Etnoqrafiya, İqtisadiyyat vo Tobiət- 
şiinaslıq bölınolori daxil edilmişdi. 1925 
ildə Tarix-l7.lııoqrafiya bölmosiııdon 
Tiirkologiya hölıııəsi yarandı. Avrı-ayrı 
elm saholori i.sliqamoliııdo todqiqallar 
aparılnıası moqsorJi/ə larix, l;ırix-xln- 
biyyut. eincHjruliyıı. ılilç ilik , liiğ.ılçilik.
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lniquq, sənaye, Xozər dənizinin tədqiqi, 
tosviri incosənət, tcatr, musiqi vo s. üzro 
komissiya vo yarımkomissiyalar təşkil 
edildi. Resnublikanm Şamaxı, Gonco, 
Lonkəran, Zaqatala vo digor qozaların- 
da, o ciimlodon Naxçıvan MSSR və 
DQMV-do comiyyotin bölmolori yara- 
dıldı. 1925 ildo Comiyyot Azorbaycan 
hökumətiııin soroncamına verildi. 1929 
ildo Azərbaycanı Todqiq və Tələbbö Cə- 
miyyəti yenidən təşkil edilərok A/.ər- 
baycan Dovlot Elmi Todqiqat İnstitutu 
(D ET İ) adlandırıldı. İnstitutun təbiy- 
yat, biologiya, tarix və etnoqrafiya, dil- 
çilik, odobiyyat və incosonət, fəlsofə, so- 
vet Şərqi vo xarici Şərq dövlət vo hüquq 
bölmolori var idi. Azərbaycan DETİ-nin

lının Azorbaycan Şöbəsi təşkil edildi. 
Şöbəyə Ruhulla Axundov ıohborlik 
ediıdi. Şöbodo 11 bölmo və bir ııeçə ko- 
missiya fəaliyyət göstərirdi. Bir sıı a moş- 
lııır alimlor - Bəkir Çobanzadə, Musa 
Əfondiyev, Voli Xuluflu, A.A.Qı ossheym, 
İ.M.Qubkın, N.Y.Maır, İ.İ.Meşşaninov, 
A.Mommodov, Salman Mümtaz, A.Ta- 
ğızadə, t.Q.Yesman vo başqaları burada 
elıni todqiqal işləıi aparırdılar.

1935 iljn oktyabrında şöbəSSRİ EA 
Azorbaycan Filialına çevrildi. Filialın 
nəzdində mövcud bölmələr əsasında 
Kimya, Botanika, Zoologiya və Tarix, 
Etnoqrafiya vo Arxeologiya, Dil və 
Ədəbiyyat Elmi Tədqiqat institulJarı, 
habelə Energetika, Fizika, Geologiya,

1940 ildo respublikada 60 elmi müossiso 
fəaliyyət göstərirdi. 1938 ildə SSRİ EA 
Azorbaycan fılialında 16 elmlər doklo- 
ru, professor və 20 elmlər namizədi var 
idiso, 1941 ildə onların sayı miivafıq sıı- 
rəldə21 və 161-ə çalmışdı.

SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin 
1945 İJ 23 yanvan tarixli qorarı ilə filial 
Azərbaycaıı EA-na çevrildi. Bu vaxt 
akademiyanın 4 bölməsi. 16 elmi tədü> 
qat institutu, eUni lədqiqat şöbəsi, 3 mu- 
zeyi, morkozi elmi kitabxanası, Naxçı- 
van, Gənco. Xankoııdi vo Qubada elmi 
bazaları var idi. Homin il Azərbaycan 
EA-ını 15 hoqiqi üzv seçildi. 1945 il ıı r- 
tın 31-də akademiyanın hoqiqi ü/ i i- 
nin ilk iimumi iclasında Mirəsod ı

Az.ırbaycaıı n iıııla r Akademiyasıııın ilk  Royasol 1 lcy .ili ( l l)45 il). Soldan sağa (oluranlar): Ü .Ə .H acılnyov, N.Q.Yesnıan. M .Ə .M irqasım ov, 
akud. İ.İ.M eşşaninov, akad D .N .P ryaııişn ikov, İ.l.Ş irokoQ orov, akad. D.S.Üclyankiıı. SSRİ K A-nın m ıixb ir üzvlori M .A .K a p elyuşnikov, 
N .N .A ııdreyev, A.A.Qrosslıeym; (tıyac/ usl.ı ı/ııraular): Y .II.M am m adəliyev, S .Y .Vəkilov. M .Ə .İb ra lnm ov, Ş.Ə .Ə /izbəyov, Ə .Ə.Ə lizado. 

H .N .Ig ıseyııov, S.A.Dadaşov, M.S.Qaşqay, M.Ə.Topçııbaşov, M .Ə .H iiscynov, SSRİ EA-ıım  baza va n iia lla rm ın  elmi kaV'ıWı B .N .M ilrc y k in

Ibaliyyotində respublikada elmi-tədqi- 
qat işlərinin olaqoləndirilməsi, ali və orüı 
ixtisus məktəbləri üçün elmi kadrlar ha- 
zırlanması nıəsoləlori mulıüm yer tutur- 
du. Azərbaycan DETİ-nin aspiranturası 
təkco 1929-30 illordo 33 elıni işçi hazırla- 
mış, 1920-31 illordə iso bııraya 43 nafər 
qəbul edilmişdi. 1932 ilin axırlarında 30 
elmi miiəssisə və 10-dan çox ali məktəb 
fəaliyyət göstorirdi. Bu dövrda respubli- 
kada 800 elmi işçi, o cümlodən 87 profes- 
sor və 138 dosent var idi. Lakin no Azər- 
baycan DETİ, no do sahə instituthırı el- 
min qarşısmda dııran vəzifələri kilayət 
qodər yerinə yetiro bilmirdi.

Azəıbaycanda elmi tədqiqatların 
yüksək səviyyodə aparılmasını vo inkişaf 
etdirilməsini, elmi voelmi-xidmət müəssi- 
soləriniıı işiııin somoraliliyinin yaxşılaşdı- 
rılmasını təmin etmək moqsədilə 1932 il- 
də Azərbaycan DETİ əsasında SSRİ 
Elmlor Akadcmiyası Zaqafqaziya Filia-

Torpaqşünaslıq sektorları yaradıldı. Fi- 
lialın institut və sektorlarından olavə 
respublikada Elmi Tədqiqat Neft İnsti- 
tutu, Elmi Todqiqat Pambıqçılıq İnsti- 
tutu, Neft Maşınqayırma İnstitutu, Ku- 
rortologiya və Fiziki üsullarla müalicə 
İnstitutu, Hidrotexnika və Meliorasiya 
İnstitutu yaradıldı, bir sıra elmi stansi- 
yalar və dayaq montəqoləri təşkil edildi. 
Tibb iizrə elmi todqiqat institutlarında 
(tıonik-xəstəliklər, ana və uşaqları mü- 
hafizo, mikrobiologiya), Azərbaycan 
Elmi Todqiqat Baytarlıq İnstitııtunda, 
Zaqafqaziya Tikinti Materialları İnsti- 
tutunun Azorbaycan şöbəsiııdə, Sııbtro- 
pik Bitkilərin zona üzrə Lənkoıan stan- 
siyasında, həmçinin Azoıbaycan Dovlot 
Univcrsitetinin elmi laboratoriya və ka- 
binolərində, sənaye, kənd təsərrülatı, pe- 
daqoji və tibb institııtlarında, Azərbay- 
canın orta ixtisas təhsili miiəssisələrində 
geniş elmi todqiqat işləri aparıldı. Artıq

Miıqasımov EA-nın prezidenti sf 
Sonrakı illordə Yusif Məmmod. v 
(1947 1950, 1958 1961), Musa 
(1950-1958), Zahid Xolilov (! 
1967), Rüstəm İsmayılov (1967 1 )),
Həsən Abdullayev (1970-1983), l  '- ar 
Salayev (1983-1997), Foramoz M ıı- 
dov (1997-2000) akademiyamn vi- 
denti olmuşlar. 2001 ildən AML. m 
prezidenti Mahmud Korimovdur.

Hazırda AMEA-mn 6 bölməsi 'ar: 
fızika-riyaziyyat vo tcxııika clmlərı (! i- 
zika İnstitutu, Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutıı, Kibeınetika İnstitutu, Radia- 
siya Problemlori İnstitııtu, İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutu, Şamaxı Ast- 
ıofizika Rosədxanası); kimya elmləri 
(Neft Kimya Prosesləri İnstıtutu, Kinı- 
ya Problemləri İnstitutu, Aşqarlar Kiın- 
yası İnstitutu, Polimer Materialları 
İnstitutu); Yer elnıləri (Geologiya İnsti- 
tutu. Coğrafiya İnstitutu Təbiət Tarixi
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Muzeyi); biologiya elmloıi (Botanika 
İnstitutu, Zoologiya İnstitutu, Tor- 
paqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, 
Fiziologiya İnstitutu. Genetik Elıtiyat- 
lar İnstitutu, Mikrobiologiya İnstiıutu, 
Morkəzi Nobatat bağı, Mərdokan 
Deııdrarisi); humanıtar və ictimai elm 
lər (Tarix İnstitutu. Arxeologiya və Et- 
nourafiya İnstitutu, Şorcışünashq İnsti- 
tutıı. Fəlsəfə və Siyasi-Hiiqııqi Todqi- 
qtıllar İnstitutu, İqtisadiyvat İnstitutıı 
Ədəbiyvai İnstitutu. Dilçil'k İnsutuıu, 
Memarlıq vo İncəsonət İnstitutu, Əlyaz- 
rr lar İnstıtulu, Folklor İnsututu, İnsan 
Hüquqları üzrə ElmiTədqiqat İnstitutu, 

orbaycan Tarix: Muzeyi, Nizami adı- 
r Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, 

avidin Ev Muzeyi); Naxçıvan böl- 
sı (Tarix İnstitutu, Etııoqrafiya vo 

/ ’u.'nlogiya İnstitutu tncosonat, Dil vo 
obiyyat İnstitutu, Təbiı Ehtiyatlar 
titutu, Bioıesurslar İnstitutu, Əlyaz- 
lar İnstitutu, Batabat Astrofizika 
sodxanası).
\zərbaycan Respublikasının Pıe- 
nıi ilham Əliyevin 12 yanvar 2004 

iarixli sərəncamı ilə Azoıbaycan 
ı .iklopediyası AME A  tabeçiliyiııo 

ilmiş vo 5 may 2004 il tarixli digor
■ oncamma osasən “ Azərbaycan Milli 

.siklopediyası” Elnıı Mərkəzi yara- 
; Imışdır.

AMEA-nın Gəncə, Şəki və Lon- 
k l an regional elmi mərkəzləri, Respub- 
) t a Scysmo)oj) Xidmol Morkəzi vo 

xniki Estetika İnstitutu fəaliyyət gös- 
t ir. Akademiyanm əsaslı kitabxanası 

ı. Ümuıniyyotls Akademiyaıuıı 66 
/K İ İa t ı ,  o ci'ımiədən V,-. e\mi toıiqiqaV.
1 konstruktor-texnologiya miiossisəsi 

. Selen” Elm-İstehsalat Birliyi, “ Kiber- 
ika" Xüsusi Konstruktor Biirosu, 
ıgentlor üzrə Xüsusi Konstıuktor- 

xııologiya Bürosu, İstehsalat Xüsusi 
>nstruktor Texnologiya Biirosıı, Toc 
bi-istehsal “ Aşqar” Xiisusi' Texnoloji 
ürosu, Xiisusi Konstruktor Texnolo- 

).:ya Bürosıı, Kosmik Cihazqayırma
> üsusi Konstruktor Bürosu, Neft Kim- 
yası Prosesləri İnstitutunıın Təcrübi- 
Sənaye zavodu, Mincral xammalın 
Kompleks Emalı iizro Təcrübo zavodıı, 
Kosnıik Cihazqayırma Tocrübə zavodu 
mövcuddur. llazııda Azorbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasmda 10 mindon 
artıq əməkdaş, o ciimlədən 5500-ə yaxm 
elıni işçi, 500 elmlər doktoru, 2 mimdok 
elınlər namizodi çalışır. Akadcmiyamn 
58 hoqıqi iizvii vo 105 miixbir iizvii var
(2006).

AMEA xarici ölkolorin elıni müəssi- 
soləri ilə müntozəm əlaqo saxlayır, elmiıı 
ınüasiı problemlərinə və elmiıı toşkilino 
dair ocııobi alimlərlə fıkir mübadiLosi 
aparır. Akademiyamn alimlori beynol- 
xalq elmi qurııltay, koııqres vo siıııpo- 
zkımlarda elm vo tcxnikanın aktııal pro- 
blcmJorino dair moruzəlorlo çıxış edirlor. 
AMEA-nın toşobbüsii vo təşkılatçılığı ilo 
vaxlaşırı beynolxalq elıni miişaviro vo 
konfranslar keçirilir. Akademiya alim- 
lorinin osorlori 40 ölkodo 20 dıldə noşr 
olunmuşdur. AMEA bir çox nüfıızlıı 
beyııolxalq elmı toşkilatların iizvüdiir, 
onun omokdaşları MDB ölkolori, ABŞ,

YvypoT&ya, \sn\i\, \n'jvv'-'v M-
maniya, Pakistan, Türkiyə, İraıı vo 
başqa ölk'iloriıı aparıcı elııı vo tahsil 
miiossisolori ilo birgə proqram çərçivo- 
sindo todqiqatlar aparır, kadr vo inlor- 
masiya miibadilələrindo iştirak edirlor.

Müstoqil Azorbaycan dövlotinə 1 lcy- 
dor Əliyevin rohborliyi dövriindo ölkodo 
clmin inkişafı, elmi-texniki potensiahn 
güclonmosi, yiiksokixtisnslı elnıi kadrla- 
nn hazırlanması, comiyyotdo elmi işçilə- 
rin nüfuzunıın artırılması sahosindo 
önəmli totlbirlor hoyata keçirilmişdir. 
Prezidcnt lleyılor Əliyevin 2001 il 15 
may tari-xJi Farmaııı ilə Azorbaycaıı 
Elmlor Akadcmiyasına “ Milli Elnılor 
Akademiyası” statusıı verilmişdir. Bı’ı 
tarixi lormaıı Azorbaycanda rundamcn- 
tal clmin oklo etdıyi nailiyyotlori, Azor 
baycamıı sosial-ıqtisadi, mədoni vo ırıo- 
ııovi təşəkkülündo elınin rolunıı, olk.ıniıı 
ictimai-siyasi hoyatında nüfuzunu vo

akademik elmin suvcren Azarbaycaıı 
dövloiiııin toroqqisiııin tominatçısı oldu 
ğıınu bir dalıa tosdiqloyir.

Heydor Əliyeviıı 4 yanvar 2003 il ta- 
rixli Farmam iso AMEA-y* miistoqil döv- 
lotimiz.in elmi və clıui-texniki siyasətini 
həyata kcçiron ali dövlət orqanı statusu 
vcrmiş oldıı, onıın Nizamnamosino dövlot 
soııadi oııun prczidentinə ali icra haki- 
miyyoti üzvü solahiyyoti vcrildi. Ikləliklo, 
AMEA-nm hərtaraHi inkişali ücün 
hiiquqi zəmin yarajıdı Akadcmiyanm 
faaliyyot dairosi genişləndi, səlalıiyyotləri 
andı vo qarşısına məsul dövlot vozilolori 
qoyuldu.

\/?whANCAV\ RcsyiuhUta&VMR Pwtİ- 
denti İlham Əliyev clm, tohsil vo modo- 
ııiyyət sahosintlo Hcydor Əliycv strate- 
giyasım, proqraımm vo qayğıkeşliyini 
ardıcıl davam eıdirir.

Oıl.: AKa;ıcMMM lla yK  A ,cp6:ıiij|>KaııcKOH 
CCT (1935 (975). I>„ 1975; Azarhaycıın M illi 
l'lm loi' Ak;ıclcmiyası-(ı0. B „ t ilı ı ı” , 201)5.

Sıılnııııı R:ııycv
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Fizika

Azərbaycanda fizika sahəsində elmi 
fikirlər hələ qədim dövrlərdə yaranmış- 
dır. Qədim Şərq və yunan filosofiarımn 
əsərləri Azərbaycanda fars və ərəb 
dillərinə tərcümələrdə yayılmışdı. Bu fi- 
losofiarm, xüsusilə Aristotelin maddə- 
nin quruluşu, hərəkət qanunları, kos- 
mologiya, hidrostatika, elektrik ha- 
disələri və s.-nın izahına aid ideyaları 
həiə orta əsrlərdə yaşayıb yaratmış 
görkəmli Azərbaycan alim, filosof və 
şairləri Bəhmənvar (11 əsr), Xaqani 
Şirvani və Nizami Gəncəvi (12 əsr), 
Nəsirəddin Tusi və Mahmud Şəbüstəıi 
(13 əsr) və b.-nın əsərlərində öz əksini 
tapmışdır. Bu əsərlərdə təbiət hadisələ- 
rinin elmi izahına, fiziki hadisoləriıı 
şərhinə aid çoxsaylı nümunələrə rast gəl- 
mək mümkündür. Bəhməııyarın “Təhsil 
kitabı” na ayrıca daxil edilmiş “ Fizika” 
əsərində və N.Gəncəvinin “ Xəmsə”sin- 
də təbiət hadisələrinin təbii-elmi izahı o 
dövrün ideyalarını öyrənmək baxımın- 
dan çox əhəmiyyətlidir. Onun “ İsgən- 
dərnamə” osərində istilik və hərəkətin 
vəhdəti haqqında fikri olduqca ori- 
jinaldır.

Azarbaycan ensiklopediyaçı alimi 
Nəsirəddin Tusinin fəaliyyəti ilə bağlı 
olan Marağa Rəsədxanasının yaranma- 
sı (13 əsr) bütün Şərqdə elmi fikrin inki- 
şafına böyük təsir göstərdi. O, optik və 
səs hadisələri, istilik və soyuqluğun 
təbiəti, astronomiya və s. ilə məşğul ol- 
muşdur. Nəsirəddin Tusi maddənin 
itməməsi haqqında o dövr üçün çox 
cəsarətli və dərin fizıki əsası olan fikir 
söyləmişdir. Azərbaycanda fizika, riya- 
ziyyat, astronomiya və s. üzrə biliklərin 
yayılmasında 14 əsrdə Təbriz “ Dar üş- 
Şəfa” sının, cləcə də Təbriz, Şamaxı, 
Naxçıvan, Gəncə və s. şəhərlərdəki 
mədrəsələrin böyük rolu olmuşdur.

17 əsrin sonunda Avropanın bir sıra 
ölkəsində və Rusiyada praktik tələbat 
fizikam sürətlə inkişaf ctdirsə də, Azər- 
baycanda 20 əsrin əvvəllərinədək fizika 
sahəsində sistemli elnıi tədqiqatlar apa- 
rılmamış və elıni miiəssisə olmamışdır.

20 əsrin 20-ci illərinin əvvəlində 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(ADU), Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu- 
nun, Azərbaycan Politexnik İnstitu- 
tunun fizika kafedraları fizika sahəsində

əsas tədqiqat mərkəzləri idi. İlk araşdır- 
malar, əsasən, neftin xassələrinin öy- 
rənilməsinə və bərk cismlər fizikasının 
bəzi məsələlərinin todqiqinə həsr olun- 
muşdu. 1920 ildən ADU-nun (1920-22 
illərdə Bakı Universitetiııin) fizika- 
riyaziyyat fakültəsinin nəzdində yaıa- 
dılmış fizika şöbəsi fəaliyyət göstər- 
mişdir. Uzun müddət həmin şöbənin 
aparıcı alimləri Rusiyadan dəvot edi- 
lirdi. Peterburq Universitetinin məzunu 
Bəhram Mirzəyev 1928 ildə uııiversitet- 
də fizika üzrə ilk azərbaycanlı müəllim 
olmuşdur. Görkəmli nəzəriyyəçi fizik, 
Nobel mükafatı laureatı L.D.Landau 
1922-24 illərdə ADU-nun fizika şöbə- 
sində təhsil almışdır.

1932 ildə SSRİ  EA Zaqafqaziya 
Filialının Azərbaycan şöbəsi və onun 
tərkibində Akademiya sisteminin və ali 
məktəblərin tədqiqatçı qruplarını birləş- 
dirən fizika bölməsinin yaradılması 
fizikanın inkişafında mühüm rol oynadı. 
Bölmənin əsas vəzifəsi yüksəkixtisaslı 
kadrlar hazırlamaq və müasir tədqiqat 
laboratoriyaları yaratmaq idi. 20 əsrin 
30-cu illərinin ortalarında neft məhsul- 
larının fıziki xassələrinin öyrənilməsi, 
molekulyar fizika, emissiya və adsorb- 
siya spektroskopiyası sahəsində mühüm 
işlər görüldü. Yarımkeçiricilərin istilik 
və elektrik xassələrinin öyrənilməsinə 
dair tədqiqat işləri aparıldı.

1Q41—45 illərdə respublika fiziklə- 
rinin fəaliyyəti müharibə dövrünün eh- 
tiyacları ilə bağlı elmi-texniki işlərin həl- 
linə yönəldildi, o cümlədən yaralıların 
badənində olan qəlpələrin maqnit vasi- 
təsilə aşkar edilməsi üsulu işlənib hazır- 
landı və təthiq olundu. Bakı neft kok- 
sundan istıfadə edilməsinə imkan verən 
tövsiyələr irəli sürüldü, neftayırma za- 
vodlarmın məhsulunu analiz CLinək 
üçün cihazlar yaradıldı.

20 əsrin 40-50-ci illorində fizikaya dair 
tədqiqatlar Abasqulu Abaszadə, Y.Q. 
Dorfman, Zahid Əlizadə, Həbibulla 
Əmirxanov, Zəki Kazımzadə, Y.B.Lo- 
puxin, R.Məlikov, Malik Ramazanzadə 
və b.-nın adları ilə bağlıdır. A.Abaszadə 
SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının 
ilk azərbaycanlı müxbir üzvü olmuşdur. 
Həmin illərdə tədris laboratoriyalarının 
və kabinetlərinin yaradılmasına, elmi- 
metodik məsələləriıı işlənib hazırlanma- 
sına, fizika terminologiyasının və Azər-

baycan dilində dərs vəsaitlərinin tərti- 
binə xiisusi diqqət verilmişdir.

1945 ildə SSR İ EA Azərbaycan Fi- 
lialının əsasında Azərbaycan EA-nın 
yaradılması elmi tədqiqat işlərinin sü- 
rətlənməsinə, yeni elmi kadrların yetiş- 
məsinə imkan yaratdı. 1947 ildə yara- 
dılan Fizika-Riyaziyyat İnstitutu fiziki 
tədqiqatların mərkəzinə cevrildi 20 
əsrin 50-ci illərinin ortalarında ins= itn- 
tun əsas tədqiqat istiqamətləri foı r, ılaş- 
mağa başladı. Alimlərin diqqəli ya- 
rımkeçiricilərin elm və texnikasını ak- 
tual problemlərinin həllinə yönə' idi. 
Bu istiqamətlər sənayenin elektı ka.
elektrotexnika, radiotexnika, cilıa ır-
ma kimi perspektivli sahələrinin iv 
inkişafmda həlledici rol oyııadı. I ıt-
da selen, tellıır və onların mi 1 əb
birləşmələriıun alınması, fiziki ?lə- 
rinin kompleks öyrənilməsi, yeni ım-
keçirici çeviricilərin yaradılması və oiqi
sahəsində mühüm tədqiqatlar at . Idı.
Optik, maqnit, istilik, rentgenc ik, 
ıadiospektroskopik, rezonans s. 
tədqiqat üsulları daha da inkişaf ei 50- 
ci illərin ortalarında institutuı bəzi
şöbələri müstəqil tədqiqat mərkə ınə 
çevrildi. 1956 ildə astrofizika bölnı; ya- 
radıldı (bu bölmə sonradan Şan \s- 
trofızika Rəsədxanasına çevrildi). 1 nin 
ildə ADU-da SSRİ-də ilk yarımkeçi ilər 
fızikası kafedralarından biri yaran

Fizika şöbəsi 1958 ildə dörd k' dra 
(nəzəri fızika, təcriibi fızika, molek ar 
fizika, yarımkeçiricilər fizikası) c da 
müstəqil fakültəyə çevrilnıişdir. in 
illərdə ADU-da bir sıra elmi tədq a- 
boratoriyaları (rentgen və maqnit qi- 
qatları laboratoriyaları və s.) fə n 
göstərirdi. Fizika fakültəsinin m- 
ması və inkişafı Azərbaycanın ta ış 
fizik-pedaqoqları Mehdi Əliye - 
himbəy Məlikov, Rəhmi Ho >v, 
Məmməd Abdtıllayev, Kər'ş K' rli, 
Abuzər Rəsulov və b.-nın adlaı ilə 
bağlıdır.

1959 ildə Azərbaycan SSR EA 1 izi- 
ka-Riyaziyyat İnstitutu iki müstəqil 
instituta - Fizika İnstitutuna və Riya- 
ziyyat və Mexanika İnstitutuna ayrıldı.

60-cı illərin əvvəlində Fizika İnsti- 
tutunda yaradılan Kriogen stansiyası 
respııblikanın fiziki eksperimentlə məş- 
ğul olan müəssisələrini ınaye azot və he- 
liumta təmin etdi və fiziki todqiqatların
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aşagı temperatıııiarda aparılmasma im- 
kaıı yaratdı.

İnstilutun nəzdində bir sıra elıni is- 
tehsalat miiossisələri. o cümıədon "Se- 
len” təcrübə zavodu, "Tellur" və "Re- 
gisir" Xüsusi Konstrııktor Büroları 
(XKB) ,  Radiasiya Tədqiqatları Böl- 
məsi, Bioloji Cihazqayırına XKB.  Kos- 
mik Tədqiqat Elm-İstehsalat Biıiiyinin 
bölnıolori varadıldı. Şəki vo Naxçıvaııda 
Azərbaycan SSR EA-nın elıni bazaları 
və s. təsı.. edildi. Bir sıra aJİ məktəblərin 
müvafıq kafedra və laboratoriyalarında 
da fizikaya dair uiymətli araşdırmalar 
■ıparılırdı.

A/.orbaycan fizikləri elmin bütiin 
tiqamətlərində bir çox qabaqcıl elm 
ısrkəzləri [yarımkeçirıcilər fizikası sa- 
əsində SSRİ EA-nın A.F.İoffe ad. Fi- 
ka-Texnika İnstitutu, P.N.L.ebedev

1. Fizika İnstİLutu, Sibir Şöbəsinin 
arımkeçiricilər Fizikası İnstitutu. 
SRİ Elektron Sonayesi Nazirliyinin 
ioskvadakı Molekulyar ElektroniKa 
; Materialşünaslıq ET inst'lutları, 
aqnit lıadisəbri fizikası sahosində 
ral Elmi Mərkəzinin institutları, ele- 
entar zərrociklər fizikası sahəsindo 

'irloşmiş Niivə Todqıqatları İnstitulıı, 
iiksok Erwrjilor Fizikası İnstitutu və
I.V.Lomonosov ad. MDU, aşağı lem- 
."ratuıiar fızikası sahəsində Fiiiki 

l’roblemlər İnstitııtu və Xarkov Fiziksı-
I exnika İnstituıu, FNAL (ABŞ), CERN 
(İsveçrə) elmi morkozlori vo s.] ilo oınək- 
daşlıq ctmiş, bir sıra elm mərkəzləri ilə 
əməkdaşlıq iııdi do davam edir.

1959 ildəıı Fizika İnstitutunda res- 
publikanın fizika sahosindo çalışaıı 
alimlərinin iştirakı ilo tlıika seminan 
foaliyyət göstərir.

60 ilə yaxın bir müddətdo yiızlorlo 
tanııımış fızik (bir sıra xaıici ölkolordoıı 
dəvət olunan alimlor do daxil olmaqla)

Fizika İnstııutunda olmuş, alimlorlo elmi 
miizakiralər keçirmiş vo elıııi seminaıda 
moruzə ilo çıxış etmişdıı

Bu aliınlor sırasmda Nobel miikalaU 
laureatları, fizikanııı ıııüxtolif sahələ- 
riııdə elmi məktəbləro rəlıbərlik edon 
gürkoınli akademiklər və b. aparıcı 
alimlər olınuşlar.

Fizika elmi sahosindəkı nailiyyotlo 
rino və yiiksokixtisaslı kadıiarm hazır- 
lanmasına göıo Firika İnstitutu 1969 
ildo Oırmızı Ənıok Bayrağı ordeni ilə 
təltif edilınişdir. Bu nailiyyotlorin qaza- 
nılmasuıda respublikada yarımkeçiri- 
cilor fizikası sahəsindo elnıi mokıobin 
banisi, Fizika İnstitutuna 1959 ildon 
ömriinün sonuııadək rəhborlik etmiş 
SSRİ  EA-nın müxbir iizvü. akad. 
Iləson Abdullayevin əvəzsiz xidmətləri 
olmuşdur.

Azorbaycaııda yarımkeçiricilor fizi- 
kası istiqamotindəki lədqiqatların əsas 
məqsodi yeni mürokkob yarımkeçirici- 
ləriıı aiınması, onların llziki xassələriniıı 
kompleks todqiqi və noticədo xüsusi 
təyiııatlı cihazlarııı hazırlanıııası ol- 
muşdur.

H.Abdullaycvin bilavasitə rəhborliyi 
vo iştirakı ilo selendə köçürmə hadisəlo- 
rinin, müxtolif qeyri-tara/. elektron pro- 
seslərinin, həmçiniıı amorf, kı istal, şüşə- 
varı və ıııaye seleııin elektrik, Ibtoclck- 
trik, optik. istilik, ıııexaniki xassoloriııə 
tcrmik emalın, aşqaıiarm, elektrik salıə- 
sinin, elektromaqnıt dalğalarmın vo ion- 
laşılırıcı şüalarııı təsir mexaııi/.mləri 
tədqiq edilmişdir. Selendə oksigeniıı 
halı və konsentıasiyası, oıılarm selenin 
lıziki xassələrindəki rolu müəyyənloş- 
diıilmişdir. Bu noticolər scleniıı xas- 
solorini məqsədyönlii doyişmək yolla- 
rınm tapılması və seleıı cilüÄ-larmın 
parametıiərinin yaxşılaşdırılınası ıstiqa- 
motiııdo toklillor vcrmoyo imkaıı yarat-

mışdır. Selen diodlarında p-ıı lıeteroke- 
çidiıı olduğu müoyyən edilmjşdir. İlk 
dəfə olaraq seleıı eına/.ları iiçiiıı hoeıııi 
yiiklor oblastıııda ioıılaşmış doııor vo 
akseplor morkəzlorinin kWBscntrasiyıı- 
sının temp-r artdıqca azalması, elastik 
deformasiya oblastında tcnzoıe/'stiv ef- 
fektin zəınəmosi, rcaktivliyin işarəsinin 
dəyişnıəsi, baryer tntumunun le/lik ası- 
lılığının mövcudluğu, ııomlik elektrik hə- 
rokət qüvvosiniıı yaranması, —0,7-5-1 ıııknı 
iıUervalında elektrolüminessensiya və s. 
hadisələr miişalıidə olunarac| onların 
mexanizmlori aydınlaşdırılmış, noticodə 
yeni. müxtaljf toyinatlı cihazlar hazııian- 
rrHdır. Bu işlorin nəticosi olaraq yüksok 
effeKtivliyo ınalik selen diizbndiricilo- 
rinin hazırlanması iizro xüsusi istchsal 
sahosi yaradılmısdır.

Seleıı və onun əsasında cihazların 
tədqiqino dair işlərin yüksək səviyyəsi 
ııə/orə alınaraq 1957 ildon Azarbaycan 
SSR EA-nın Fizika-Riyaziyyat İnstitu- 
tu SSRİ-də ‘Selen. tellıır vo onların əsa- 
sında cihazlarııı fızikası və texnikası mü- 
rəkkəb buiəşmələrinin tadqiqi iizrə 
baş müossisə və "Selen əsasında cihaz- 
ların lizikası vo texnikası" istiqaməti üz- 
rə aparıcı toşkilat tosdiq edilmişdir.

Müasir fiziki üsullarla gö/iin görmə 
analizatorıınun işığa həssaslığınm artı- 
rılmasında seleııin ınüsbot rolu miiəy- 
yənlr»şdirilmişdir. 1972 ildo 'Fotorescp- 
toıiarın funksional aktivliyino selenin 
tosiri” iizro aparılan todqıqatlara görə
H.Abdullayev Nina Hacıycva. Hüseyn 
Həsənov. Haqverdı Cəforov, Vladimir 
Pcıelıgin Azərbaycan Dovlot miikafa- 
tına layiq göriilmiişdiir.

Yarımkeçiıicilərdə koçürmo hadisda 
rinın todqiqino hosr olunmuş işlər akad. 
Maqsud Əliyevin rəhbəıiiyi ilə yaraıımış 
elnıi ınəktobin nümayəndəlari torofindan 
onun bilavasito iştirakı ilo aparılmış, gcr- 
maniuın. silisium, A 'BS tipli birloşmolor, 
onların əsasında bərk məlılullar. evtekli- 
kalar. daızolaqlı və miirəkkob yflrımkeçi- 
ricilərdə köçürınə h.ıdisəloriııo aid koın- 
pleks todqiqatlar aparılnıış, onlarda is- 
tilikktçirmo, elektıonlarm enerji spekrri 
clcktron vo foıumlarııı sopilmo ınexa 
niznılori öyronilmiş, süııi ani/.otrop ya- 
rııııkeçirici-metal kompo/isiyaları aiın- 
ınış vo todqiq olunmusdıır. Iııdiıım vo 
c|a 11iıını antimonidbri osasında süııi 
anizotrop yarımkcçiricilor evteklika- 
lar alınmış, onlarda laiıetik effektlərin 
qaıumauyğuıılııqlan vo xüsıısiyyəüari 
miiəyyonloşdirilmiş, lıonıin cvtektikalar 
əsasında yarımkcı;irici-ifratkcçirici-ya-
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nm keçiıic i quruluşda Cozefson effekti 
müşahidə olunmuşdur. M.ƏIiyev elmi 
nailiyyətlərino və yiiksəkixtisaslı kadrlar 
hazırlanmasında xidmətləı inə görə akad. 
Yus if Mammədəliyev adına mükafata 
layiq görülmüşdiir.

60-cı illərdə A/ərbaycanda fizikaya 
dair tədqıqatların bərk cismlər fızikası, 
əsasən, bərk cismlər nəzəıiyyəsi və 
ya rım keçiıic ilə r fizikası, m olekulyar 
fiz ika  və spektroskopiya, elementar 
zərrəcikbr və atom nüvəsi fizikası kim i 
əsas istiqamətləri müəyyənləşdi.

Respublikada bərk cismlər fizikası- 
na aid nəzaı i todqiqatların əsasını ınüx. 
üzv Yiihənnəs Seyidov qoymuşdur. 
Onun rəhbərliyi altında bəzi ferritlərin 
əsas halları genış təhlil edilmiş, ınaqnit- 
səlh hivd\sələı\n\n nozərvyyəsi, spin- 
plazmon əlaqəli sistemin spin-plazmon 
tezlikli elementar oyanmalarında elek- 
trom aqn it sahəsini xarakterizə edən 
kəmiyyətlərin flutetuasiyaları, neytron- 
Iarın və işığın bu flukluasiyalardan sə- 
pilməsi, kənar y iik lii zərrəciklər dəstə- 
sinin və maddə daxilindəki elektron- 
ların yaratdığı cərəyanlar vasitəsilə spin 
dalğalarımn oyanması kim i hadisələr 
nəzəri olaraq öyıənilmişdir.

Kvantlayıcı maqnit sahəsində metal 
və yarımkeçiricüəıdə termomaqnit ha- 
disələrinin kvant nəzəriyyəsi verilmişdir. 
Kristallarda eksiton hallarınm dayanıq- 
sızlığı ilə əlaqədar elektron faza keçidi 
nəzoriyyəsi işbnib hazııianınışdır.

M ıix. üzv Bəhram Əsgərov güclü 
kvantlayıcı maqnit sahəsində yarımke- 
çiricilərdəki termomaqnit effektlarinin 
nəzəriyyəsini vermişdir. B.Əsgərov yarım- 
keçiricilərdə kinetik effektlərə həsr olun- 
muş kompleks tədqiqatlarına görə 1974 
ildə Azərbaycan Dövlət mükalaıına layıq 
görülmüşdür. Yarımkeçiriciləıdə elektı on 
köçürmə hadisəbrinin eksperimental və 
ııəzəri tədqiqatlarımn həm klassik, həm 
də kvant nəzəriyyəsi B.M.Əsgərovun 
“ Yarımkeçiricilərdə elektron köçürmə 
hadisələri”  (1994, ingilis dilində) mono- 
qrafıyasında öz əksini tapmışdır.

Akad. F iıud in  Haşımzadənin bila- 
vasitə iştirakı və rəhbərliyi altında bir 
sıra maqnit kristallarırıda aşqar atom- 
larımıı eııerji spektrlərinin və op tik  xas- 
səbrin in nəzəriyyəsi işlənib hazırlan- 
mışdır. İfra t yarımkeçirici qəfəslərdə 
elektrom aqnit dalğalarımn yayılması- 
nın nəzəriyyəsi veıilm iş, dar qadağan- 
zolaqlı yarımkeçiricilərdə aşqar və səih 
hallarım n nəzəriyyəsi yaradılm ışdır. 
Kvant çuxurlarda və naqilləıdə səpilmə

mexanizmləri, siklotron-fonon rezonans 
udulmasınm qanunauygunluqları mü- 
əyyən edilmişdir. M uxtə lif nəzəri model- 
lər tətbiq olunmaqla A 7B5 və A 2B(’ tip li 
birləşmələrin sferik kvant nöqtəbıində 
elektıonların spekııin in ıeal enerji 
strukturu hesablanmış, Keyn tip li ya- 
rım keçiric ilərdə və nanokristallarda 
kinetik, optik , termodinamik hadisə- 
larin nəzəriyyəsi qurulmuşdur. Yiikdaşı- 
yıcıların və fononların  qızmasını və 
onlarııı qarşılıqlı sövqüııii nəzərə al- 
maqla giiclü elektrik və maqnit sahələ- 
riııdə yarım keçiricibrdə və yarımme- 
tallarda qeyri-xətıı kinetik hadisələrin 
nəzəriyyəsi qurulmuşdur. “ A n tife rro - 
maqnetik!ərin optik  spektrokopiyası" 
işinə görə 1986 ildə F.Haşımzadə, 
Y.Seyıdov, Məmməd AbduDayev və 
V ik to r Yeryomcnko Azərbaycan Döv- 
lət miikafatına layiq görülmüşlər.

Electron Transport 
Phenomena in 
Semiconductors B.M.Əsgərovıın 

“ Yarımkcçirici- 
lorıb ek-ktron 

köçürnı.T 
l ıa t l is D İo r i ”  

monoqrafiyası. 
Sinqapur. 

1994.
B M Askarov

Bərk cism nəzəriyyəsi sahəsində elmi 
əiaqələrin yaranmasında 1962 ildə Bakı- 
da yarım keçiricibrin nəzəıiyyəsinə həsr 
olunmuş və SSRİ-nin nəzəri fiz ika 
sahəsində tanmınış bir çox a lim brin in  
iştirakı ilə keçirilm iş ümumillifaq müşa- 
virəsinin böyük rolu olmuşdur.

Yarımkeçiricibrin kıistallik qəfəsində 
əmələ gələn defektlərin mikrosxembrin 
elektrofiziki parametrbrinə təsirini və on- 
larda yaratdığı deqradasiya proseslərini 
aradan qaldırmaq ınəqsədilə defektlərin 
inteqral mikrosxemlərdə deqradasiyası 
və p-ıı strukturlarda elektron proseslərə 
təsirinin mikromcxanizmi və xüsusiyyət- 
b ri aydınlaşdırılaraq bu hadisələrin qa- 
nunauyğunluqları mtiəyyən edilmişdir. 
Alınan nəticələr əsasında yarımkeçiricilər 
fizikasında “ P-n struktuıiarda elektron 
proseslərinə defektlərin təsiri”  adlı yeııi 
elmi istiqamətin əsası qoyulmuş, elmi 
fundamentallıq və tətbiq baxımından 
ciddi problem sayılan dislokasiyamn 
elektrik aktivliyi və ona aşqar atmosfe- 
rin in  təsiri problemi həll edilmişdir.

Təklənmiş dislokasiyamn elektıik ak- 
tiv iiy in i təyin etmək üçün üsullar hazır- 
lanmış, onun keçiric iliy ində metal- 
dielektrik keçidi aşkar edilmiş və bu 
keçidin modeli verilmiş, p-n struktur- 
larm  deşilmə gərg in liy in in  fəza yük 
qatındakı qeyri-bircinsliliyin yükündəıı 
və ölçülərindən asılılığının diistııru 
alınmış, DLTS (Deep Level Transient 
Spectroscopy) üsıılu və elektron mik- 
roskopu üsulları ilə ınikrosxembrdə 
elektroaktiv del’ektlərin aşkarlanmast və 
onların parametrlərinin təyin edilməsi 
üsullarımn həssaslığı 100 dəfədən ;ox 
arıırılmış, m ikrosxembrin isıehsal; da 
yararlı məmulatların çıxımım artır ığa 
imkan verən kon lakt yaradılm: ın
yeni üsulu tə k lif edilmişdır.

İlk  dəfə olaraq mis halkog.ı li 
əsasında diod quruluşlannda idaı 
nan aşırma və yaddaş elTektbri ı lıi- 
də olunaraq izahı verilm işdir.

20 əsrin 60-cı illərində yarım l . 
lərin optikası və spektroskopiyası >- 
sində yüksək səviyyəii elmi tədqiq ■ iə - 
ı inin aparılması ib  respublikada y rl- 
mi istiqamət yaranmış və bu elmi ; 
mətin inkişafında akad. Eldar Sala vnı 
xüsusi rolu olmuşdur. Fizika İnstituiı ilə 
REA-nın P.N.Lebedev adına Fizika li- 
tutunun birgə apardığı tədqiqatiar gostaa 
di ki, qallium selen monokristalınd:; lazer 
effekti miişahidə olunur və həmin iv aş- 
mə qeyri-xətti optikada tətbiq olu ıq 
üçiin perspektivli materialdır.

Laylı və almazabənzər kristal u- 
luşlu yeni yarımkeçirici materiallar n- 
mış və həmin materiallarda stim 
dırılmış şüalanma, bərk cism fizik: 
yeni obyekt olan elektron -  deşik 
si, ikiölçülii elektıon qazının mo' 
ğunu sübut edən H oll mtiqaviı . ıı 
kvantlanması aşkar edilmişdir. 
laylı birləşmələr əsasında yeni 
toelektrik yarımkeçirici materiall: 
tapılmış, neytronoqrafik tədqiq. 
onlarda ortaq ölçüsüz fazalarııı 
cudluğu göstərilmişdir.

“ Mürəkkəb yarımkeçirici birl > m- 
lərin alınması, xassəbrinin todqiqı 'ə 
onların əsasında m üxtəlif çeviricil ı in 
hazırlanması (termoelektrik. yaddaşlı və 
aşırına mexanizmli cihazlar, spontan və 
lazer şüa mənbəyi, qəbuledici və modul- 
ya torlar)”  sahəsindoki nailiyyətlərino 
göro 1972 ,ldə Zərifo Əliyarova, Vadiııı 
Antonov, A r if  Quliyev, Yədulla Nosirov, 
Rəhim Nani, E.Salayev və yeııi ya- 
rımkeçiricilər, onların osasında yaradılan 
çeviıicilərə aid işlərə görə isə 1976 ildə
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Hosən Hüseynov Azərbaycaıı Döviət 
mükafatına layiq görülmüşlər.

Müx. üzv V ladim ir Talıirovun rəh- 
bərliyi ilə yarıınkeçiricibrin və yarıııı- 
metaliarın bork mohlullarıııda yiikdaşı- 
yıcılarımn elektron spektrinin todqiqi 
onların qalvanomaqnit və termoelek- 
rık xassələrindəki anomallıqları izalı 

etınoyo imkan vermişdir.
Fizika İnstitutuııda miixtolif eleklro- 

akiiv aşqarlar daxil edilmiş germanium- 
sili ıum bərk məhlullarında aşqar mər- 
k. 'rinin əsas hallarının enerji spcktriııin 

,-məsinin xarakteri. elektrikkeçirmo 
lı.: , ıləri və sərbəst yükdaşıyıcıların Holl 
f« :ru viriual kristal ınodeliııə, qəfəs 
n islorindo komponenllorin xaotik
p mması isə zona quruluşunun irans-

ısiyasına vo Bruksım “ xəlitədən
:nəv nəzəriyyəsinə uyğun golmosi 
rilmişdir.
ineınaiik elektıonoqrafiya iisulu

t; ı olunmaqla A 1 B(l, A 'B (’ vo A 'B 3Ch
h ıiolorinin nazik təbəqələrində qaı-
ş ı  təsirin, fazaəmələgəlmonin və

Uaşmamn bir sıra qanunaııyğun- 
h ı müəyyən edilmişdir.

arımkeçiıici materialların mühüm 
ro fiz ik i param etrlərini ölçmok

m jd ilə  yüksok tezlikli corəyaıılardan
i də etməklə ınatenalı zədələmədən
k> aktsız ölçii üsullarının elıni əsasları
ii a f etdirilorək yeni iistıllar tək lif
Oi muş və m iix tə lif təyinatlı çeviricilor
y ıdılmışdır. Bu elıni istiqaınətin ya- 
r: nası və inkişafı akad. A r if  Paşaye-
v dı ilə bağlıdır.

\v tonom  hidroakııstika informa- 
si sısteminin yaradılınası" sahəsində
k ıpleks işlorə görə 1990 ildə Aydın 
A ullayev, F ikıət Allahverdov, Rüs-
t Kulizadə, Tamara Zobjanidze, A r if
ı diyev, Telman Nizaıııov və A.Pa-
ş; və Azərbaycan Döviol m iikafatı
v m işdir. 2004 ildo isə A.Paşayev

ııailiyyətbrinə, kadr hazırlığına və 
i' açılıq fəaliyyətinə görə Pavlov
.ı na qızıl medala və Ümumdiinya 
Ə . ı M ülkiyyot Təşkilalının qı/ıl ıııe- 
d: na layiq görülmiişdiir.

Diffuziya və eleklrodiffııziya salıə- 
si; lo miihüm təduıqatlar aparılmış, o 
ciimlodən halkogenid yarımkeçirici- 
lordə aşqarların miqrasiya mexanizını 
aydınlaşdınlmışdır. Btı salıodə aparıcı 
roltı olaıı ınüx. iizv ioyya r Coforovuıı 
todqiqatları nətiosindo silisiuın ger 
maııium. selen, tellur, A 1B6, A 'B 5. A ?BA 
tip li yarımkeçiricilordə vo yarıınkeçirici 
cihazlarda defektlorin omob golmssi vo

aşqar atomlarınm dilfuziya mexaııizm- 
lori miiəyyənbsdirilınış, nəzari voekspe 
rimental todqiqalların nsUcaləri II.A b  
dııllayev və T.Cəlorovun “ Yarım- 
keçiıici strukturlaıda aioııı diflu /iyaM  
(1987, ingilis d ilinds) kitabmda ö / 
oksini tapmişdır.

Nadir torpaq vo qoləvi torpaq ele- 
mentlori ilə aktivbşdirilm iş iiçc|iıl halko- 
genid yarımkeçiricilorin fızikası, texni- 
kası və texnologiyasına dair fuııdamen- 
tal tədqiqatlar sayosındo xarici amillorin 
(eleklnk sahəsi. eiektron dastosi, ııllra- 
bonövşoyi vo renlgen şiiaları vo s.) tosiri 
altnıda görünon oblastda şüalanan yük- 
sək cffektivli lümincsseııl materiallar ya- 
radılmışdır. Yarımkeçiricilərdo elcktro- 
liimincssensiya hadisoləri ilo bağlı işlər 
ıniix. iizv Balıadir Tagıyeviıı rohboıiiyi 
altında aparılınışdır. “ Halkogenid vo 
oksid yarımkeçiricibrin elektron roqs
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hallaıının spektroskopiyası. Elektrık vo 
deformasiya sahələrnin təsiri”  işbr sil- 
siləsino göro Azor Zeynalov, Əmrulla 
Msınmədov, Şoıif Əfondiyev, Korim 
Allahverdiyev, Q ıiqori Belenki, Raul’ 
Siileymanov, B.Tağıyev BDU-nun vo 
Fi/.ika İnstitutunun bir qrup aliıııi ilo 
birlikdə 1988 ildo A/orbaycan Dövlət 
miikalatına layiq göıiilmiişdür.

Akad. M-ıhəmmodomin Şahtaxtin 
skiniıı bilavasito rohboıiiyi vo iştirakı ilo 
yeııi kompo7.it ıııateriallar yaıadılmış, 
polimer-pyezoelektıik və poliıner-ya- 
rııııkeçiıici kiıni ııi/aınsız sistemlordo 
piro-pyezoelektıik elektıel vaıistor, 
pozistor, pyez.orezıstiv, foloelektret, 
lotore/ıstiv, lotovoltaik vo elektroltimi- 
nessensiya e ffek tb rin in  formalaşma- 
sında anizotropluğun aparıcı ıo ltı 
ıniioyyəıı edilıniş vo onlarm osasında bir 
sıra cihazlar hazııianınışdır.

Aşağı temp rlıırda ınaqııit qavrayı- 
cılığıııı ölçmok iiçün xüsusi qurğu, islilik 
tulumunun 2+3WOK tcınp-r intervalmda 
ölçülnıosinə imkan veron vakuumlıı

adiabatik kalorımetr və yıiksak hossas- 
hğa malik dilaıometr qurğııları yaradıl- 
ınış, onların kömovilə bozi A 'B (l vo A- B 
C* tipli birloşmalarin 10-300 R aınorl' 
seleııin isə 60+330 k  intervalıııda istilik 
tııtumu vo lermodinamik paramvlrUri. 
hır sıra halkogeımllər vo onların boık 
məhlullarımıı isüdən genişlənmo omsalı 
todqıq edilmişdır. Yem kalorim etrik 
üsııl osasıııda 100-don arlıq yarımkeçi- 
rici maddonin termodinaınik paraınetr- 
ləri və rabitocnerjisi toyiıı edilmi.ş, qada- 
ğan olunmıış zon;t ilo atomi/asiya eııer- 
jilo ri arasında korrelyasiya ınüoyyənbş- 
dirilıniş, bu maddolorin alınına texno- 
logiyasıııın fi/.iki-kimyovi osasları işb- 
nib jtfım laıımışdır.

Aşağı temp-ıiarın almması və bu 
sahədə aparılan bir sıra fdq iqa tla r müx. 
iizv İsa Korimovun adı ilo bağlıdır.

Bir sıra 3</-keçid eleıncntlorinin hal- 
kogenıdlorində ınaqnit nizaınlılığmm 
elektrik xiissələrinə tosir mexanizmi 
aydınlaşdırılmış, niivə qamma-rezonans 
üsııltı ilə ilk dəfo dəmir torkibli laylı və 
zəncirvarı biıioşmələrdo kvaziaşağı- 
ölçülü maqnetikləro məxsııs xassalərin 
oldtığu aşkarlanmış, diiimaqnil qalay 
ioıılarmın nüvələrindo gotirilmiş ınaquit 
sahosi miişahido olunmuş, dəmir ionla- 
rının valent lıalı və elektrik sahəlorinin 
qradiyenu toyin edilmisdir.

Fizika sahosindəki ciıni todqiC|Sif işlo- 
riniıı oksorinin nəticələrı yeni cihazlar 
hazııiaınağa vo onlardan praktikada is- 
tifado etınək iiçiin toklillər vennoyo im- 
kan yaratmışdır. Belə ki, selen, onuıı 
uıiirəkkəb birbşməbri, müxtolif şüşovarı 
y.ııımkeçirici sisteınbr polım crbr. 
koıııpozit ınateriallar osasmda bıı sıra 
diizlondii'icilor terıno- və qalvanomaq- 
nit, akustooplik, ten/omclrik, pvezo- 
elektrik çeviricibr, qalınlıqölçon, pııev- 
mo-tenzo-re/.istor koıııpleksi, giinoş ele- 
ınentlori, şüa ınonbolori və qobtıledicib- 
ri, yaddaş elementlori, .pektrin 3 5 
ınkm vo 8 |4 nıknı oblastı iiçiin qıırğtı- 
şuıı halkogenidbri vo kadmiuın-civo-tel- 
Itır bork mohlulhırmın epitakiiA.1 tobo- 
qolorı osasında lermoelektrik soyııdııcıı- 
Itı fotoqobıılcdicilər, spektrin 0.45 1.10 
ınkııı oblastı üçiin laylı yarıınkeçıricilor 
əsasında radiasiyayadavamlı terıııoelek 
trik soyuduculu fotuqobuledicibr, bı> 
mut-sürıno sistemıııin bork mıhltılları 
osasıııda yüksok effeklli termo- vo maq- 
nitotermoeleklıik ekstııı iv materiallar 
vo cleklroıı soytıducuları polyar ıııok ■ 
kullarm sptktıLsrini geniş tezlik diapa- 
zoıumda ya/mağa və ideııtitUCiisiytı et-
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moyə iıııkan veron yüksok həssaslıqlı ra- 
diospektrometrlər, kiçik enerjili intensiv 
ion mənboyi üçün ionların çıxarılma- 
sının yeni plazmooptik sistemi, herme- 
tik optoelektıon cihazlarınm tam diaq- 
nostikası üçiin yeni universal zodəsiz 
üsıılların və oksetdirmoyəıı ııducıılarm 
hazırlanmasımn fizik əsasları işlənib 
hazırlamnış, göstorilon material və çe- 
viricilərin təcrübi nümunolori düzəldilib 
smaqdan keçiıilm işd ir. Kalsiıım -qal- 
liıını-kiikürdlü yarımkeçirici birləşmolər 
əsasında sarı, mavi, yaşıl vo qırmızı 
rəngli liiminessent lampaların laborator 
niimıınoləri hazırlanmış, bu birloşmələ- 
rin tən/imlənən yaşıl rəngli lazerlər, op-

tik  rabitə, infraqırmızı şüaların vizual- 
lasdırılması iiçün perspektivli olduğu 
göstorilm işdir. Fotoelastik material 
kim i, daha sadə hazırlanma texnologi- 
yasına malik olan krista llik kvars osa- 
sında akııstooptik m odulyator hazırlan- 
mısdır. O ptik vo akustik dalğaların fo- 
toelastik m iihitlərdo qarşılıqlı təsirinə 
görə, müasir analoqlara nisbotən daha 
dorin modulyasiya indeksi vo xətti mo- 
dıılyasiya xarakteristikası almağa im- 
kan verən düzbucaqlı impulslar aıdıcıl- 
lığının eniııə impuls modulyasiyasmın 
akustooptik üsulu verilmiş və bu üsulu 
reallaşdıran qurğuııun mərkəzi tezlikləıi
56 M i!s və 80 Mll's olan paralel təsirli 
akustoop lik  panoram qobuledicisinin 
maketlori hazırlanmışdır.

A k tiv  kompozitlor əsasında çoxfunk-

siyalı çeviricilorin fiziki-texnoloji osasları 
işləıımiş, vibro- və seysmoçeviricilər, 
elektroakustik, optoakusiik çeviricilor, 
hidroakustik qobuledici-verici antenalar, 
Korotkov ton çeviriciloıi hazırlanaraq 
totbiq üçün bir sıra müəssisoloro toqdim 
edilmisdir. SSRİ-do ilk dəfo olaraq elek- 
tron soyuduculu xüsusi təyinatlı fotoqə- 
buledicilərin seriyalı istehsalı təşkil olun- 
nıuş, homin fotoqäbuledicilər Moskva 
şəhorindəki Kurçatov adına A tom  
Enerjisi İnstitutunda idaıa olunaıı termo- 
niivo sintez aparatında yiiksək temp-rlu 
plazmanın sıxlıq fıınksiyasına nozarot 
qurğusunda, lazer rabitosi və məsafodən 
ölçmodə, Yerin tobii sərvotbrini todqiq

edon “ Kosmos”  seriyalı aparatlarda, 
Mars planeti və onun Fobos peykiııiıı 
səthini todqiq edoıı “ Fobos”  avtomatik 
stansiyasında, yertistii qurğuları və mi- 
nalanmış sahəlori aşkar edən pilotsuz 
aparatlarda, Moskva şohorinin ilk istilik 
xəritosinin çıxarılması və Tiirkiyə Res- 
publikasmda toyyarodon xoritə çəki- 
lişindo ıstifado edilmişuir. Bu fotoqobul- 
cdicilor vasitəsilə ilk dofo olaraq Marsuı 
əks tərofinin istilik xəritəsi çıxarılmışdır.

İlk  dofo kosmik peykdo çəkisizlik 
şoraitiııdo b ir sıra yarımkeçirici bork 
ınohlulların monokristalları alınmışdır. 
A 2 Bh tipli birbşmolorin nazik təboqolo- 
riııdo aşqarların dilTııziyasına lazer şüala- 
rı ilo təsir edərok yiiksək oflektivli foıo- 
çeviricilor vo detektorlar hazırlanmışdu'.

Metal-məsamoli silisium osasında

Şottki diodlarında ııə ın lik-volta ik ef- 
fekıi ıniişahidə edilmiş, onun fiz ik i me- 
xanizmi aydınlaşdırılmış vo bunların 
əsasında çox hossas riitubot göstoricibri, 
hidrogcn vo karbon qazı seıısorları vo 
hidrogeıı m inibatarcyaları, laylı mürok- 
kəb yarım keçincibr osasında isə rentgen 
və qamma şüaları detektorları, yiiksok 
hossaslıqlı tenzovericilor hazırlanmışdır.

Fizika İnstitutunda 50-ci illordon baş- 
layaraq akad. Lətif İmanovuıı rohborliyi 
altında toşkil olunmuş radiofizika labo- 
ratoriyasında maddənin hom qaz, hom d. 
maye halı ınolekulyar səviyyodə öy- 
rənilmişdir. Sonradan bu ehni iştiqam.u 
akad. Çingiz Qacar tərəfındən davam 
etdirilm işdir. Qaz ıadiospektroskopiy - 
sı üsulu ilo molekulun qurulıışu ' oday 
nıqlı konform er formalarının təsdi 
d ipo l momeııti, daxili hərəkot ı 
rametrlorinin təyini üzrə alınan notirə! r 
kimyəvi rabitə nəzəriyyəsinin inkişaf 
təkan verən doyərli todqiqatlar ki 
dünya elmi ədəbiyyatına daxil edilıı 
dir. İlk  dəfo propil spirti molekulun 
üç ekvivalent olmayan rotomer hal 
olduğu təsuıq ediıınişdir. l-.til vo izopı 
pil spirti molekullarınm 20 mindən <, 
udulma xotlorinin rezonaııs tezlikl 
yüksək dəqiq lik lə  ölçülərək, onlan 
enerji param etrbri hesablanmış, sp< 
tral kataloqları hazırlanmış, molekıı 
larııı fotohəyocanlanmasının on yük; 
effektiv lik şərli müoyyonbşdirilib ı. 
rübədo istifado üçün tok lif edilmişc. 
Maycdə molekulyar vo submolekulv 
səviyyodo baş veron prosesləro os 1 
naraq maddənin halıııı mikrosk 
soviyyədə müəyyon edən nəzəriyyə li 
lanmış, yaradılan yeni ölçii üsullan 
maddənin dielektrik xassəlori daha ıi 
intervalda öyrənilmiş, dielektrik rehık 
siyası ilə maddənin quruluşu arasınd • 
əlaqənin olması aşkar edilmişdir. “ G c lij 
totbiq olunan elektron cihazlarının ısı 
sal texnologiyasının vo kons'rı 
larının elm əsaslarının işlənib 
lanması”  işinə görə Cavad Abı 
Kamal Əhmədzadə, Emil Hüseyr.ov, 
Ç.Qacar, Fikrot İsmayılov, Kaıvıran 
Əliyev, Eıniıı Əliyev 1982 ildə Azər ıy- 
can Dövlət mükafalına layiq göriilmüşlər.

Azosbaycanda metallar fizikası, fıziki 
metalşünaslıq, metallarda maqnit hadiso- 
brinin tədqiqi vo inkişafı prof. Zalıid Əli- 
zadoııin adı ilə bağlıdır. Bu işləriıı osası
1951 ildə Azərbaycan Politexnik İnsti- 
tıılunun (indiki Azoıbaycan Tcxııiki 
Universitetinin) Fizika kafedrasında 
qoyulmuşdur.

AMUA-nın Fizika İn-stitulunda əldə cdilmiş clmi nəticəlcrı müzakir.ı ctmak iiçün 
Bakıya dəvot olımmıış Nohel mükalatı laureatı, prof. Rudolf Mössbaucr 
(birinci sııada. soldan ikınci) azorbaycanlı hcımkarlarmm əhatəsiııdə.
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Atom  və ınaqnit nizamlı Fe-Ni tar- 
kibli ıriııliyə  keçid vo ııadir torpaq ele- 
mentlərini olavə etməklo maqnityumşaq 
orintilər alınmış. onların strukturu və 
fiz ik i xassolori todqiq edilmişdir. Teı mik 
emaldan asılı olaraq bu materialların 
eU’k trik  və ınaqnit xassolərinin temp-r 
asııılığında anomallıqlar miişahidə edil- 
miş və səbobləri aydmlaşdırılmış, oııla- 
rın optik vo maqnitooptik xassəlorini 
tədqiq etmək iiçiiıı avtoınatlaşdırılmış 
ui’ iversal qıırğu hazırlanaraq maqııit- 
m amlı orintilərın uzaq vo yaxııı nizaın-
I ; dorəcosiııi təyin etmək mümkiin 
c uşdur.

\kad. Mahmud Kərimovun rəhbor-
I ilə polimer die leklıiklordo güclü 

:rik sahəsinin təsirilə baş verən ele- 
ıuır elektron və molekulyar proses- 
övrəııilmiş, polimer dielektriklərin 
ı ik  köhııəlmosi və dağılmasının 
ınizmlori müəyyən edilmişdir. Poli-

l.>rdə elektrik sahosi ilə stimullaş- 
Imış termolüminessensiya effekti 

edilmiş və lokallaşmış yüklərin
■ ji səviyyələrinə görə paylanmasına 

tıik  sahəsinin təsiri öyronilınişdir.
I ;mer d iclcktrikbrdo elektrik sahəsi 
il. induksıyalaşdırılan sorbost radikallı
I islər təüqiq olunmıış, güclii elektrik 
s; losinin təsiri altında baş verəıı ele- 
ıv. nlar destruktivliyiıı mexanizmi aşkar 
e 'miş, polimerlərin qurulıışu və xasso- 
h nin modifikasiyasıııda sərbəst radi- 
k ların rolu müəyyən edilmişdir. Oksid 
d lcktrik lə ıdə (BeO, B20 ?, y-A l20 ,)  
iı laşdırıcı şüaların təsiri altında qcyri- 
t, ız yiikdaşıyıcıların və eksilonların
0 ılə gəlməsi, miqrasiyası, lokallaş- 
n sı, rekombinasiyası, səthi enerji 
s iyyəlorindo tutulınası prosesloriııin

ıtlıi saholərin tosiri qanunauy- 
ğ luqları aşkar edilmişdir.

Üzvi yarımkeçirici olan polidifenil- 
u elilenin elektrik vo fotokeçiriciliyin- 
d ınaqnit-spin effektlori aşkar olıınmuş 
v miiəyyən edilmişdir ki, bu effektlərin 
o; sını polyaronların lokallasmış para- 
n* qnil mərkəzləri sistemi üzorindo lıoro-
1 ində spin selcktivliyiııin qanunları və 
spin mübadiləsi (polyaron-paramaqnit 
m.ırkozı) ilo bağlı sinolet-triplet cüllorində 
maquit sahəsinin təsiri altında spinləriıı 
təkamül xüsusiyyotlori toşkil cdir.

Elcmentar zərrəciklər və nüvo lizi- 
kası sahosindaki noz.ori todqiqatlarda 
aksiomaiik, simmctriya və cobıi yanaş- 
malar geniş tətbiq olumnuş vo inkişaf 
e tdirilm işdir. Fozanın m ikroskopik 
strukturunu (Mıdəsosini) xarakteıizə

edoıı fımdamental uzunluğuıı varlığı 
rorziyyosınə əsaslanan qeyıi-lokal 
kvantlanmış salıo ııozoriyyəsi qtırul- 
muşdur. Bu nəzəriyyodə iınpuls təsviı in- 
do sabit əyriliyo ıııalik 4 ölçiilii ləza 
reallaşır vo lokal kvaııt saho nozəriyyo- 
sinin btitüıı aksiomları fidanilir. İmpııls 
təsviri quruluşunun ııoticosi kiıııi, ılia t 
yiiksək cncrjilərdo elemeııtar zorro- 
ciklorin səpilmo kəsikbn üçün konkret 
davranışlar qabaqcadaıı xəbor verilmiş- 
dir. İxtiyari spinli kvaııt sahəlori üçiin 
işıq konusu iizərində rclyativistik ko- 
variant Ham ilton nozoriyyosi inkişaf 
etdirilmiş. S-matris üçiin unıtarlıq şorti 
vo səbəbiyyət prinsipi ifadə olunmıış- 
dtır. Kovariant 3 ölçiilii diaqram texni- 
kası vo dərin qeyri-elastiki lepton-adron 
səpilmo proscslərini tosvir edən iiınumi 
formalizm tə k lif edilmişdir. Alınan nəti- 
color elmi ədəbiyyatda öz təsdiqini tap- 
mışdır. Rclyativistik səpilmo amplitudu 
və 'kizərrəcikli dalğa funksiyası iiçün 
kvazipotensial tip li tonliklər almmışflır. 
Qeyri-relyativistik kvaııt mexanikasının 
bir sıra ınühüm xassolorini özüıulo sax- 
layan vo ıelyafivistik konfiqurasiya fə- 
zasında dalğa funksiyası sonlu-fərq tən 
liyin i ödəyən kvant salıo ııəzoriyyəsindo 
kvazipotensial yanaşma əsasında ıcl- 
yativistik kvant mexanikasının sonlu- 
fərq variantı inkişaf etdirilmisdir. Rel- 
yativıstik kvaııı mexanikası çorçivosiııdo 
səpilmə nozəriyyosi və kvanl mexa- 
nikasında istifada olunan yaxmlaşına- 
ların analoqları qurulmuş, kosilınəz 
aııalizin miihiim funksiyalarının sonlu- 
lərq aııaloqları alınmışdır. Soııltı-fərq 
tənlikləriııin xassələriuə osaslaııaraq, 
kvarkların konfaynment (tutulub sax- 
lanma) mexanizmi toklifolıınmuşdur.

Gcniş tətbiqə malik bir çox diııamik 
sistcmlariıı dəqiq lıəll olunaıı sonlu-forq 
modelləri qıırulmuş və todqiq olıın- 
muşdur. Onlarııı dalğa funksiyaları, 
eııcni spektrlori vo dinamik simınetriya 
qrupları tapılmış, koherent hallaıı, sta- 
sionar və termodinamik tarazlıcı Lıalları- 
nın Viqııer paylaııma fıınksiyaları toyiıı 
olunnuışduı . I .ıklorlaşma o cümlodoıı, 
</-faklorlaşma iisulımun koıııoyilo q- 
harmonik ossilyatorım miixtolil nıodel- 
lori qurulmuş və todqiq cdilınişdir. Asılı 
olmayan i/-komımıtalor anlayışı d.ıxil 
cdilmiş, Heyzenbcıq-Vcyl cəbriııiıı q- 
analocıunun sonltı-farq operatorları ilə 
reallaşdırılınışdır. Klassik vo r/-orto 
qonal çoxhodlilor sinfipin lodcncıı üzro 
dr'sanballı noticalar oldo edilmişdir. Belo 
ki, </-ortoqonal çoxhodlilor sinfi iiçün

ortoqonallıq şoıtinin büıün odod oxıııı- 
da sado və yeııı forması alııımış, çox- 
hədlilər arasında Furye çevirıııosinin kö- 
ınəyilo m iixtolif əlaqolor lapılımş, orto- 
qonal çoxhodlilorin yeni siııli daxil edil- 
mişdir. Sadalanan clıni noticalor ıniix. 
üzv Rül’ot Mirqasımovun rəhbərliyi ilo 
aparılmısdır.

Afctd. Noriınan Quliyeviıı rəhborliyi 
ilə elcktrozaii qarsılıqlı tosırin standart 
və sııpersimmetrik genişlondırilmiş 
nozəriyyoloriniıı nuixto lif modellori 
tok lif olunmıışdur. Bu modellər çorçivə- 
sindo lepton-lepton, lepton-adron. fo- 
ton-leptoıı. loton-adroıı və foton-foton 
səpilme prosesləri vo skalyar Hiqqs bo- 
zonları ilə bağlı effektlor lodqiq edilmiş- 
dir. Elcktroıı-nuklon dərin qeyri-elastiki 
toqquşma hadisolori üçiin yüksək 
tortibli kvanl elektrodinamik diizəlişlor 
ınüoyyon edilınişdir. Yeııi siirotbndirici- 
loro aid layilıolər otrallı tohlil cdilmiş vo 
tək ııüvəlorcb polyarlaşııva effektlariııin 
öyrənılməsi kollektiv nüvo hallarmın 
xassəbrini tosvir edən modellər qıırmağa 
imkaıı verınişdir. Göstərilmişdir k. 
deformasiya oltınmuş cüt niivələrcb spin 
qarşılıcılı tosirləri monopol hovocan- 
lanmaların yeni kollektiv qolııını yara- 
dır. Onlar tocriibocb miişahicb oltınan 
maqııit dipol və Qamov-Teller rczonans- 
larının yaranmasınm sobobkarıdır. Har- 
monik analiz əsasmda spiral sonilmo 
amplitııdumın Lorents qrııpıınun təsvıı 
ləri iizrə sıraya ayrılışı almıııışdır. Bıı, 
kinematık ınəxsusiyyotləri ayırmağa və 
böyük eııerjilordo səpilmə anıplitudunun 
modeliııi qurmağa imkan verınişdir.

Kva/.iortoqonal SO (p, q) (/?></= I,
2, 3...) qrupunuıı invariantlarınm nozo- 
riyyəsi inkişaf etdirilmiş ixliyari spiıı 
iiçiin rcqtılyarlaşma üstılu işlənib ha- 
/ırlanmışdır.

Azərbaycan a lim bri elcıncntar zor- 
rəc ikbr vo ııiivə fizikası salıosindo 
ck.spcrimental araşdırmalaıı BNTj-nin, 
YEI İ-uiu, I NAI və C l'R N  elıni mor 
kozloriniıı siirotləndırıciloriıulo apar- 
ınışlar. HN I İ-ııin oınəkdaşları ilə birlik 
do särətloıuliricilardə adron-nüvə vo 
niivə-utivo qarşılıqlı təsirlərımlo kuııuıl- 
yativ clTekt üçprototüıı ıv/onans çox- 
saylı /orroeiklorin yaraımıası. aüvoniıı 
tam paıçalanması proseslori aşkar edil- 
ıııiş və bu proseshrd ı yaranan /nr 
rəcikloriıı xassoləri öyroııilmişdu Relya- 
tivıstik nüvo-ııüvo qaışılıqlı təsirləıi ilk 
dofə sislL’raJi txlqıcı edilınişdir Nüvo- 
ııüvə qarşılıqlı nsiriııdə yüksok entrji- 
lərclə maddənin qarışıq hajları (kvark-
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qlüon plazması) müşahido cdilm işdir. 
CERN-də A T LA S  layihosi çərçivəsində 
qurğunun yaradılmasmda, tcst sınaqla- 
rımn keçirilmosindo, noticoloıin alınma- 
sında vo tohlilində Azorbaycan alimlori 
yaxından iştirak etmişbr. ATLAS quı- 
ğusu üçiin müxtalif proseslor clcktromaq- 
nit vo kvant xromodinamik düzolişlor no- 
zoro alınmaqla M on tc-K a ıio  modeli 
çəıçivosində hesablanmışdır. Kvarkların 
kom pozitivliyi tohlil olunmuşdur.

Müx. üzv Sabir Hacıycv k , k- vo | i -  
mezonların m üxtolif kanallar ii/.ro par- 
çalanına mexanizmi və kalibıioşmoyo 
görə invariant olan nozoriyyo vermişdir.

Müx. iizv Abdulla Muxtarovıın rəh- 
bərliyi ilo elcktromaqnit və zoil'qarşılıqlı 
tosirlərdə polyarlaşma vo spin effektlo- 
riniıı lokal və qeyri-lokal nəzoriyyələrdo 
todqiqino dair todqiqatlar aparılmış, fer- 
m ionların spirallığını və ixtiyari polyar- 
laşmasım. cləco do fotonların xətti və 
dairovi polyarlaşmasım nəzərə alan 
orijinal üsul to k lif edilmişdir. Qaışılıqlı 
fcsirin qcyri-lokal xarakteri vo qarşı- 
qarşıya gəlon yiiksək enerjili elektron- 
pozitron dastolərinin toqquşması zama- 
nı yaranan proseslordə iştirak edən 
zərrociklərin polyarlaşma lıalları nozərə 
ahnmaqla oldo cdilon nəticələrin təcrübi 
noticoləıio dalıa yaxşı uyğunlaşdığı 
göstərilmişdir.

Elektrofizika vo energctikanın fiziki- 
texniki problcmlori elmi istiqaməti akad. 
Çingiz Cuvarhnın todqiqatları osasında 
yaranmış və üç əsas qoldan ibarət olmuş- 
dur: yüksok gorginlikli şəbokodə keçid 
prosesləri və onların yaratdıqları ifrat 
gərginliklər, yüksək elektrik saholərinin 
təsiri altında olan elektıik izolyatorların- 
da gedən fiz ik i proseslər, texnoloji pro- 
sesbrdə yüksok elekırik saholorindən vo 
boşalmalanndan istifadə. D ielektriklo 
məhdudlaşan aralıqda elektrik boşalma- 
laıı todqiq olunmuş, adgeziya, adsorb- 
siya və elekuik xassoloıini tənzimləmək 
üçün elektrik qaxboşalınalanndan istifa- 
də cdilmoklo yeni texnolo|i prosesləıin 
fıziki əsasları verilmişdir. Elektromənfı 
qazlarda tacvan eleklvik qazboşa/masının 
örtüyünün yaranması öyrənilmiş və aktiv 
mənfı ionların omolo golnıosi vo parça- 
lanmasının qanunauyğunluqları müoyyən 
edilmişdir. Materialların səth toboqəlo- 
rində quruluş vo enerji doyişmobrino sə- 
bəb olan fiziki-kimyovi proseslərin mex- 
anizmi aşkar olunmuşdıır. Polimerdə 
elektrik yiiklərinin l'onnalaşınasuiin me- 
xanizmi miiəyyon edilmiş, bork dielektrik 
lərin elektrik möhkomliyinin energetik

analizinin müasir nəzoriyyəsi inkişaf 
etdirilm işdiı. “ Yüksəkgərginlikli elektrik 
şəbokəlorində neytral re jim " kompleks 
işlorinə görə Ç.Cuvarh, Yevgeni Dm it- 
riyev vo A r if  Həşimov, Xalid İsmayılov, 
Moınmədağa Əliyev, Tofiq  Nurməm- 
mədov 1978 ilclə Azorbaycan D övb t 
mükafatına. 1985 ildo SSRİ Dövlot mü- 
kafatına, 199b ildo iso L'krayna D övbt 
m iikalatına layiq görülıniişdür.

Fizika və texnika sahəsindo tətbıqi xa- 
rakterli işlorin inkişafında 196K ildə I i- 
zika İnstitutunun nozdiııdo tocrübo 
zavodu olan Xiisusi Konstruktor Bii- 
rosunun yaradılması mühüm rol oynadı. 
XKB-nun fəaliyyətinin əsas istiqaməti 
termoelektrik yanmkeçirici mateıialların 
alınması, onların əsasında xalq tosər- 
rülatının müxtəlif saholərində tətbiqini 
tapaıı xüsusi təyinatlı yarımkeçirici 
soyuducu və qızdırıcı qurğuların hazır- 
lanması idi. XKB-də Azərbaycamn və 
Sovet Ittifaqının birsıra müəssisoləri üçiin 
nadir xassəloro malik termoelektı ik çevi- 
ricilor hazırlaıımış vo SSRİ EA Rəyasət 
Heyotinin qərarı ilo ölkədə tibb təyinatlı 
termoelektrik çcviricilərin istehsalı üzro 
baş müəssiso tosdiq olunmuşdu.

1981 ildən Fizika İnstitııtcinda fəaliy- 
yot göstorən "Registı”  X K B  öz texnolo- 
giyası əsasında alınmış yüksək effektivli 
kompozit materiallardan bir sıra elektro- 
akustik, akustoelektron, elektromexa- 
niki, akustooptik vo optoakustik çeviıi- 
cilər hazııianmışdır.

Respublikada fiz ika  sahəsindo 
A M E A  Fizika İnstitutunda “ Fizika” , 
A M E A  “ Xoborlər” inin fizika-riyaziyyat, 
texnika elmləri, fizika və astronoıniya se- 
riyaları, AM EA-nm  “ Məruzolər” i, "Bakı 
Universitetinin Xobərlori” nin fızika-riya- 
ziyyat elmlori seriyası vo s. noşr cdilir.

Azorbaycan alim lori lərofmdən miix- 
to lif dövrlordə yazılınış bir sıra mono- 
qrafiyalar xaricdə noşr olunmuşdur.

Fizika sahəsindo, osasən, yarımkeçi- 
ricilor fizikası iizro Bakıda bir sıra kon- 
franslar kcçirilm işdir: yanmkeçiricilor- 
do zorbo ionlaşması və tunel effektləriııo 
hosr olunmuş ümumittifaq konfransı 
(1960); A-*B5 və A 3B6 yarımkeçiricilərinin 
fiz ik i xassolorino dair üınumittifaq 
konfıansı (1965); yiiksək temp-ıiarda 
maddolərin xassəbrino həsr olunmus 3- 
cii beynolxalq koııfrans (1968); rekom- 
binasiyalı şüalamna vo yarımkeçirici işıq 
monbobri iizro beynolxalq konfrans 
(1971); halkogenidlorin kiınyası, fızikası 
və texniki tətbiqinə dair 5-ci beynolxalq 
konfraııs (1979); optoelektronika prob-

lemlərinə lıəsr olunmuş beynolxalq 
konfrans (1989); mənfi müqavimətli ci- 
hazlar və onların əsasında inteqral sxem- 
lorin yaradılması üzro ümumittifaq kon- 
fransı (1991); Azorbaycan Respublika- 
sının Prezidenti Heydor Əliyevin 80 illik 
ytıbileyinə hosr olunmuş beynolxalq elnıi 
konfrans (2003); akad. H.Abdııllayeviıı 
85 illik  yubileyino lıosr olunmuş beynol- 
xalq elmi konfrans (2003); AM EA-nın vo 
Fizika İııstituıunun 60 illiyinə lıosr olun- 
muş “ Fizika 60”  beynəlxalq konlransı. 
akad. Ç.Cuvarlmın xatirosino hosr olun- 
muş “ Energetikanın texniki və fiziki 
problemləri”  üzrə beynəlxalq kcı. ms 
(2002, 2004, 2006). Belə konfraı ırtn 
keçirilməsi respublikada fızika . ıda 
mühüm əhəmivyot kəsb edon nəti. >nn 
oldə olunduğunu nümayiş etdiri

S s lif iiJ  M  <’va

Kiyaziyyat

Azorbaycanda riyaziyyat elmi iim
və zəngin tarixə malik olsa da o ısl
inkişafı 13 əsrin görkomli alim i N >d-
din Tusiııin adı ilə bağlıdır. Nosi in
Tusi riyaziyyatın m üxto lif sah;. ,ııə 
(cəbr, hondosə, triqonometriya, od or 
nəzəriyyəsi və s.) aid 30-dan ço' -ər 
yazmışdır. Bunlardan “ Tohriıi-Öc! !is” 
(“ Evklidin şərhi” ), “ Şokl iil-q ita ” ( m 
dordtərəfli lıaqqında trak ta t' 
“ Kosişmələr şəkli” ), “ Cəmi əl-hes; ı- 
taxt vo-t-turab”  (“ Tozlu lövhəıı 
movilə.hesab məcmuosi” ), “ Ər lo 
əş-şəfiyo ən şəkk fi-ol-xütut əl-ı ı o- 
ziyyə”  (“ Paralel xətlər haqqınd;ı 
nin aradan qaldırılması” ), "K it; i- 
dorb vo-ol-qismə”  (“ Vurma vo 
haqqıııda kitab” ), “ Kisalo fi-ə l•: 
və-əl-cəbr”  (“ Hesab vo cəbr əsori' 
salə fi annahi la yunkini ən yac', a
min ododaun mürəbba ayn fərdayı d
mürəbba”  (“ İk i tək ədodin kvadr rı
cominın kvadrat odod olmaması ha ı-
da əsor” ), “ Ət-Tərbi əd-Daira”  (‘T  ə-
nin kvadraturası” ) kim i əsərlori go. ;>r- 
mək olar.

Nəsirəddin Tusi qədim yunan alim- 
ləri Evkııdiıı, Arximedin, Teodosinin, 
Menelayın və b.-nın osorlərino əkıvolor 
və yeni şərhlər vcrmişdir. O, ilk dəfo 
iiçbucağın daxili bucaqlarınm cəminin 
I80"olması ilo Evklidin 5-ci postulatıııın 
ckvivalcntliyini isbat etmişdir.

“ Tam dördtoıoflı haqüında trak- 
tat” da Nəsiroddin Tusi sferik iiçbucaq-
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ların müfossəl təsnifatım vermişdir. 
Oııun həqiqi ədədo verdiyi tə rif 19 əsrin 
sonunadok biitün diinya riyaziyyatçıları 
torofındən qobııl edilmişdi. "Tozlıı löv- 
hanin kömoyi ilə hesab mocmuosi”  oso- 
ı indo Nəsiroddiıı Tusi riya/.iyyat tarixiıı- 
do ilk dəfə ixtiyari doıocodon kökalma- 
nııı vo binom omsallarmın hesablaııma- 
sının alqorıım ini vermisdir. Nosiroddin 
Tusinin “ Evklidin şərhi”  osormdo 5-ci 
postulatı başqa postulatla əvoz etmosi
19 osrdo Lobaçevski vo Riman hondoso- 
ı nin yaranmasına təkan vermişdir. O, 
b əsordo riyaziyyat tarixində ilk dəfo ha- 
/! !a “ varlıq aksiomıı”  və "seçmo aksio- 
n " adlandırılan aksiomları vermisdir.

Onun osərbrinin 16 əsrdən başkıya- 
ı m üxtəlif dillərdo nəşredilməsi Avro- 
p ıa riyaziyyat elm inin inkişafında
ı i im rol oynamış, A.M.Lejandrın 
( ıllisin. C.Sakkerinin və b.-nın todqi-
C| rına ciddi təsir göstərmişdir.

'losiroddin Tusinin osəıiəri sayosində 
'vi və sferik triqonometriya müstoqil 
:yyat lənni olmuşdur. Onun osorb- 
ilk dofə olaraq sferik polyar iiçbu- 

c ııqqında anlayış verilmişdir.
4-16 osrlərdo Abdullah Tobrizi, 

b Fətullah Şirvani, Seyid Yəhya Ba- 
k Bədrəddiıı Ə m ir Seyid Lələvi,
Ç ısoddin Şirvani, 17 əsrdo Nosrullah 
X \a lin in  riyaziyyat, astronomiya vo 
n ıtiqə dair osorbri molumdur. Nosi- 
rr m  Tusidəıı sonra riyaziyyatın inki- 
ş; Məhomməd ibn Hoson Şirvani,
N ommod Rəhim Badkiibi, Məhəm- 
n Bokir Tobrizi, Ə li Məhommod 
İJ l' iib in in  adları ilə bağlıdır.

iikrullah Mohərromzado Qarabağı- 
nı \zorbaycan dilində yazdığı “ Risa- 
lr  lüruf və x iitu t”  osərinin Azorbay-
c; ı riyazi b iliklərin inkişafında böyük
n .ılmuşdur. Bu osordə m iiəllif ədod-
I: llquıiarın adlartnı vo xassəbrini, sa-
h ıı vo hocmlərin ölçiilməsini bir sıra
d rdə şorh etmişdir. Azorbaycan dilindo
il ıcsab kitabını 1884 ildo L.Axundov 
y; nış vo burada hesaba vo ədədbrə torif 
vc nişdir. Ağoli Qasıınov 1904 ildo 
“ I ın-i hesab”  (Tifiis), İslam boy Qobıı- 
lo\ isə 1910 ildo "Rohbori-hesab”  kita- 
bını yazmışdır. Bu dövrdo hesaba dair on 
mükəmməl dərsliyi “ Hesab ınosoblori”  
(1907) kitabını görkomli bostəkar l/zeyir 
I lacıboyov nəşr e td irm işd ir.

Pcterburq IJniversitetini b itirm iş 
(1913) ilk ali tohsilli azərbaycanlı ıiya- 
ziyyatçı Məhəmməd boy Əfondiyev 
uzun müddot Azorbaycaıı Dovlot Uni- 
versitetindo (iııd iki BDU) clərs demiş vo

m illi kadrların yetişdirilmosindo mühüm 
işlor görmiisdür.

20 əsrin ilk onilliklorindo A/.orbay- 
canda elmi todqıqatların aparılınası ilə 
yamışı, osas moqsod yüksokixtisaslı 
kadıiarın hazııianması idi.

1935 ildo SSRİ EA-ııın Azorbaycaıı 
Lılialı tosis olunduudaıı soııra respubli- 
kanın ali məktəblərinin digor elm vo təd- 
ris morkəzbri ib  olaqosi giicbıımiş, yük- 
sok soviyyodə todqiqatlar aparan Zalnd 
Xəlilov, İbrahim İbralıimov, Əşrof Hii- 
seynov, Maqstıd Cavadov və b. görkəıııli 
alimlor yefişmişdir.

1945 ilcb A/orbaycan EA-nın yaradıl- 
ması riyaziyyatın iııkisafma güclü təkan 
verdi. Müasir soviyyodə todqiqaılar apa- 
ran Riyaziyyat vo Mexanika İnstitutu
(1959), Kibernctika İnstitutu (1965) vo 
Hcsablama Mərkozi (1960) yaradıldı. 20 
əsrin ortalarından başlayaraq A/.or- 
baycanda riyaziyyatın fuııksional ana- 
liz, riyazi analiz, diferensial vo ınteqral 
tənliklər, riyazi fizika tonliklori, funk- 
siyalar nozəriyyosi cəbr və topologiya, 
riyazi məntiq, hesablama riyaziyyatı, 
riyazi kibernetika vo ehtimal ııozəriyyo- 
si saholorində todqiqathır aparılnnş vo 
mühüm nəticələr oldə edilmişdir.

Azərbaycanda funksional analiz. mək- 
tobinin yaradıcısı akad. Z.Xəlilov olmuş- 
dur. O, ilk dəfə normallaşdırılmış halqa- 
larda abstrakc sınqulyar operatorlar no- 
zoriyyosini yaratmış və inkişaf ctdirmiş- 
dir. Z.Xəlilov SSRl-cb funksional analiz 
üzro ilk monoqrafiyalardan biri olan 
"Funksional analizin əsasları” mn (194c> 
rtıs dilində) müəljjji olmuşdur. O, lıınk- 
sional anajizin üsullarını sorhod mosəlolo- 
rinin vo optimal idaroetmə məsəlolorinin 
həllino müvəffxjiyyətlə tətbiq etmişdir.

Fıınksional analızin sonrakı inkişafı 
akad.-lər Colal AJlahverdiyevin, M irab- 
bas Qasımovun, Fəıaməz Maqsudovun 
vo b. adı ilo bağlıdır. C.Allahvcrdiyevin 
tamam kəsilmoz operatorıın sinqulyar 
ododbrinin aproksimativ xassələrinin vo 
normal operatorun rezolventasmın tod- 
qic|i istıqamotindo aldığı naticalər diiııya 
odobiyyatında ö / əksini tapmışdır. 
Üınumon qobul olıınmıış “ Allahverdi 
ycv teorcıni”  vo “ Allahverdivcvın varia- 
siya pıinsipi”  riyaziyyatçılar tərəfindon 
yiiksək qiymotləndirilm işdir. Onun rolı- 
bəıiiyi altında idaroetmo nıosolələri, 
optimallaşdırma, stoxastik analiz və clı- 
limal nəzoıiyyəsinin totbiqi saholərində 
mühiim nəticələr alımnışdır. C .Allalı- 
verdiycv “ Öz-özünə qoşma olınayan 
operatoıiarm  ııozoriyyəsi”  işiııo görə

1972 ildo A/ərbaycan Dövlot miikafatı 
alınışdır. F.Maqsudov kosilməz spektıo 
malik geniş sinif operator dostolorinin 
spekiı al no/.oriyyosinı hazııiamış, a/alaıı 
potcnsiallı Srcdiııger opeıatorıınuıı 
miisbət moxsusi ododlorinin olmaması 
haqqında yeni meyar vcrmi$dir. M.Qa- 
sııııov ıcqulyar Şturın-I iuvill operatoru 
üçiin iki spektrə göro toıs mosoloni tam 
hall etmiş, poıensialın bərpası üçiin ef- 
lektiv üsııl vermiş, sinqıılyar halda növ- 
boloşon ikı ardıcılhğın eyni bir opeıaıo- 
rıın moxstısi əcbdlori olması üçün meyar 
tapmışdır. O, D iıak ıip li difeıeıısial toıı- 
lik lor sistemi üçün spektral analizin tərs 
mosobsini, lıəmçinin eksponciısial aza- 
lan potensiallı öz-özüno qoşına olmayan 
çoxölçülii Şıedinger operatorıı iiçün so- 
pilmo məsobsinin lıəllino göro ayrılış 
mosololorini taııı holl etmişdir. Verdiyi 
iisullar dcinya elmi odəbiy.yatmda onun 
adını daşıyır. M.Qasımov ikinci tortib 
periodik potensialh geniş ^ in if adi dife- 
remsial operatoıiarın spektral analizini 
qurınuşdur. Ik iə  potcnsiallar diinya ıi- 
yazi odəbiyyatında Qasımov potensiah 
adlanır. O, Keldış operator dəstolərinin 
məxsusi vo quşıılmıış fıınksiyalar siste- 
minin çoxqat tamlığını vo bu dəstalorin 
faktoıiaşdırmasım göstormişdir. M.Oa- 
sımov miiəyyon s in if tinsız opeıator- 
difercnsial tənliklor iiçiin Koşi mosələsi- 
nin korrektliyini göstərmişdir

Azərbaycanda diskrel və qeyri- 
diskret spektrli opcrator dostəbrinin 
spektral nozoıiyyəsi inkişaf etdirilmiş, 
riyazi fizikanın ınüxtəlif tanlikləri üçiin 
spcktral analizin vo sopilmə nəzəriyyə- 
siniıı düz və tors mosobbri öyronilmiş- 
dir. Tamlıq, bazislik, m inimallıq məso- 
lolori todqicı olunmuş, məxsusi vo qo- 
şulnnış funksiyalar u/rə ayrılış teoreın- 
ləri isbat edilmişdir.

İnvariant alt' fəzalarııı öyrənilınosi 
sahəsində çox mühüm noticolər alın- 
mışdır. Sonsıız ölçiilü Hanax fozasmda 
istənilən Voltcrra operatoıiarı yarım- 
qrupunun qeyri-triv ia l invariant all 
l’əza toşkil ctdiyi gösTorilmişdir. Qfluss 
ö lçü lii xotti ləzalarda Furye-Viner 
çevirməsi daxil edilıııiş vo onıın kö- 
moyilə l-c i tortib variasıya töromoli 
tonliklor holl edilınişdir.

M iix. ü2v Asof I lacıyev cihazları ho- 
rakatdo olaıı kiıtlovi xidmot sislemloıi 
iiçiiıı xiisusi gecikmolər sinfindo idaroet- 
mə nəzoriyyosiııi yaratmışdır. Bıırada 
alman nolicəlorcbıı biri ehCÖnal ııəzo- 
riyyosi vo riyazi ştauistilcarmı paradokstı 
kımi c|obul oluıımuş vo Szckeliııin " l. lı-
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timal nozoriyyəsi və riyazi statislikanın 
paradoksları”  (1986, Budapcşt, ingilis 
d ilində) kilabında ııəşr edilmişdir.

Verilənlərin statistik analizi üçün ye- 
ni universal üsul yaradılmışdır. Dünya 
ədəbiyyatında ilk dəfə oJarad bıı üsul 
naməluın dispersiyalı reqressiya modcl- 
lərində yaranan problemlərin və geniş 
s iııif p raktik i məsələlərin həllinə nail ol- 
mağa imkan verir.

S inqulyar inteqral operatorlar və 
tənliklər nəzəriyyəsinin Azərbayeanda 
yaradıcısı akad. Ə.Hüseynovdur. Açıq 
kontur iizrə Koşi nıivəli sinqıılyar inteq- 
ral operatorkıra nəzərən invariant Ba- 
ınıx fozalaıının qıırulması onun adı ilə 
bağlıdır.

Ə.Hüseynov elmi məktəbinin çoxsa- 
həli inkişafı müx. iizv A r if  Babayevin 
adı ilə bağlıdır və onun tələbələri tərə- 
fındən davam e td irilir. A.Babayev H ii- 
seynov ləzaları ideyasıııı inkişaf etdirə- 
rək funksiyaların və hamar olmayan əy- 
rilərin mctrik xarakteristikalarını daxil 
etmiş və sinqulyar inteqral operatorların 
struktuı xassələrini öyrənmək iiçün uni- 
versal üsul vermişdir. O, “ Diskret sin- 
qulyar inteqral operatoıiar”  anlayışını 
daxil etmiş, oını xətti və qeyri-xətti sin- 
qulyar inteqral operatorların təqribi lıəl- 
lərinin qurulmasma tətbiq etmiş, düzlən- 
dirilə bilən Jordan əyrisi üzrə Privalov 
teoreminin doğruluğu üçün meyar tap- 
mışdır. Koşi tipli iııteqralın fəza analoq- 
ları üçün Soxotski-Plemel düsturları isbat 
olunmuş, analitik funksiyalar üçün Ri- 
man məsələsinə analoji olan fəza sərhəd 
məsələsi həll edilmişdir.

Azərbaycanda funksiyalar nəzəriy- 
yəsi məktəbinin yaradıcısı akad. İbra- 
him İbıahimov olmuş, yaxınlaşmalar, 
interpolyasiya, tam funksiyalar nəzə- 
riyyələri sahəsində diinya riyaziyyat- 
çıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilən 
mühiim nəticələr almışdır. O, yeni inter- 
polyasiya prosesləri qurmuş, onkır üçün 
yığılma meyarkırı veımiş və ik i nöqtə 
problemini həlJ etmişdir.

Bıı məktəbin yetişdiımələri tərəfın- 
dən çoxdəyişənli lunksiyaların dəyişən- 
ləriııin sayı az olan funksiyaların cəmlə- 
ri ilə ən yaxşı yaxınlaşması dəqiq qiy- 
mətləndirilmiş, dəqiq annulyator tapıl- 
mışdır. Çoxdəyişənli diferensiallanan 
funksiyalar sinifləri üçiin yeni çəkili in- 
teqral göstərişlər, çəkili fəzalarda da- 
xilolma teoremləri və iz haqqmda teo- 
remlər isbat edilmişdir.

Akatl. A k if  Hacıyev sfera üzərində 
Nikolski-Besov ümumiləşmiş fəzalarım

qurmuş, onlar iiçün daxilolma teoremlə- 
rin i isbat etmişdir. O, çoxölçülii sinqul- 
yar inteqralların simvollarının hamaıiıq 
nəzəriyyəsini yaratmış, onıın Furye 
m ııltıp lika to rla rı nəzəriyyəsində tət- 
biqini öyrənmişdir. A.Hacıyev çoxdəyi- 
şənli tam ftınksiyaların ind ikator diaq- 
ramları vasitəsilə Bernşteyn və N ikolski 
t ip li bərabərsizlikləri isbat etmişdir. 
Harm onik analiz sahəsində oıuın əmək- 
daşları tərafindən Folland-Steyn tip li 
bircins q 'iıp larda hamar banaxqiymətli 
Besov-Nikolski fəzasında düz və tərs 
daxilo lm a teoremləri isbat edilmiş, 
M o rri fəzalarında sinqulyar inteq- 
rallann və potensialların xassələri təd- 
qiq olıınmuş, maksimal funksiyalar 
öyrənilmiş, onların tətbiqi verilmişdir.

M .L.Rəsu lov
“ Konlıır
inlcqralı
i i s ı ı l l a n ”

monojjrafiyası.
Amstcrdanı.

(1967).

Müx. Ü7.v Maqsııd Cavadovun tədqi- 
qatları handəsə və riyaziyyatın tədrisi 
metodikası sahəsində olmuşdur. O, ix- 
tiyari fınsler metrikasmın təsviıi. onun 
cəhrlər üzərində qurıılan həndəsələrə 
m iix tə lif tətbiqi, həqiqi həndəsələrin hə- 
rəkətləri qrupuıum spin təsviri sahəsin- 
də miihüın nəticələr almışdır. M.Cava- 
dov yarımsadə cəbrlər, xüsusi halda al- 
ternionlar və kvadrat ıııatrislər cəbri iizə- 
rində afin, proyektıv və qeyıi-Evklid fə- 
zaları qurnnış, onların müxtəlif tətbiqini 
vermişdir.

Respublikada diferensial tənliklər 
ənənəvi inkişaf etdirilən sahələrdəııdir. 
Akad. Məcid Rəsulov Azərbaycanda bu 
sahə üzrə elmi məktəbin yaradıcıların- 
dan b irid ir. O. xüsusi törəməli diferen- 
sial tənliklərin həlli üçüıı ik i yeni üsul ■ 
kontur inteqralı və çıxıqlar üsullarım iş- 
ləyib hazırlamışdır. Onun bu sahədə əl- 
də etdiyi nəticələr “ K on tu r inteqralı 
üsulları”  (1964, Moskva), “ Kontur in- 
teqralı üsıılunun tə tb iq i”  (1975, Moskva 
və 1967, 1970, 1975 illərdə Amsterdam- 
da, 1967 ildə Nyu-Yorkda ingilis d ilin- 
də) və s. moııoqrafiyalarında əks olıın-

muş və dünya elmi ictimaiyyəti tərəfin- 
dən yiiksək qiymətləndirilm işdir. Funk- 
siyaların adi diferensial tənliklər üçiin 
qoyulan spektral məsəlolərin həlliniıı çı- 
xıqları iizrə çoxqat ayrılış diisturu isbat 
edilmisdir. K ontıır inteqralı üsulıı ilə 
paıabolik sistemlər üçün Koşi məsələsi, 
sonlu və sonzus oblastlarda, sərhəd şərt- 
lərındə zanıana görə lyiiksək tərtibli törə- 
mələr daxil olan və Zaremba tip li sərhəd 
şərlli qarışıq məsələlər lıəll edilmişdir. 
E lastiklik nəzəriyyəsi, özlü-plastik mü- 
hitin hərəkət tənliklən sistemləri ücitıı 
Koşi məsələlərinin effektiv həlli tapıl- 
mışdır. Çıxıqlar üsulu ilə birölçülü q ırı 
şıq məsəlolərin korrektliy i öyrənil iş, 
klassik tiplərə mənsub və heç bir ti] id 
olmayan tənliklər üçün qarışıq m iə - 
lərin çıxıqlar sırası şəklində həlli ıl- 
mışdır.

M.Rəsulov məktəbinin davaı sı. 

miix. üzv Y usif Məmınədov tərəl ?n 
adi diferensial operatorların ıa- ai 
dəstəsi üçün “ requlyarlıq", “ saııki 
yarhq" və “ normallıq”  anlayışlan ıl- 
ın'ş, belə operatorların məxsusi v ; - 
ma elementləri iizrə çoxqat ay rıb  s- 
turu tapılmışdır. Çıxıqlar üsulıı i ı 

ölçülü qarışıq məsələləıin korrei lyi 
üçün əmsallaıia ifadə olunan zəru və 
kafı şərt tapılmışdır. İk itə rtib li adı e- 
rensial tənliklər üçiin spektral məs;1 ın 
istənilən dərəcədən sanki requlyaıin ın 
əmsallarla ifadə olunan meyarı müə. m 
olunmuşdur. Kompleks qiymətli ıq 
funksiyalı Ş turm -Liuvill operatorn ıiı 
məxsusi q iym ətlərin in asimptot ■ ısı 
haqqında məsələ həll edilmişdir.

Müx. üzv Qoşqar Əhmədov l  - 
xətti tənlikləriıı həlli və onlann h i- 
niıı budaqlanması və meyil edən 
mentli tən lik lər nəzəriyyəsinin zi 
problemləri sahəsində muhiim nəı 'r 
almışdır. Onun həllinin analitik və 
bri davamı üçün aldığı kalı şərtlər b x 
praktik məsələləri həll etməyə imka 
mişdir. Q.Əhmədov optimallıq üçtü 
ruri şərtlər və optimal idarənin varlığ >  
sələlərinə aid mühiim nəticələr almışd və
o, respublikada optimal idarə üzrə . inıi 
məktəbin yaradıcısıdır.

Diferensial tənliklər sahəsinin sonra- 
kı inkişafında miix. üzvlər Bala İsgəndə- 
rovun və İlham Məmmədovun miihiim 
rolu olmuşdur.

B.İsgəndərov və onun tələbələri tə- 
rəfindən Petrovski mənada korrekt 
miiəyyən sin if diferensial tənliklər üçüıı 
Hyııgens prinsipi alınmış silindrik ob- 
lastlarda elliptik tənliklər üçün şüalan-
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ıııa priıısipləri isbat olunmuş. müvafiq 
qeyri-stasionar məsələ üçiin rezonans el'- 
lckti aşkar edilmişdir. Sobolev tiplı tən- 
liklər üçün qarışıq məsələləriıı həllinin 
keyliyyət xassələrinə aid miihüm nəticə- 
lər ahnmışdır.

Müx. üzv İ.Məmmədov geniş sinif 
xətti və kvazixətt ikinci təıtib kəsilən əm- 
sallı elliptik və parabolik tənlikləı in lıəlli- 
rin  keyfiyyət xassələrini öyrənmısdir. O, 
bu məsələlərin requlyarlığı üçiin lutum 
terminində zəruri və kafi sərt vermiş, sər- 
hədin requlyar noqtələrində sərhəd məsə- 
ləsinin həllinin kəsilməzlik modulunun 

iq qiymətləndirilməsini almışdır.
İ hmmodov kəsilən əmsallı, iki tərtibli 
■' rgent struktııru olmayan kvazixətti
ı i-: 'lik tənliklərin həlliııin oblastın da-

ıdə Holder normasının aprior qiynıət- 
1 ılməsini göstərmişdir. Bu məsələlə-

■ılı tiçiin aradan quhlırılu bilon məx- 
/ətlər, stabilləşmə haqqında Liuvill 
aqmen-Lindelyof tipli teoıemlərin 

■: ıqlarım almışdır.
•cyri-xətti analiz və hesablama riya- 

/ atının respııblikada yaranması və
ii safı müx. üzv Yəhya Məmmədovun
:ı l ə  bağlıdır. O, abstrakt qeyri-xətti
> 'i ra tip li operator-tənliklor sahəsin- 
: həmiyyətii nəticələr almış, bu isti-
cı ıətdə b ir s in if tənliklərin təqrinı həlli
i n yeni üsullar vermişdir. Bu salıdə
e işlərinə görə 1976 ildə Azərbaycan
1 iə t mükafatı almışdır.

Vlüx. üzv Mais Cavadov ilk dəl'ə adi 
d i: rensial operatoıiann ıııəxsusi və qo- 
şı tış funksiyalarınm bir hissəsinin
t. Iıq məsoləsini həll etmişdir.

Xzərbaycanda ııniversal cəbr sahə- 
s ■ kəsişməyə ayrılmayan yarımqrııp
ç brazlıların siııtaktik təsviri veril-
ı ■' Evans problemi), cəbri sistemlərin
a omlaşdııılmış sinifiərində üç növ
t ri-s tandart a lt dekart təsv irb ri
ü n ayrılışlara aıd klassik B irkhof
tt ıcm in in  analoqu alınmış, bütün 

nqrup çoxobrazhların termal və 
| nominal ranqlan tapılmış, sonlu
t: ıpoidlorin monounar primallaşması 
I- qında Knöbel problemi həll
euim işdir.

İsbatkır nəzəriyyəsinin köməyilə bi- 
qapalı və simmetıik monoidal qapalı 
kateqoriyalarda kanonik ıuoıiizm brin  
bərabərliyi üçün alqoıitm lər veriiuıiş, 
dckartqapalı və biqapalı kateqoriyalar 
üçün Makleyn nıənada kohcrcntlik teo- 
reıııləri isbat edihnişdir. Topoloji ləza- 
ların və nizamlı çoxluqların morfizınlər 
cəbrləri ilə xarakterizo olunması haq-

qında Kolmoqoıov-Qelfand tip li teo- 
remlər isbat edilmişdir.

Respublikada riyaziyyat və ınexanika 
ü/rə AMHA-nm “ Xəbəıior” i Riya/iyyat 
və Mcxaııika İnstitulunuıı l im i əsər- 
lər"i, AM I'A -m ıı “ Məıu/ələr"i, Rftkı 
Universitctinin Xəbərləri", Riy(ı/iyyat və 
Mexaııika Instııııtunda isə riya/iyyat və 
mexanikanm müxtəlif sahələrinə aid 
məqalələr toplıısu nəşr edilir.

Hər il AMEA-ııın Riyaziyyat və Me- 
xanika İnstitıılunda və I3akı Dövlət 
Universitetində beynəlxalq və respublika 
əhəmiyyətli ettni konlranslar keçirilir.

OıL: M a q s ıı d o v K.Q. Nasiroıldin l'usi. Ii„  
19X1: Ma r n e c u c K a ü  r .  1 1 „  P c ic  ııı|>e j i  ı,;t
B.A. MaTCMarıiKiı n acrpoııoMbi MycyjibMaııcKo- 
ro cpcAiıeBCKOııiıa ıı ııx ıpy.ıı.ı. M „ l l)83, r. 2: Po- 
■) c ıı (|) c;ı ı>■ L> A „ K) ıu k  c u ıı m A. II. Tcopııa 
ııapa:ı;ıejıı>ıibix jiınıııiı ııa c p c . ı ı ı c ı ı c K o ı ıo M  Hocıo- 
KC IX XIV BB. M „ 1983; M a K c yao ıı (|>. T . 
HMM A H  A'icp6aiİM*aııa ( I9 S ‘)  W ) \ .  I ‘) ‘>‘);
M a i| s tı d o v h . Q„ A b d u 11 a z a d a I H. 
Riyaziyyat vo riyaziyyalçılar. U„ 1983.

B ıılii İxg.mHfirov. B ilt ı l liilıılo v , 

NizaııiM İıltıı Isg.vılbrov, Ə li Habayev

Mexanika

Azərbayeanda mexanikanın təşək- 
külü ııeft, maşınqayııma, tik in ti və s. so- 
naye sahələrinin yaranması və inkişafı ilə 
bağlı olınuşdur. Bu elmin məqsədlı ınki- 
şafı 1844 ildə Bibiheybətdə diinyadu ilk 
neft quyusumın qazılması ilə əlaqədar 
olaıaq qaz və neft-mədon mcxanikasının 
osaslarının öyrənilməsi ilə başlayır.

Azərbaycan Dövht Universitetinin 
(iııdiki Bakı Dövlət Univeısiteti), Azər- 
baycan Neft-Kimya İnstitııtunun (ındiki 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 
və digər tcxniki iıisliıuı və universitetlə- 
rin, Azərbaycaıı Elınlər AJkademiyasının 
yaranması (1945) mcxanikanın inkişalı- 
na xiisusi təkaıı verdi. Akademiyada əv- 
vəllər mexanika salıəsində lədqıqat apa- 
ran şöbə və laboratoriyalar, sonralar isə 
Riya7İyyat və Mcxauikft İnstitutıı yara- 
dıldı (1959). 20 əsrm 5()-ci iljərindnn mc 
xanika elıııi ınəqsədyöıılü şəkildə inkişal 
etmoyə başladı. A/.ərbaycan aliıııləri 
maye, qaz, pla/.ma, delbrmasiya olunan 
bərk cisın mexanikasına aid bir sıra 
ıniihüm elıni nəticələr oldə etdilor.

Nelt ınodəıı mexanikası, qeyri-xotti 
mcxaııika yeraltı hidrodiııamika və di- 
gər sahələrdə tədqiqatlar, əsasən, mexa- 
ııika üsullannın tətbiqi, riyazi stalistika, 
riya/i modclləşdirmə, qeyı i-səlis çoxlııq-

lar nəzəriyyəsi, mexamkı proscslərın 
eksperimeıjtal tədqiqi istiqamotlorində 
aparılmışdır.

Klassik sü/ülmə no/oriyyəsinin ııeftçı- 
xarıuada totbiqino dair hir sıra məsolə- 
lər həll edilınişdır. Qaz-kondSnsat sis- 
tcmlori vo qeyri-Nyuton sisteınlər üçtin 
siiziilmə nə/əriyyəsi yaradılmış və bıı 
mın əsasında c|a/-kondensat və qcyri- 
Nyuton yataqlarınm işlənməsiuin ııozə- 
ri əsasları vcrilm isdir

Ncft ehtiyatı çətiıı cıxarılan yataqla- 
rııı işləıımo göstəıicilərıni yaxşılaşdır- 
ıııaq üciin tədhırlər müoyyonloşdirilmiş- 
dir. Kiziki (təzyıq, temp-r, elektrik, maq- 
nit monfı təzyiq, akustik və s.) salıəlorin 
və ayıı-ayrı əlavolorin m iixtəlif xassoli 
ncftlərə təsiri tədqiq cdilınis vo praktiki 
təklilior ha/ııianmışdır. Oc:yri-Nyuton 
sistemlərə (nelilərə) təzyiqlə təsir ctdıkdə 
həcmi-strııktıır və iist qat dəyişmələri ki- 
mi birgə elTektlərin ahndığı göstərilmiş vo 
onların da paramaqııit və elektrnkınetik 
xüsusiyyotləıiə xaıaktcri/ə olıındıığu sü- 
btıl olunmuşdur. Neft vcrimiııin ıııaksi- 
mal olmasını toyin edən diaqnostik üstıl- 
lar işlonib lıa/nianmışdır. Qcyri-Nyuton 
sistemlərin süziilməsindo rejimlorin kos- 
kinləşınosi və lokallaşınası tədqiq olun- 
ınıış vo bıı mosololərin dəqiq və təqıibi 
həlli tapılınışdır. Boru və mosaınəli 
mühitlərdəki ıuiixtəlii mayc axınlarında 
clektrokinetik proscslər tədqiq oluıımuş, 
dispers sistemlordə kvazipern'dik və xao- 
tik ınqslər nəzəri olaıaq əsaslandırılınış- 
dır. Tonzimlonon yeni özlii-elastik koııı- 
pozit sistemlor yaradılmışdır. Tcxııoloji 
proscslərdə mavelorin özlii-clastik-plastik 
xüsusiyyolləıinı toyin ctmoyə imkan veroıı 
iisullar vcrilmisdir.

l leterogen sisteııılərin məsaməli mii- 
hitlərdə sü/iilməsi prosesinin mexanı/m 
müoyyən edilmişdir. Neftin lavlaıdan sı- 
xışdırılması proscsı tədqiq olıınmtış, miix- 
tolifmayelorin biı -birı ilosıxışdırılına pıo- 
sesinin. suspcnziyalaıda və coxfa/alı mü- 
hitləıdə qeyıi-xətti dalğaların yayılması- 
ııın riya/i modeiləri vcrilmışdir. Mənll 
tə/yiq elTekıi yaıatmaqla texuoJoji pro- 
ieslarin soınərələşdirilməsi iistılları. maye- 
loı in laminar vo ttırbulent reiiınlərdo lıə- 
nkətmiıı məsaməli ınühitə və ınüxtəliı 
Ibnııalı kaııalların eıı kəsiklərinə ııə/ərən 
iııvarıaııtlıq iisulu işləıımişdir.

Qeyri-Nyulon qaz-ınaye sLstemləri- 
nin nəqlində ilk dəfo olaraq Urs məsəlo- 
lər lıoll edilmişdir. Özlü-elastik ayırıeı ilə 
neft-qaz kəməıiəriııin daxili solhinin tə- 
ıni/lənməsi iisulları işlənmişdir. N ıiiın  
ö /lii mayelərin və gilli ınəhlullarnı iıa-
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soslarla noql olunmasının nəzəri əsasla- 
rı hazırlanmışdır. Aparılan tədqiqalla- 
rın nəticobrin in  neft-nıodən işbrindo 
totbiqi neft sənayesinin texnika vo tex- 
nologiyasının səmnrəli olmasına və tex- 
ııo loji ıüarə edilməsinin yaxşılaşdırılma- 
sına xidmot etmişdir.

Deformasiya olıınan hork cismlor 
mexanikası sahosindo ilkin todqıqatlar 
20 osrin 40-cı illəriııdə apanlmışdır. Hə- 
min dövrdo qalın elastik lövhonin gorgin- 
lik vəziyyətiııin toyini. dövri qüvvəbrin 
tosirı altıııda olaıı e llip tik lovhənin daya- 
mqlığı, sıxılan lövhələrin roqsi mosəlolori 
lıəll edilmişdir. Bu məsələlərin həlli son- 
rakı todqiqatlara tokan vermişdir. 20 əs- 
rin 2-ci yarısında da deformasiya olunan 
bork cism mexanikası sahəsindo ıniihüm 
noticəbr əlclə edilmişdir.

İx tiyari deformasiya qanunu çorçi- 
vəsindo torım dinamikasımıı nozəriyyosi 
yaıadılmış, deformasiya olunan bərk 
cismlorin dinamikasının ikiölçülü mosob- 
ləriııin həlli üsulları işlənib hazırlanmış, 
ixtiyari en kosiyə malik konusla çevik 
membrana zərbə məsalasi lıəll edilmiş, 
p ri/m atik milo zərbənin üçölçülii masəJəsi 
araşdırılmış vo ilk dəfə olaraq düzbucaqlı 
elastiki ınilin dinamik ınəsələsinin anali- 
tik həlli alıouuşdır. Neft-mədən avadan- 
lıqlarının k ip lik  tələb edən düyünləriııdə 
işlodilən rezin kipləndiricilərin iş qabi- 
liyyətiniıı yaxşılaşdmlmasının ümumi- 
loşdirilmiş texnologiyası tək lif edilmiş- 
dir. Neft-modən avadanhqlannın dina- 
ıııikası, möhkəmliyi, optimallaşdırılma- 
sı və avtomatlaşdırıhmş iisullarla hıyiho- 
ləndirılmosi əsasında bir sıra avadanlıq- 
ların yeni ko iıs tıuktiv  niimunələri hazır- 
lanmışdır. Ilisso-hissə bircins elastik 
cismlərin gərginlik-deformasiya voziyyəti 
və elastiklik nozəriyyəsinin kontakt mo- 
sə/ələrinin analitik və ədədi həlli üsulları 
verilmişdir. Üçölçülii mosəlobrcbn iki- 
ölçülü mosolobro lim it keçidi todqiq edil- 
miş, plitolərin və örtüklorin ümıımi nəzo- 
ıiyyəsi əsasında bu koııstruksiya ele- 
menüənmn dəqiqləşdirilmis nozoriyyəbri 
qurulmuşdur. Hisso-hissə bircins model 
əsasında və konliııual nəzəriyyə çərçivə- 
sində müxtoli! əyri strukturlu kompozit 
materiallardaıı olan cismbrdə yaranan 
gərginlik-deformasiya vəziyyətinin təyi- 
ninə aid b ir çox məsələ todqiq edilmişdir.

Elastiklık və özlıi-elastiklik nazariyyə- 
ləriniıı iimıımi şokildə qoyulmuş məsəb- 
lərinin həlli iiçün m iixtə lif variasiya üsııl- 
ları işlənib hazırlanmış və bıı üsullar 
m üxtəlif konkret məsəblorin həllində 
istıfado olunmuşdur. Bu nozoriyyələrin

xüsusi çətiııliyi ilo fərqlonon həndəsi qey- 
ri-xotti mosələlərinin somərəli həlli üsulla- 
rı işlənib hazırlanmışdır. İrsi xassəli /odə- 
lənon izotrop və anizotrop cismlərin de- 
formasiyası vo dağılmasmııı nəzəriyyosi 
yaradılmışdır. İxtiyaı i ölçülii cismlər üçiin 
qoyulmuş özlii-elastiklik və termoözlü- 
elastiklik nəzəriyyəlorinin statik vo dina- 
mik mosələlorinin somorəli həlli üsıılları 
işləııib hazırlanmışdır.

Materialı irsi elastik-plastik olan, ix- 
tiyari (o cümlədon, tokrarlanan) yüklənən 
konstruksiyalarda yaranan gərginlik-de- 
formasiya vəziyyətini və bu konstruksiya- 
lann elementıərinin dağılma miiddətini 
təyiıı etməyə imkan verən səmərəli riyazi 
nəzəriyyə yaradılmışdır.

Bork yanacaqla işləyən raket mühor- 
riklərində m iix tə lif qiivvä və teınp-r tə- 
sirlorindən əmələ golən gorgiıılik vəziy- 
yoti tədqiq olıınmuş, bu mühərriklərin 
tohlükəsiz işləməsinin həndəsi və mexa- 
niki şərtlori tapılmışdır.

Meıalların korroziyadan dağılması 
məsələsinin riyazi əsasları işlənib lıazır- 
lammşdır.

Mexanika sahosindo alınan əsas elmi 
nəticolər akad. Azad Mirzəcanzadə və 
P.M .O gibalovun “ F iz ik i prosesbr 
mexanikası”  (Moskva, “ M Q U ” , 1976), 
A.X.M irzəcanzado, V .N . Yentovun 
“ Qazımada hidrodinam ika”  (Moskva, 
“ Nedra” , 1985). V .M .M irsə liınovun 
“ Qeyri-birölçiiliı elastiki plastik moso- 
ləlor" (Moskva, “ Nauka” , 1987), V.M . 
M irsə lim ov və V.A.Yem elyanovun 
“ Səlt külçənin keyfıyyəti və gərgin halı”  
(Moskva, “ M etallurgiya” , 1990), S.Ə. 
Quliyevin “ E las tik lik  nəzəriyyəsiııin 
ikiölçülü məsəbləri”  (Moskva, “ Stıoyiz- 
dat” , 1991), homçiniıı dünyamn miix- 
tə lif elmi nəşrlərindo öz əksini lapmışdır. 
A.Mirzocaıızadə “ Neft-qaz çıxarılmada 
texnoloji proseslorin mexanikası” na aid 
əsərlorinə göro 1980 ildo, “ Neft laymın 
fizikası”  dorsliyino göro isə Zaur Əhmədov, 
Ramiz Qurbanovla birlikdo 1986 ildo 
Azaıbaycaıt Dövlət miikafatı almışdır.

Azorbaycanda mexanika sahəsində 
alınaıı bir çox elmi nəticələr göıkəmli 
xarici alimlərin çoxlu sayda dərsliklərin- 
də, monoqrafiyalarında və elmi məqalo- 
lərində istifadə oluıımuşdur. Alınmış 
nəticələrin bir çoxu neft və qeyri-neft 
sənayesində tətbiq olunmuş və səməroli 
iqtisadi elfekt vermişdir.

Azərbaycanda 1994 ildəıı başlaya- 
raq mexanika sahosində beynəlxalq və 
respublika elmi konfransları, simpozi- 
umları və konqreslori keçirilir.

Respublikada mexanika sahəsində 
"AM EA-nın Əsərbri” , “ AM EA-nın Xə- 
bərləri” , "Bakı Universitetiııin Xəbərlori” , 
“ Riyaziyyat və Mexanika İnstitııtunıın 
Əsarləri” , “ Neft-qaz”  və s. nəşr edilir.

Azərjpaycaııda mexanika elminin in- 
kişafmda akad.-lər Zahid Xəlilovun, 
A.Mİrzəcaıızadoııin, Qurban Cəlilovıın, 
müx. üzv Yusif Əmənzadəniıı müstəsna 
xidmətləri var. Yüksək elmi nəticəbrin 
alınmasında həmçinin müx. üzvlər Rza 
Bodəlovun. Ramiz Qurbanovun, Surxay 
Əkborovun Hotəm Quliyevin, Mohom- 
məd Mehdiyevin və b. alimlorin də bö- 
yük rolu olmuşdur.

Rım üz Q urbunov, i M i f  Tai-h/t

Astronomiya

Azorbaycanda asıronomiya 
qəd im dən(ll 12 osrlər) maraqlanıni:- . 
Azərbaycan şairlərinin (Xaqani Ş ii' . 
Hobki Şirvani. Nizami Goncəvi) 
riııdə Kainatın yaranması, plane ■ 
hərəkəti vəs. ilə bağlı b ir sıra ınülalıı. 
ro rast gəlinir Astronomiyaya aid o 
tədqiqatlar isə 13 əsr ensiklopedi' 
alim i Nəsirəddin Tusinin (1201 74) ,ı 
ilə bağlıdır. Onun tikd ird iy i M a1 
Astronomiya Rəsodxanası (1259) ast u- 
nomik və riyazi tədqiqatlar apaı 
üçiin dövrün ən böyük elm mərkəzı 
Huraya m iixtə lif ölkolərdən 100 ıı,-: r- 
dən çox moşhur alim cəlb edilmişdi. - 
ların arasında Tusinin oğulları Sə' 
din və Əsiləddin, həmçiniıı Qütb:' 
Şirazi, Müvəyioddin Ordi, Nəcm. 
Dəbirani, Şeyx Kamal, Hüsamədd 
mi, Fəxrədclin Maraği, Əbiil Fəıoc 
li Fao Mun-çi, monqol İsa, tiflisl; 
rəddin İxlati və h. görkəmli alim l: 
idi. Rəsədxana o dövriin ən həssa 
ronomik a lətbri sayılan böyük u 
kvadrantı, armilyar sfera, fırlanan ı 
rant, iki sütun aləti və s. ilə təchiz e d ı  

di. Burada yaradılmış zəngiıı kitab 
da 400 minə yaxın olyazması vai' 1 
N.Tusinin yazdığı əsərlər, məs., “ Ziı » I- 
xani”  (“ Elxani codvəlbri” ), “ Üstürlab" 
(“ Astrolyabiya"), “ Cavahirnamə” , "Əx- 
laqi Nasiri” , “ Təhıir ol-MəcostF’ (“ Məca- 
stinin şərhi” ) və s. elmdo miihüm yer tut- 
muşdıır. Rəsədxanada Ay və Günəş tıı- 
tulınalarını qabaqcadan xobər vernıok 
iiçiin xüsusi codvollər tərtib edilmişdi. Bu- 
rada düzəldilmiş Ulduz qlobusıı Drezdeıı 
qalereyasmda saxlanılır. “ Zic Elxani” 
əsorində sinus və tangensin 60-Iıq say sis-

ASTRONOMİYA

AzərbaycuıJ MFA Molı.mım.xl Nasirətldin Tıısi adına Şamaxı Astrofizika Kəsədxanası (ŞAK).

1 ıd ə  üçrəqəmli triqonomelriya cəd-
' i, 13 əsrdə məşhıır olan 256 şohərin 

c afı koordinatlarımn cədvəli verilmiş-
Bu cədvəl Londonda (1652) və Oks- 

l ı t  ıda (1711) ərəb və ingilis d illərind i 
c edilmişdir. Marağa rosədxanasının
i: irsi sonralar Özbəkistan, Hindistan,
: və Qorbi \vropa olkəbrində rəsed
x arın yaradılmasına vo elmi fəaliy- 
y ıə böyiik təsir göstərmisdir. N.Ko-
ı lik Tıısinin bir sıra nəticələrindon öz
; 'i 'uırinclo istifadə etmişdir.

5-16 əsrbrdo Seyid Yəhya Bakuvi,
1 rəddin Əm ir Seyid Lələvi, Qiyasəd-
<' Şirvani. 17 əsrdə Nəsrullah Xalxali-
r astronomiya, məntiq və fəlsəfəyo

əsərləri məlumdur. 19 əsriıı 30 illə- 
ı ı A.Bakıxanov Kainatın qurultış
ı riyyosini öyroıımok iiçiin qodim yıı- 
ı vo orob astronomlannm osorlorini 
n aliə etmişdi. O, N .Kopernik, O.Qa-
I y, İ.Kepler, İ.Nyııton vo b. alimlərin 
i: əriyyoləri ilə tanış olmıış, diinyanın 
I: 'osentrik sistemi to liınini müdafio 
e ıiı “ Əsrar ü l-M obkuı”  osərini yaz 
mışdır.

20 əsıin ortalarından Azoıbaycanda 
astronomiyanm inkisafına olverişli /o- 
min yarandı. O dövrcb Azorbaycan 
Dovlot Univcrsitetindo vo A/orbaycan 
Pedaqoji İnstitııtunda ilk elmı todqiqat- 
lar aparılsa da əsas məsələ m illi kadrla- 
rın hazırlanması iiçiin şəıait yaratmaq 
idi. Elmi todqiqatlarııı təkmilloşməsində

Azərbaycan SSR EA-nın toşkilinin həlle- 
dici rolu oldu. Astronomiyaya dair ter- 
m inbr todricən yaradıldı vo qərarlaşdı 
(Məmmodoli Haşnnzada, Iləbibtılla 
Mommədbəyli. Rəhim Hüseynov). 1946- 
53 illərdə rəsədxana tikmək üçün yararlı 
ora7İ seçmok moqsodilo Azorbaycanm 
miixtolif rayonlarına ekspedisiyalar təşkil 
edildi. 1953 ildə Fi/ika-Riyaziyyat İnsti- 
tutu nozctində yaradılmış astronomiya 
ckspedisiyası ovvəlki axıarışları da nozoro 
almaqla Şamaxı Asirolizika Rəsadxana- 
sının (ŞAR) iııdiki ycriııi tosdiq etdi. ŞAR 
üçiin yerin seçilmosindo vo burada 
todqiqat işlorinin Toşkilində akad. I lacı- 
bəy SııltanovLin miihüm rolu olmıışdıır.

Ekspedisiya 1954 ildo elmi şöboyo, 
1956 ildə iso miistoqil astıoli/ıka bölmosi- 
no çevrildi Bıı, elmi tədqiqatların dalıa 
samaroli apaıılmasına imkan verdi. 
ADU-c1n gənc astroııomlar hazırlanır, 
qabaqcıl astronomiya mərkozlərino aspi 
ranturaya miitoxossıslor göndorilirdi.

ŞAK Azorbaycan SSR EA Astı o li/i 
ka Bölmosi vo onun Şaınaxı aslroııomiya 
nıüşahida stansiyası (Pirqulu) osasında 
I9(>() ildo yaranınısdır O, olverisli astro- 
iqlim şoraitino. teleskop vo elmi cihazlar- 
la tochizino göro on bövük elmi morkoz- 
lordon biri sayılır. Hakıdan 144 km ıno- 
sal'ado, Şamaxı rayoııu orazisindo Pirqıılu 
dağının şimal vo şimal-şorq yamacında, 
dəniz səviyyosiııdon 1455 m yiiksəklikcb 
yerbşir, 24» luı salnni əhato edir. ŞAR-ııı

əsas todqiqat istiqamotlori: Giiııoş, ulduz- 
lar və planetlər fi/ikası; asteroid. komet 
və süni göy cismbri dinamikası vo s.

ŞAR ən ınüasir alətlərlo təchiz edil- 
mişdir. 1957 ildə ŞAR-da ilk teleskop 
(Xromosfer-Fotosler Günoş teleskopıO 
qurıılnuışdur. 1959 ildo rosodxanada 
200 /»///-lik AZT-7 fotoclcktrik telesko- 
pıı qurıılmuş və onuıı vasitəsilə ərazinin 
astroiqlimi öyrənilmisdır. Sonrakı illor- 
cb üfiiqi Giina*j (1962). AST-452 ( 1964), 
AZT-8 (1970). Seys-600 (1980) tele- 
skopları istifacbyə verilmişdir. ŞAR-da
2 metrlik teleskoptın fkeçmiş Almaııiya 
Demokratik Respublıkasmın "K arl 
Seys Yena” (“ Carl Zeiss Jena") lirma- 
sının istehsalıdır] alınması vo 1966 ilin 
sentyabrında istifedoyo verilüiəsinin xii- 
sıısi rolıı olnıuşdur. Batabat bölmosinclo 
cbniz soviyyosincbn 2050 m yüksoklikdo 
tac teleskoplarından olaıı 535 mm-lik ko- 
ronoqraf, 60 vw-lik rellekior qurulmıış- 
dur. Şaıııaxı Astrofı/ika Rosodxanasında 
Leninqrad (iııdiki S. Peterbıırq) Optika- 
Mcxanika Birliyindo istelısaI cdilmiş 
Şmıdt sisıemli 90 .sw-Vık A / . l telcsko- 
puımn quraşdırılması üçiin (ıazırlıq işloıi 
aparılır. Ro^odxaııamn oraaieiudo AFR-a 
moxsus 350 ııı/u-lik fotoelektrik teleskopıı 
da vaıdır.

ADU-da as tro fiz ikb r ha/ırlamacı 
moqsədilo 1975 üdo yaradılınış Astroli 
z.ika kaledrası gəııc kadrların hazırlan- 
masında vo respublikada astronoıııiya-
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nın inkişafinda mühiim rol oynamısdır.
Azərbaycan astronomları Günəş fi- 

zikası sahəsində xromosler alışmalarma 
dair yeni doqiq müşahidolər aparmış, 
alışma hadisəsino giiclü qaz-dinamik 
partlayış nəzəriyyəsini tətbiq etməklə 
onların bir çox fıziki xüsusiyyətlərini 
izah etmiş, alışma baş vcrən yerin hün- 
dürlüyü ilə onun giicü, həmcinin alışma 
plazmasının ilkin kütləsi ilə orada yığı- 
lan encrji arasında asılılıqları müəyyən 
etmiş, alışmalarda və Günəşdən maddə 
alılmasında kiçik siirəlli maqnil lıidro- 
dinamik zərbə dalğalarımn çox böyiik 
təsiri olduğunu göstərmişlər. Günəş 
spektrindəki xətlərin şərq-qərb asim- 
metriyası, Günəşin fırlanmasının bucaq 
sürətinin fotosferin dərinliyi böyüdükcə 
artması, Giiııəş dənəuklərinin, flokkul- 
ların, spikulların, məşəlləı in, tac prolu- 
beranslarınm yeni xüsusiyyətləri izalı 
edilmişdir. Azərbaycan alimləıi Günəş 
radiodalğalarını araşdıraraq proton 
alışmaları və Günəş uıtulması zamanı
(1976) b ir sıra yeni, dəqiq elmi nəficələr 
almış, müxtəlif dalğalarda işləyə bilən, 
yüksək həssaslığa ırıalik radiospeklro- 
q ra f hazırlamış və onun vasitəsilə Gü- 
nəşdə müxtəlif dalğavarı dəyişmələr ol- 
duğunu tapmış, onların incə qıırııluşlu 
olmalarını aşkar etmişlər. Günəş spek- 
trindəki bir çox xətlərin fiziki parametr- 
ləri dəqiq ölçiilmiiş və hesablanmışdır.

Güııəş Yer əlaqələrinin öyrənilməsi- 
ııə də kifayet qədər todqiqat işlori həsr 
olunmuşdur. Bir sıra fiziki vo bioloji 
proseslərin Giinəş fəallığından asılılığı 
məsələsi öyrənilmiş, Güııəş fəalhğı və 
maqnit fırtınalarınm insanın baş beyni- 
nin fiziolo ji durıımuna, kardioloji xəstə- 
liklərə, yo)-nəqliyyat hadisələrinin diııa- 
mikasına vo s. mümkiin tosiri tədqiq edil- 
ınişdir. Ulduzlar və dunıanlıcılar fızikası 
sahəsindo ağ cırtdanlar və neytron ul- 
duzların fiz ik i xiisusiyyətləri araşdırıl- 
nnş, ifrat yeni ulduzların, pıılsarların. 
reııtgeıı mənbələrinin, qara dəliklorin, 
kollaps hadisəsinin bir çox xıısüsiyyəti 
statislik iisulla öyrənilmiş, ikiqat və sıx 
qoşa, geniş örtüklü, maqnil qcyri-stasi- 
onar, yeni ulduzların, sefeidlər və s. 
dəyişən ıılduzların todqiqinə aid mühiim 
nəticələr alınmışdır. ŞAR-da uldıızlar 
spektral, fo lom etrik, polyarimetrik və 
elektrospektrofotonıetrik üsullaıia mü- 
şalıidə edilir. Müşahidələrdo yeni lıazır- 
laıımış eşellc-spcktrometrlərdən, miiasir 
tip li işıqqobuledicilərdon geııis istifadə 
olunur. ŞAR-da müşahidə materialla- 
rının biıbaşa kompyuterə ötürülnıəsinə

imkan veron YƏ C ınarkalı kameraların 
istifadosi xiisusi yer tu tur. Sıx qoşa ul- 
duz sistemlərində maddə axını, yeni ul- 
duzlardan atılan örtiik lərin  qıırııluşu və 
hərokəli, term ik örtiik lü  ulduzlarda ma- 
kro-m ikroturbulent sürətlər, maqnit ul- 
duzlarda dəyişkənlik, qeyri-stasionar 
ulduzkııcla bərabər sürəıli maddə atıl- 
ması və başqa məsələlərə dair yeni nəti- 
cələr əldo olunmuşdur. Spektrofotomet- 
ıik  üsulla 425 parlaq ukluzun spekırlo- 
rində enerjinin ınütloq paylanması alın- 
mışdır. Günəş sistemi cismlərinin spekt- 
rofotomctriyasma dair ŞAR-da aparılaıı 
tədqiqatlar planetlər və onlarm peyklə- 
rindəki llz ik i şəraitə, onların atmosfcrlə- 
rinin kiınyəvi tərkibi və flziki xüsusiyyət- 
lərinə hosı ediLmişdir. 1971 ildə Maıs 
phınetinin böyiik qarşıdunnası zamanı 
interfercnsiya siizgocləri vasiləsilo çəkil- 
miş böyük miqyaslı şəkillər planet sətlıi- 
nin ınüxtəlif hissələrini doqiq öyrənməyə 
və Marsın ropoqrafik xəritəsinin hazır- 
lanmasına imkaıı vermişdir. 1976 ildə 
Yupiterin İo peykinin spektrində şiialan- 
ma xətləıi aşkar olunmıış vo orada fəal 
proseslərin getdiyi müoyyon edilmişdir.
1979 ildə “ Voyacer”  kosmik gəmisi vasi- 
təsilə İo peykindo, həqiqətən, vulkaıı 
püskürmosinin baş verdiyi müəyyon 
olunmuşdur. Asteroidlərin də spektral 
müşahidəsi aparılır vəonların yaşı vo mi- 
neral torkibi öyrənilir.

Göy mexanikası vo astrodinamika 
sahəsində Azərbaycaııda aparılan tədqi- 
qatlar nəticəsindo Günəş sistemində as- 
teroidləı in bir neçə ilk in  böyük cismiıı 
tədricən parçalanmasından yarandığı 
riyazi yolla siibuta yetirilm işdir. n tər- 
pənməz mərkəz məsələsi həll edilmiş və 
onun xüsusi halı olaıı üç tərpənməz ıııər- 
kəz məsələsinin praktik tətbiqi verilmiş- 
dir. Periodik kometlərin Yupiter və Sa- 
turıı ailələrino ayrılması isbat edilmiş, 
komet ailələıinin xüsusiyyətlori, onların 
mənşəyi məsəlosi tədqiq olıınmuşdur. 
Yupiter. Saturn, Uran komet ailolorinin 
əmolə gəlməsi barədə nəzəriyyo yaradıl- 
mışdır. Birsıra komet qruplarımn iimumi 
külliyyatdan seçilmosi, oııların spesifik 
xüsusiyyətləri və mənşoyi öyroııilmişdir. 
Yerin süni peyklərinin zaınanları doqiq ol- 
mayan (ümumi halda namolum olan) 
natamam və tam optik müşahidoləri əsa- 
sında onların dairəvi və elliptik orbitlərinin 
toyini nozəriyyəsi qurulmuş, sıfır məntoqə 
və fundamental ulduz kataloqlarımn 
təyini, geodcziyanın əsas məsələlərinin 
həlli iiçün yeni iisullar veriknişdir.

ŞAR-da ulduz və dumanlıqlar fizikası

salıəsində elmi touyiqatlar aparmaq üçün 
vaxtilo Almaniya Dem okıatik Res- 
publikasının Mərkə/.i Astrofizika İnstıtu- 
tunun daiıni fəaliyyət göstəroıı astrono- 
miya müşahidə stansiyası təşkil edilmişdi.

ŞAR əmokdaşları hazırda Rusiya, 
Ukrayna, Giirciistan, T iiıkiyə, Nider- 
land, Fransa, ABŞ. Yaponiya, Alıııaniya 
vo s. ölkələrin astronomiya toşkilatları vo 
astroııomları ilə sıx əməkdaşlıq edir, bir- 
gə tədqıqat işləri yerinə yetirirlər.

Qnlaktikaların fiıianm a sürotlərino 
dair düııyada aparılmış dəqiq ölçnıolərin 
xeyli hissəsi Azorbaycan alimlorinə mox- 
susdur. ŞAR-da astronomiyaya au* bi 
çox monoqrafıya vo kataloq (mos , 
Rentgen ınonbəlorinin lam kataloqı 
1979) noşr edilınişdir. 35 illik  tarixə m 
lik olan “ ŞAR sirkulyarı”  jurnalımn 110 
sayı çapdan çıxnnşdır ŞAR-ın əməl 
daşlarmın elmi ııoticələrinə dünya oti 
biyyatiııda 800-dən çox istinad edilm : 
bu nəticələrin bir çoxu dərsliklərə 
elmi kitablara düşmüşdür. On iiç Azə 
baycan astronomu Beynəlxalq Astı 
nomiya İttifaqına, 10-dan artıq astr 
nom ıso Avropa Astronomiya Comiyy 
tinə üzv seçilmişdir.

1970 2001 illəıdə yeni tapılmış a 
teroidlərə “ ŞAR “ Azərbaycan” , “ N 
zami” , “ C'avid” , “ Müslüm Maqom; 
yev” , “ Tusi” , “ Sorin”  adlan, Aydakı bır 
kraterə isə “ Tusi”  adı verilmişdir. Ma 
pkınetinin öyrənilməsi sahəsində Azər- 
baycan alinıi N .B.İbrahimovun ınülıi ı ı 
elmi nailiyyətlorini nozərə alaraq B 
nolxalq Astıonoıniya İttifaq ı pl;mc 
sothindəki böyük kraterlordən birı ı 
“ İbrahimov krate ıi”  adlandırmışdır.

ŞAR-da N.Tusi yaradıcıhğı həm: 
tədqiqat obyekti olmuşdur. Marağa 
sədxanasının zəngin elmi irsi və on 
yaradıcısı N.Tusinin dünya elminin 
kişafında misilsiz rolıı təfsilatı ilə öy 
nilm işdir. Respublikada 1951 vo 198. 
ləı do N.Tusinin 750 və 780 illik  yubil. 
ləri keçirilmişdir.

YUNESKO-nun qorarı ilə 2001 I 
“ Nəsirəddin Tusi i l i ”  elaıı edilmiş o 
onun 800 illik  yubileyi bütün dünyada 
qeyd olunmuşdur. Yubiley tədbiıiəri 
çorçivosində 1998 ildon başlayaraq 
ŞAR-da “ Tusi-800”  məclisinin səkkiz 
(ik i beyıjalxalq və altı respublika səviy- 
yəli) konfransı keçirilmişdir.

Naxçıvan M K orazisindo ŞAR-ın Ba- 
tabat bölmosi (1972; Şalıbuz ı-nu) yara- 
dılmış vo vaxtilo SSRİ EA Pulkovo 
Astrotizika Rosədxaııasına (Leniııqrad) 
məxsus olmuş Ağdəro Astronomiya
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Stansiyası SSRİ dağıldıqdaıı sonra hə- 
miıı bölmənin mi'ıLkiyyotinə keçmisdir 
(1993). Bölməııin əsasında Batabat As- 
tro liz ika  Rasədxanası (2002) yarackl- 
mışdır. Rosodxana 2003 ildon A M E A  
Naxçıvan Bölmosinin tərkibindədir.

Ə ıl M .ım m jd  b .ıy l i II C . Nnsiroddin 
I ıi i i . H.. 1957; v c n o o n ıı n . O c h o i u i  ıejıı> 
ıV ıpaı ııııcK Oİİ o o c c p B i i r o p ı ı ı ı  Myx;ı.\ıcj llııcıı- 
l>aumı Tycn. 1961; H üsc y 11 o v R . Ə . As- 
ıron.Miıiva. J.. 1997; Q 1111 y e v Ə . S . Azorbay- 
c ;ın  .•>trono!niy;ısı XX osrd.ı. I).. 2002

l la c ıh .n  Suhunuv, Ifa lıim  Hüseynow  
Ə yyııh  Qutiyev, R tlı iııt /.eym ılov

Miııgoçcvir Su H.lcklrik Slansiyası.

Energetika

/ərbaycanın zəngiıı filiz  vo neft 
v . larına malik olması, bu sərvotlərin 
s c üsulu ilə çıxarılması, nəqli.
. iniıı emalı e lektrik enerjisindən

əkildo istifadə olunması zərurali-
ii ıratmışdı. 1883 ildə “ Simens qar-
d rı”  şirkəti Gədəboydoki Qalakənd

itmə zavodunda suyun enerjisini 
el; k enerjisino çevirən 2 turbin qu-
ra. rdı. Həmin ildə “ Nobel qardaşları” 
f: ısı Bakıda ilk istilik-elektrik stan-
si ;ını istismara verdi. “ Elektrosila”
sə ndar comiyyəti 1901 ildə Bibi- 
hı' 'Otdə, 1902 ildə Ağşohərdə səııaye 
ti| e iektrik stansiyalarını işə saldı.
191 ildo Azorbaycamn eleklrik stansi-
y rı güciinə görə çar Rusiyasında
iiç cü yerdə (Moskva və Peterburqdan
scı ■) idi. 20 əsrin əvvollorində Bakıda
ün iii gücii 55 MVt olan 2 istilik clek-
tı tansiyası, nefi mədonlərinin və neft
çı ılan orazilordəki istehlakçıların 
eh .ıcıııı ödomok məqsədilo ümumi
gı 12 MVt olan kiçik elektrik stan-
sı ırı foaliyyət göstərirdi. Azərbay-
c, elcktrik stansiyalarınm iıışası ilə
y; -;ı e lektıik paylayıcı şobəkolorin və
ii niyyətlo enerji sistemiııin formalaş-
111 prosesi gedirdi.

nergetika clm inin Azərbaycanda 
ə> inkişafı 1920 ildə tosis olıınmuş 
B; 1 Politexnik İnstitu tunda (indiki 
A/ərbaycan Dövlət Nclt Akadcmiya- 
suıda) cııergctika lakiiltosinin yaradıl- 
nıası ilo başlanmışdır Bıırada cncrgeti- 
ka üzrə miihondis kadıiarı hazııiaıı- 
maqla yanaşı, clmi lodqiqat işlori do 
aparıhrdı. Sonralar SSRİ EA Zaqal 
qaziya Filialımn Azərbaycaıı şöbosində 
energctika bolmosi yarackldı (1935). 
Bölmədə clektrotexnika, istilik lcxnika-

j i  ehtiyatınm nniəyyon edilınəsi, clektrik 
stansiyalarımn, e lcktrik şəbəkolərinin 
layiholondirilməsi, yaradılması vo s. əsas 
todqiqat obvektləri idi. 20 osriıı 30-cu 
illərinin əvvəllorindo nelt c|uyularmın 
qa/jlnuısı və neftçıxarına sonaycsi, dc- 
mək olar ki, tamamilə clcktrikləşdirildi. 
Neft mocbnhrinin elektrik eııptjisi ilə 
ləchı/mm somoroli sisteminm işhnıb ha- 
zırlanması, enerji Hkilorinin a/.aldılması, 
chıinlik ııasosu cjurğularında eiektriJi 
intiqallarımn faydalı iş əmsalınm yük- 
səldilınosi ınosololəri lıəll edildi. I l)37 41 
illorch Azorbaycanm cnergetika sistemi- 
ııin statik və dinamik clayanıqlığım 
artırmaq məqsodilo avlomatik təsiıion- 
mo taıuimJayicilori, avtoıııatik tokrar-

işloııib hazııianması da bu dövro təsadiif 
edir. 1950 56 illərdo rcspublikanın 
səııaye sahələrində sinxron miihərrik 
lərin. statik kompenjiatoıiarm, koııdcıı 
sator batarcyalarımn və bunıınla Macp- 
dar yük düyünlənnin statik və dinaınik 
dayaınqlığını artırınaq üçiin xüsıısi təd- 
b irh riıı işlənməsi zwuroti yaraıulı 
Miııgəçevir SbS-iıı ışə sahnınası (1954) 
iJə əlaqodar cncrji ^islcmınin yeııi iş 
rcjiınbri, I-X-ııin dayanıqlığı, i'iı lik  və 
su-clektrik stansıyaları arasında aktıv 
g iichrin  qənaotli paylaııması və s. 
mosələhrin ıxlqicımi toləbetdi. Bıı SES- 
in tikilınəsi və respublikada qərb elek 
trik şəbokəsiııiıı inkişali noticəsində 
Azorbaycaııın vo (jürcüslanın, Scflııalar

sı, hidrotcxmka və ncft texııikası qrııp- 
ları fəaliyyot göstərirdi və əsasən, res- 
publikanm cncrji ehtiyatlarmın aşkara 
çıxarılması, mövcııd cncrj ınonbələ- 
rindon səmərolı istifach ÜM illarm ın ha- 
zııianması. neft sonayesinin vo xalq 
təsorrüfatmın energeiika məsəlohrinin 
həllı ilə moşğul olurdu. hnergetika 
eiminin soıırakı inkişali 1945 ildə bu 
bölmonin əsasında Azərbaycan EA F.lmi 
T.ulqiqat Encrgetika İnstitutumın (iııdiki 
Elıııi Tədqiqat və Layibə-Axtarış Ener- 
getika İnstituıu) yaradılması ilo bağlıdır 
İnstitutda fəaliyyot göstorən ildırıın lıadi 
səlori və ondan ınühafizo üsulları labora- 
toriyası SSRİ-ch bu salıədə yegaııə labo 
ratoriya ıui. Bu institutdakı hidroener- 
getika vo lıidravlika məsolohri ilə məşğul 
olaıı laboratoriyaların əsasında 1960 ildə 
Su Problemləri İnstitııtu yaradıldı.

1920-35 illərdo eneıgetika təsorrii- 
fatının borpası və inkişafi, cnerji ava- 
danlığımn texııiki göstəricihrinin yiik 
səldilməsi, respublikadakı çayların ener-

qoşulına, elcktrikötiırıno xətlorinin (1 • X ) 
rcle miihafizəsinin və açaıiarm işini 
sürolləndirən avtoınatlar. maşınların 
yenichn sinxronlaşdırılması avadanlığı 
vos. tətbiq edildi. Qısaqapanınış rotorlu 
asinxron mühorriklər totbıq eılundu və 
qısaqapamııa cəroyanlarınm qiymotini 
müoyyənləsdiron bir sıra hcsablamalar 
aparıldı. 1944 54 iih rdo  gencratorların 
təsirləmnəsi iton hallarda qcyri-sim- 
metrik yüklər şəraitinda onların is rejinı- 
loı i ııozori vo təcı übi tədqiq edildi, lıom- 
çiııiıı generatorlarm öz-özünə sinxroıı- 
laşıııa üsulu ilə işə sahnması iınkanı 
öyrənildi Kiçik güclü sıı və dizcl clck- 
tıik  stansiyakırı osasıııda yeııi gc- 
ncrasiya güehriııin yaradılması, istciı- 
lakçıların cncrji ilə təchizi tiçiin nə/.əri vo 
tocrübi tədqiqatların aparılması. elek- 
troencrgctika sistemlərinin ckvivalent- 
ləşdirilməsi, sistcmlərin dayamqlığımn 
öyrənilmosi iizrə kompleks todqiqatların 
yeriııo yeKirilınosi. elcktroencrgelika 
sistenıloriııin etibarlılığı məsələsinin
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isə Ernıanistanın energetika sistcmləri 
vahid sistcmdə b irləşdirild i. EX-nin 
ötürmə qabiliyyətinin artırılması, chti- 
yat hidroaqreqatların clcktromexaniki 
işə qoşulması, sisteın avtomatikasının 
sazlanması və onlaıın iş rejimlərinin 
optim allığı məsələləri öyrənilməyə 
başlanıldı. Fiı udin Hüseynov və b. tərə- 
fındən elektrik sistemlərinin m iixtə lif iş 
rejim ləri üçün əvə/ctnıə sxemlərinin 
sadələşdirilməsi ilə əlaqədar respubli- 
kada geniş tədqiqat işləıi aparıldı, alın- 
mış nəticələr elcktrik sistcmlərinin rejim 
məsələlərinin həllində tətbiq edildi. 
Azərbaycanın yanacaq-enerji balansı 
hesablanmış və cnerji ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə cdilməsi üçün elıni 
üsııllar yaradılmışdır. Əsas cncrji isteh- 
lakçıları üçün elektrik encrjisinin key- 
fiyyətinin öyrənilməsi və yaxşılaşdırıl- 
ması üsulları, sistcmdə güc itkilərin in 
hcsablanması və s. həvata keçirildi, bir 
sıra sənayc işlədicilərinin yük diiyünlə- 
rindəki statik və dinamik xarakteris- 
tika lar təcrübi yolla miiəyyən cdildi.

Azərbaycan cnergctikləri hələ 20 əs- 
rin 3()-cu illəıində ildırım hadisələrinin 
və ondan ınühafızo üsullarının öyrənil- 
məsi sahəsində todqiqatlar apaımış, eks- 
pedisiyalar (Göyçə göliinə, Zaqatalaya, 
Şuşaya və s.) təşkil etmişlər. İldırım 
boşalması və onun parametrləriniıı inki- 
şaf mcxanizmi kompleks tədqiq edil- 
mişdir. Akad. Ağasəməd Əlizadə və b. 
tərəfindən EX-yə və hiindiir obyektlərə 
ildırım  düşorkən ildırım boşalmasının 
parametrləri ölçülmüş, obyektlərin ildı- 
rımdan mühafizəsi, ildırım cərəyanının 
amplitudu və d ik liy i arasındakı əlaqə 
araşdırılmış, EX-nin ildırıma davamlı- 
lığınııı təyini üçün ildırım  parametr- 
lərin in  optim al qiym ətləri müəyyən- 
ləşdirilmişdir. İldırım boşalması qcyd- 
edicisi, xəbərvericisi və s. avtomatik 
qurğular hazırlanıb tətbiq edilmişdir. 
T rop ik  şəraitdə ildırımdan mühafızəyə 
dair elmi tövsiyələr işlənib hazırlan- 
mışdır. Vyctııam Sosialist Respubli- 
kasında cnergetika obyektlərini ildırım- 
dan mühafizə etınək və ildırımın yerli 
xüsıısiyyətlərini öyrəmnək sahəsində də 
işlər aparılmışdır. 1932 48 illərdə dəniz 
suyunun şirinləşdirilməsinə, dəniz su- 
yundan qiym ətli komponentlərin ayrıl- 
masına dair kompleks tədcıiqatlar apa- 
rılmış və baraban tip li stasionar buxar 
generatorlarının yumşaldılmış (şirin- 
ləşdirilm iş) dəniz sııyıı ilə qidalandı- 
rılmasının m iimkünlüyü sübut olunmuş- 
dur. Tədqiqatın nəticələrindən İkinci

dünya miiharibəsi illərində ölkəııin clek- 
trik  stansiyalarında geniş istifadə edil- 
ıııişdir. Azərbaycan Elnıi Tədq qat 
Energetika İnscıtuıu (AzETEİ) və Azər- 
baycan Neft və Kımva İnstitutunun 
(indiki Azəıbaycan Dnvlət Neft Akadc 
miyası) clektroenergctika fakültəsındə 
elekırik səbəkələrində ardıcıl qoşulmuş 
kondensatoıiar vasitəsilə gərginliyin 
avtomarik tən/im i məsələsi və bununla 
bağlı qeyri-xətti elektrik dinamik sis- 
tcmlərdə keçid prosesləri, onların daya- 
mqlığı miiasir. riyazi iisullarla tədqiq 
olunmuş, kompcnsasiya cdilmiş elektrik 
şəbəkələrində baş vcrə biləcək qeyri- 
normal hadisələrin qarşısını almaq iiçün 
tədbiıiər tə k lif olunmuşdur. Avtomat- 
laşdmlmış e lcktrik in tiqa lı sahəsində 
1960 70 illərdə akad. Azad Əfəndizadə 
və b.-nın apardığı tədqiqatlar nəti- 
cəsində avtom at gərgin lik inveıtoru  
olan və tezliyə görə tənzimlənən elektrik 
in tiqalları sistemindəki keçid proses- 
lərinin ümumi nəzəriyyəsi işlənib hazır- 
lanmışdır. Sistcmin riyazi modeli qurul- 
muş və səmərəli parametrlərinin seçil- 
məsi mctodikası işlənilmiş, habelə ınü- 
hərriklərdəki itk ilə r m inimuma endi- 
rilən hallarda tezliyə görə tənzimlənən 
asinxron elektıik mühərriklərinin opti- 
mal idarəediUnəsinə dair fədqiqatlar apa- 
rılmışdır. Yaqub Qədimov və b. impuls 
sistemləri və diskret Laplas çevirmələ- 
rindən istifadə etməklə paylanmış para- 
metıii elektrik intiqalları sistemlərinin 
analiz və sintczinin bir sıra yeni üsullarını 
tək lif ctmişlər. İfra t gərginlikdən mühafi- 
zə, qısa qapanma cərəyanlarınm məlı- 
dııdlaşdırılması və s. sahələrdə yaradılan 
yeni texniki todbiıiorin laboratoriya şə- 
raitində araşdırılınası və mürəkkəb elek- 
tr ik  şəbəkələrində dalğa proseslərinin 
ədədi hcsablanması üçiin, yerdə və məftil- 
lərdə sətlı effekti. EX-də taclanma proses- 
ləri kimi dissipativ amilləri tam nəzərə al- 
maqla, riyazi ifadələr tək lif cdilınişdir ki, 
bunlar da paylanmış parametrli qcyri- 
xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyosi sa- 
həsində yerinə yetirilən əıı əhəmiyyətli iş- 
ləıdəndir.

Energetikanın fiz ik i-tcxn ik i prob- 
lemlərinə aid elıni işlər üç istiqamətdə 
aparılmışdır: yüksək gərginlikli şəbə- 
kədə kcçid prosesləri vo onlarm yarat- 
dıqları ifrat gərginliklər; yüksək clcktrik 
sahələrinin təsiri altında olan elcktrik 
izolyasiyasında gedən fiz.iki proseslər; 
texnoloji proseslərdə yüksək elektrik 
sahələrindon və boşalmalarından isti- 
fadə. Az.ETEİ-də bu sahədə aparılan

tədqiqatlar 1962 ildən Azərbaycan EA- 
nın Fızika İnstitutu ilə birgə davam ct- 
d irilm işdir. E lektrik enerjisi istehsalının 
inkişafı və EX-ııin  ötürmə gücünün 
artırılması daha vüksək gərginliklərin 
mənimsəniltnasini tələb edirdi. 20 əsrin 
60-cı illəriııin sonunda 500 750 kV və 
daha yüksək gərginlikli EX-nin modej- 
ləşdirilmə dəqiqliyinin artırılması zəru- 
rəti yarandı. Aparılan araşdırınalar və 
işlənilmiş hesablama iisullan yüksək- 
gərgin likli EX-ni modtlləşdırməyə və 
onlarda baş verən b ir sıra hadisəhri təd- 
qiq etməyə imkan verdi. Elektrik şəbə- 
kələri və transformatorlarda elek ro- 
ınaqnit dalğa proseslorınin hcsab’ .n- 
ması iiçün üsullar, alqoritm  və proqram- 
lar işlənib hazırlandı. M iirəkkəb k- 
tr ik  şobəkələrindəki qcyri-xətti arr ri 
nəzərə almaqla dalğa proseslərinin h- 
lili və hesablanması üsullarmın işl ib 
hazııianması və onların elcktron hc b- 
lama maşınlarında həllinə görə (, iz 
Cuvarlı və Y .Dm itriyev SSRİ EA n 
P.N.Yabloçkov adına mükafatma I iq 
görüldülər (1973). Birfazalı qısaqa; ı- 
ma cərəyanlarını məhdııdlaşdn ıq 
üçiin neytralın qismən yerləbiıi. iə 
üsulu işlonib hazııiandı. Betil rez r- 
ları vasitəsilə qismən ycıiəbiıiəşm. ə- 
bəkədə qısaqapanma cərəyanlarıtv və 
aşağı səviyyəli izolyasiyası olan tı ns- 
formatorların neytralında ifrat gəı in- 
liy i məhdudlaşdırır, enerji sistcr ııin 
dayamqlığını artırır. Neytralın yenı i- 
mi ilk  dəfə Azərbaycanm enerji : te- 
mində tətbiq edildi. Bu, elektrik şəl> ə- 
lərində yolverilməz ifrat gərginlil m 
qarşısım almağa, şəbəkənin par;1 ir- 
ləri arasında optimal nisbəti mii. n 
ctməyə və s. imkan verdi. Bu sah ki 
işlərə və onların nəticələı inin geni. ıt- 
biqinə göıə Ç.M.Cuvarh, Y.V.Dn i- 
ycv, A .M .H əşim ov, X .H .İsm ay  >v, 
M .N.Ə liyev, T.Ə.Nıırməmmədov r- 
baycan Dövlət mükafatına layiq g' I- 
dülər (1978). İfra t yüksəkgərginlik' şə- 
bəkələrdə qısaqapanma cərəyanl uıı 
məhdudlaşdırmaq iiçün Fizika İns' lıı- 
tunda cərəyanın məhdııdlaşdırılma ıın 
yeni üsulları (ncytralın reaktor vasi >ılə 
yeıiəbiıiəşdirilm əsi, giiclü blokların 
transformator dolaqlarımn "uldıız ul- 
duz”  birləşdirilməsi və s.) işlənib hazır- 
lanmışdır. İzolyasiya yağlarında gedən 
fi/ik i-k im yəvi proseslər tədqiq edilmiş- 
dir. Yiiksəkgərginlikli c lcktrik sahələri- 
nin və boşalmalarının tətbiqi ilə bir sıra 
effektiv proseslərin nəzəri əsasları öy- 
rənilmişdir. Elektrik izolyasiyasındakı
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hissə-hissə boşalmalar, onların izolyasi- 
vamn istismar xassələriııə təsiri müəy- 
yən edilmişdir. D ielektrik arakəsmələıiə 
məhdudlaşdırılmış hava boşluğunda 
clektrik boşalmasmın təthiqi texnologi- 
yası işlənmiş. polimer d ic lektrik lə rin  
tərkibi ilə onların mexaniki və clcktrik 
xası ələrinin dəyişilməsi arasındakı əla- 
qə öyrənilmişdir. Atmosfer təsirindən 
çirklənən izolyatorların koordinasiyası 
və 1 ■ ıbatı üçiin iisul işlənib hazııianmış 
və tətbıq cdilm işdir. Sistemi təşkil cdən 
yiiksokgərginlikli və ifrat yiiksəkgərgin- 
lik li şəbəkələrin qovşaqlarmdakı gərgin- 
likiərin lluktuasiya rəqslərinin səbəbləri 
ləı' 'iq edilıniş, əsas EX-ııin və transfor- 
m: lorların yiiklərinə görə giriş gərgin- 
h ı.əmçinin giic və cərəyanların rejim 
p: netrlərinin fluktuasiyası öyrənil-
ır ıyğun miihafizə üsulları işlənib ha- 
zı mışdır. M iirəkkəb elektrik sistem- 

ckvivalentləşdirilınəsi, qəzadan 
s kı rejimlərin stabilləşdirilməsi, sis- 
teı statik və dinamik dayamqlığının 
t. qi və miirəkkob sistemlərin idarə- 
ol nası sahəsində mühiim nəticələr əl-
d. ılmişdir. Elektrik stansiyalarında 
tıi' 'generator və hidrogeneratorların 
el lı işini təmin etmək məqsədilə on-
laı 'k ı vibrasiyanın səviyyəsiııi və 
xa :terini müəyyən etmək üçün clek- 
tr> netik informasiya çcviriciləri düzəl- 
d ilr 'şdir. Elektrik maşınlarında (gene- 
ra və mühərriklərdə) maqnit sahə- 
su dəyişməsi tədqiq edilmiş və nəticə- 
də cktrik maşınlarında baş verən na- 
sa. ların diaqnostikası qurguları yara- 
dı dır. E lcktrik sistemlərinin və on-
lar elementlərinin avtomatik idarə-
ol nası sahəsində analitik və stoxastik 
ü; ırdan istifadə metodları işlənib
h, ınmış və istehsalata tətbiq olıın-
m ır. 1975-90 və 2000 illor ərzindo
A Eİ-də tənzimlənən asinxron elek-
tıı ıtiqalları nəzəriyyəsinin əsasları
işl hazırlanmışdır. Çevirici texni- 
k; inkişafı və tristoıiıı tezlik çeviri-
cil. lin , idarəolunan diizləndiricilorin 
yaı ılması tənzimlənən sabit və dəyi- 
şən rəyan elektrik intiqallarımn təcrü- 
bəı. ' tətbiqinə imkan vcrdi. Elcktro- 
eiK- etika sistemlərinin modelləşdiril- 
məsı metodlarınm işlənib hazırlanması, 
elektrik təchizatı sislcmləıinin qptimal 
strukturu, elektrik enerjisinin keyfiyyə- 
linin yüksəldilməsi, cnerjinin ötüriilməsi 
zaınanı yaranan itkilərin azaldılması, 
elektrik təchizi sistemlərinin işinin cti- 
barhlığınm yüksəldilməsi və s. həll olun- 
mıışdur. Yeni tcxniki vasitələriıı işloııib

hazııianması iiçün alqoritın və lıcsab- 
lama proqıamları yaradılmışdır. Ener- 
getikamn inkişafınm riyazi modellari 
tərtib olunınıış, enerji sistcmlərinin və 
onun əsas clcmenılərinin modcrnləş- 
dirilməsi və ycnilərinin inşa olunması 
sahəsiııdə optim al stratcgiya işləııih 
hazııianmışdır. E lcktrik şəbəkələrində 
enerji itk ilərin in  səviyyəsinin minimuma 
endirilməsi məqsədilə avtomatlaşdırıl- 
mış idaroetınə sislSmləri yaradılmış və 
istehsalata tətbiq cdilmişdir. Azərbay- 
caıı Dovlət Ncl't Sənaycsi Elıni Todqiqat 
və Layilıə İnstitutunda (indiki Azər- 
baycan Dövlot Neft və Qaz Sənayesi El- 
mi Tədqiqat və Layihə İnstitutu) ııefr- 
qa7ima qurğularımn elektrik avadaıı- 
lığının ycni sistemlərinin. kiçik güclii 
sinxron mühərriklər, mancanaq dəzgah- 
ları vo avtonom qidalanan mexammılor 
iiçün tənzimlənən dəyişən corəyan iuti 
qallarının yaradılması sahəsindo ıniı 
lıüın tədqiqatlar aparılmışdır. D iskli 
clektromaqnit siirüşmə mııftalı man- 
canaqj dəzgahlarımn clektrik intiqalları 
işlənib hazırlanmış və Abşeronun neft 
sənayesində tətbiq cdilmişdir. Böyükağa 
Əzimov və b. iri sinxron maşınların iş 
rcjimlərinin idarə edilməsi və onlara nə- 
zarət vasitələrini tədqiq etmişlər. Azər- 
baycan Neft və Kiınya İnstitınunda 
Firudin Hiiseynov və b. sinxron və asin- 
xroıı maşınların parametıiərini öyrən- 
ıniş, massiv m aqnitkcçiıic ili elektrik 
maşınlarımn hesablanması və layihələn- 
dirilməsi üsullarım tək lif ctmişlər.

1975-90 illərdə istilik energctikası 
sahəsində su-mazut cmulsiyasının alm- 
ması iisulu işloııib hazııianmış və tstbiq 
cdilmişdir. Karbohidrogcnlərin, onlarııı 
çoxkomponentli qarışıqlarının, duz 
məhlullarımn, mincrallaşdırılmış dəniz 
suyu, sənaye vo geotermal suların istilik 
xassolərinin və aqrcqal halının dəyiş- 
ıuasi zamanı istilik  kütlə mübadiləsi. 
qaz və ınayc yanacaqların iıtilik-elek- 
trik stansivalarında yandırılıııası pro- 
sesləri tədqiq olunmuş, naticəlar hir çox 
m illi və beynəlxalq (ABlj, Yaponiya, 
SSRİ, AFR və s.) standartlara daxil 
cdilınişdir. İşi dissosiasiyacdici qazlaıa 
əsaslanan turhınlərm axar hissəsiııin 
acrodinamil asina həsr olıınmuş nəzəri 
tədqiqatlar aparılmışdır. Alınmis aııali- 
tik asıhlıqlar və düsturiardan texnikanın 
m iixtəlif sahələrıııdə istifads cdilir. Rcal 
qa/m böyük siirətlə lıərəkəti zamanı istı 
lik ıntıbadilosi nəzərə ahnnıaqla bir sıra 
asılılıqlar, istilik mühadiləsi şəraitində 
rcal qaz axımnın səsdon siirətli (tran.s-

səs) sahəsi üçün b ir sıra nisbətlər, istilik 
mübadiləsi olduqda və olmadıqda yük 
sək təzyiqli axınlar iiçün asıhlıqlar və s. 
miıəyyən ohınmuşdıır. Gəncədəki İI M- 
də, Ə li Bavraınlı DRES-iııdo, Stım 
qayıtdakı 1 və 2 JML'-li İEM-lərdo və baş- 
qa elektrik stansiyalarında fu rejinı- 
lorinin təkınilləşdirilmosıno aid tədqi- 
qatlar aparılmışdır. Mayelərin. clocə də 
benzol, toluol, etilbenzol və s. karbo 
hidrogcnlərin tcrmodinamik xassoləri 
tədqiq edilmişdir. Nəticələrin başlanğıc 
paramctıiəıi yüksək olaıı turbınlorın, 
yüksəktəzyiqli tın’bin aqrcqatlarımn və 
s.-nin işinə tətbiqi elcktrik stansiyaların- 
da iqtisadi göstəricilərin yüksəldilməsinə 
imkan vermişdjrt Enerji sisteminin 
regional və heynəlxalq enerji sistemləri 
ilə qarşılıqlı fəaliyyotinin əsas prinsipləri 
işlənib hazııiaıımışdır.

Giinəş, kiilək, bioqaz, geotermal 
sular və s. borpa olunan enerji mənbələ- 
riııdən istilada sahəsindo AM EA-m ıı 
Radiasiya Problemləri İnstitutu, 1 ızika 
İnstitu tıı, Gcologiya İnstitu tu, Elıııi 
tədqiqat vo Layihə-Axtarış Energetika 
İ ı ı s t i t u t L i  vo Bakı llidro layihə İnstiln- 
tıında kompleks todqiqaılar aparılmış- 
dır. Radiasiya Problemləri İnstitııtıında 
günəş enerjisini lıclioproscslər nəticosiıı- 
də hidrogcn və yanar qaz qarışığının 
enerjisinə çcvirməyə imkaıı verən üsul 
və helioencrgctik qurğu, kiilok enerjisini 
elektrik enerjisino çcvrilməsinin clıni 
əsasları vo smaq qıırğusu, çirkli soııayc 
axıntılarından yanar qaz alınmasıııa vo 
suyun tomizlənınosino iınkan verəıı lıe- 
liosıstem vo s. işləmn hazııiamnışdır.

Ölkəııin clcktrik cncrjisinə olaıı ləlo- 
batmın tamamilo ödənilməsi bcynəl- 
xalq cncrji sistcınlori ilə əlaqəlorin dalıa 
da gcnişləndirilməsi, cncrji scktorunda 
ycni texnika vo texnologiyalardan isti- 
fado olunması, h nnçinin müasir idarəct- 
ınə üsııllarınm totbiqi məqsədilə Azər- 
baycıln Rcspublikasımn cncrji sektorıı- 
nıın 2004 15 illor üçün inkişaf proqra- 
mı. eləcə də borpa olımaıı eııcrji monbə- 
lərindəıı istiladə üzro m illi proqram 
işləııib hazııianmışdır.

Azəı baycan I lıni Todqiqat və I ayilıə- 
Axtarış Energctika İnstituuı AMEA-ııın 
l'ıdka  İnstitııtıı ilo bııgo 2000 ildəıı eti- 
barən ‘'Encrgctikamn problcmləri" acllı 
bcyııəlxakı elını texniki jurııa l ııəşr 
c td iıir

K .trin ı Rtmmzunm. A r i f  U ^ im o v
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Kimya

Azərbaycan arazisindəki çoxsaylı ar- 
xeoloji Uıpıntılar -  çini və saxsı, hoınçi- 
nin mctaldan vo metal orintilərindon ha- 
zırlanmış oşya vo məmulallar, rongli 
şiişolər, bişmiş kərpic, zoy, boyayıa vo 
ətirli maddolor vo s. göstorir ki, burada 
holo bizim eradan çox ovvollər yerli təbii 
sorvətlərin kimyəvi emalı prosesi hoyata 
keçirilirdi. Lakin Azorbaycanda kimya- 
nın inkişafına aid ilk yazılı molıımatlara
15 əsrdə tosadüf cdilir. Helo ki, 19 əsrin 
1-ci yarısında Azərbaycanda mis, gti- 
ınüş, qurğuşun, kükıird, doınir flliz i, alıı- 
nit llliz i (zəy), soda, şoıa, b itk i və mine- 
ral monşoli boyaq maddəlori, Qlauber 
vo xörok duzları istehsal olunurdu.

Homin dövruo Azorbaycandan xari- 
cə nel'tlo yanaşı zoy, soda, şora və boya- 
yıcı maddolor do aparılırdı. 19 osrin ov- 
volbrindo kimyovi mohsulların istchsalı 
kustar xarakter daşıyııdı. Kimya isich- 
salının ayrı-ayrı saholori qcyri-stabil idi: 
istehsalın b ir sahosindo loaliyyət dayan- 
dığı halda, digər salıodə tokmilloşdirilmo 
baş vcrirdi. Biitövlükdə iso Azərbaycan- 
da kiınyanın vo kiıuya sonayesinin to- 
şəkkiil tapması və inkişafı yalnız 19 əs- 
rin 2-ci yarısından sonra ıııeydana gəlan 
və inkişaf edən neft vo neft emalı sona- 
yesi ilo bağlı olmuşdur. Rusiyamn ağ 
neft vo sürtkü yağları ilo tomin olunma- 
sında Bakı ağ neft və yağ neftayırma za- 
vodları xaı ici zavodlarla müvəffəqiyyət-
lo rəqabət aparırdı. Azərbaycan mühən- 
dislorinin texniki ixtiraları, yeni neft- 
ayııına zavodlarının tikilmosi, diinyada 
'lk  dəfo hoyala keçirilon Bakı Batıım 
(1897-1907) neft komərinin vo həmçinin 
B ak ı-T iflis  (1883), Bakı- Dorbonü 
(1900) domiryol xətloriniıı çəkihnosı neft 
hasilatının koskin artmasına səbəb ol- 
muşdu. Belə ki, 1872 ildo Azorbaycanda 
23 min l nefl çıxarıldığı halda, 150İ ildo 
10,7 mln. t neft hasil olunmıışdur ki, bıı 
da o dövrdə Rusiyada çıxarılan neflin 
95%-ni, dünyada çıxarılan neflin iso ya- 
rıdan çoxıınıı təşkil edirdi.

20 əsrin ovvəllərindən ctibarən Bakı 
neftini distillo yolu ilə ayırmaqla yanaşı, 
həm də işıq qazı vo aromatik karbohi- 
drogenlər (benzol. toluol, ksilol və s.) 
almaq ınoqsodilə onların pirogen par- 
çalanması prosesi hoyala keçirilməyo 
başlandı. Bakı neftin iıı d istillosi vo 
paıçalanması üsullarının iııkişafı sahə- 
siııdo D.İ.Mendeleyev, V .V .M arkovni- 
kov, K .V .Xaıiçkov, A .A .Letııi, V.Q.Şu- 
xov və b. geniş todqiqat işloıi aparnnş-

lar. Neft-kim ya sintezinin elmi əsasını 
təşkil edən nozəri todq iqatlar isə 
A .M .B ııtle rov, N.D.Zelinski, S.V.Lcbe- 
dev, B.V.Bızov və kimya sahosinda ilk 
a litəhsilli azərbaycanlı Mövsiim bəy 
Xanlarov torofindən həyata keçiril- 
mişdir.

Bakıda ncft emalı sənayesinin sürətli 
inkişafı, mütəxəssislərin və fəhlələrin sa- 
yının artması, Rusiyadan və xaricdon 
kapitalın ölkəyə cəlb olunması 19 osrin
70 ci illərin in sonunda Azorbaycanda 
iizvi maddolərlə yanaşı, çoxlu sayda 
qeyri-iizvi maddolər istehsal cdən kimya 
zavodlarınm (elektroliz üsulu ilə mis is- 
tehsal edən Godəbəy-Qalakond misərit- 
mo zavodları, Daşkəsəndə kobalt və zəy 
zavodları, Bakıda şora, soda, sulfat tur- 
şusu, qolovi, duda, mis və domir kupo- 
roslan istehsal edən zavodlar, Naxçı- 
vanda şora, Qlauber və xörək duzları is- 
tehsal edən zavodlar, Oıxlubadda şüşə 
zavodu. Salyanda soda zavodu və s.) 
yaranmasına səbob olmuşdur. Bir çox 
neftayırma zavodlarının laboratoriya- 
ları ilo yanaşı, yuxarıda göstərilon za- 
vodların çoxunun laboratoriya ları la- 
zııui cihaz vo preparatlarla tochiz olun- 
muşdu. Bu laboratoriyaların mövcud ol- 
ması Azorbaycanda həmin dövrdə kimva 
elminin təşokkül tapdığım və onun inki- 
şafına təkan veron elmi todqiqal işlorinin 
aparıldığım siibut edirdi.

Qabaqcıl rus və azərbaycanlı alinılə- 
ri b irloşdirın Rus Texniki Comiyyoti 
Bakı şöbəsinin (1879) yaradılması da 
Azərbaycanda kimyanın və kimya səna- 
yesinin inkişafına böyük təkan vermiş- 
dir. Onun foaliyyoti nəticəsində neft 
mohsullarının keyfiyyətinin yüksəldil- 
məsi, neftayırma və neftçıxarma texno- 
logiyasının təkmilləşdirilınəsi sahəsindo 
mühüm işlor görülmiiş, ncftayırma sahə- 
sində dünyada ilk  dəfə fasilə ilə işləyən 
distillə qurğularından fasiləsiz işloyon 
distillə qurğularına keçilmiş, buruq-neft 
sularının yod. bıom və xörək duzu isteh- 
salı iiçün sənaye əhəmiyyətli olduğu irə- 
licədən söylənilmiş, alunit filiz i osasında 
kiıııya istehsalınm inkişalı ideyası irəli 
süriilmüşdür. Rus Texniki Cəmiyyotiııin 
Bakı şöbosindo rus alim lori ilə yanaşı, 
azərbaycanlı alimlərdon M .Xanlarov, 
S.Qəmbərov, İ.Ə m irov, A.Babayev, 
A.Nozorov, M.Əliboyov, F.Riistəmbo- 
yov, N.Mədətov, V.M olikov, M.Əhmə- 
dov vo b. çalışırdı.

Belsliklo, 19 osrin sonları Azərbay- 
canda kimya sənayesinin toşəkkiil tap- 
ması, ölkənin mineral ehtiyatlarının

emalı yollarımn ilk in  axtarışları. kimya- 
mn vo kimya sənayesinin inkişafında 
böyiik rolıı olan elm i-texniki cəmiyyət- 
lorin meydana gəlmosi dövrü hesab 
olunur.

20 əsriıı əvvəllərindo Azərbaycanda 
kimya sənayesinin inkişaf tcndensiyası 
davam edirdi: zavodlarm tcxniki səviy- 
yəsi yüksəlir, Bakıya daha çox mütoxəs- 
sis golir, sıılfat turşusu, kalsium-karbid, 
ammonyak, oksigen, boya vo s. istehsal 
edən yeni zavodlar yaradılırdı. Bu düvr- 
do neftayırma zavodlarının sayı 105-o, 
kimya müəssisolorinin sayı isə 30-a çat- 
mışdı. Nettayırma zavodları 100-ə axın 
m üxtəlif adda məhsul istehsal j ıdi. 
Bakı zavodlarında alitəhsilli 
mütəxəssis işləyirdi. Onlann a: ia
Rusiyada və xaricdo magistr vo d . 'r 
dərəcəsi almış 16 azərbaycanlı k ; çı 
çalışırdı.

Sulfat turşusu istehsalında k.- ■ kt 
üsulunun tətbiqi (1904) ııəinki 'at 
turşusunun. həmçinin natrium-sul ı, 
süni zoylərin, boyalaıın. dəmir k ı o- 
sıınun, xlorid turşusunun istelıs. : ın 
artmasına böyiik təsir göstərm r. 
1900 ilo nəzorən 1910 ildo kimya z. 1- 
larının məhsuldarlığı ik i dəfə artı dı.' 
Bu dövrdə yeıii xammaldan Qla' >er 
duzu, maqnezium-sulfat. domir v, nis 
kuporosları, /əy. soda. yod, brom 
kim i kimyəvi-əczaçılıq maddəlori ;h- 
sal edilirdi. Neft, kobalt llliz i. bo>’aq 
otu, biyan kökü nocib metallar, avit 
və s. maddələr ixrac olunurdu.

19 osrin 2-ci yarısında və 20 əsr ov- 
vəllərində Azərbaycanda kimya soı 
sində əldə olunan nailiyyəlləriıı m• ı n 
göstoricisi k im i ümumdünya s; e 
sorgiləıində “ İndiqo boyasının yıı k 
keyfıyyətinə görə" (Paris, 1855; 
don, 1862), Ümumrusiya sərgilə ə 
■‘ Kcyfiyyəlli kiikürd istehsalının toş .ı- 
nə görə”  (Peterbuıq, 1870) vo n 
satlaşdırılmasında elektrolizin tətbiı ə 
görə”  (N ijn i Novqorod, 1896), d: ır 
beynəlxalq sərgilərdo (Qlazqo, I I; 
M ilan, 1906 və s.) müxtəlif m iikaf; ' ı- 
rın, o cümlodon qızıl medalların alın - 
sını göstərmok olar.

Birinci dünya müharibosi illərində 
kimya sonayesi, əsason, partlayıcı mad- 
dələrin istehsalı üçüıı lazıın olan ilkin 
maddəlorin (benzol, lolııol, ksilol, fenol, 
sulfat vo nitrat tıırşuları) siııtezi istiqa- 
məliııdə inkişaf etmişdi. Bu yolla toluo- 
lun istehsalının təşkilindo N.D.Zelinski- 
ııin, V .N.İpatyevin, L.Q .Qurviçin və 
S.V.Lebedevin tədqiqatları böyıik rol
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oynamışdır. N cflin  krckinqi yolu ilo 
benzol. toluol vo digər aronıatik karbo- 
hidrogenlərin alınması iiçün 1915-17 il- 
lərds Bakıda 4 zavod qurıılmuşdu. Bcıı- 
zol istehsalımn inkişafı öz növbosindo 
aııilin boyalarımn. müxtəlif aromalik 
karbohidrogenlərin, xlor iizvi maddolərin 
və : nelt-kimya məhsuJlaraıın istchsalı- 
nın təşkilinə imkan yaratmışdır. Bütüıı 
bıı işlər Azərbaycanııı indiki neft kinıya 
sonayesinin başlanğıcını təşkil edüdi.

Bıı dövrdo, həmçinin /oy istchsalı iıı- 
kişaf etmiş. kalsium-karbidiıı istelısalı- 
na başlanılmış, Tovuz sement /avotlıı

o buraxılmış, boya (dəmir süliigoni) is- 
ısalı artmış, b irsıra  şüşo zavodlarının 
intisinə başlanmışdır 
1915 ildə Azərbaycanda 36 kimya 
ossisəsi var idi və həmin miiəssisəlor-
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ıi 16 nəfər kimyaçı, miihəndis vo tex- 
iə yanaşı, 1012 nəfər fohlo çalışırdı.

I ,ı neftayırma və kimya zavodlarında 
avodların nozdindəki laboraloriya- 
a 83 nəfor kimyaçı çalışırclı ki, on- 

ı 1 ın 58 nəfəri Rusiyada, 25 nofər'i iso 
xarici ölkələıdo ali ləhsil almışdı. 

i’artlayıcı maddələr iiçüıı yarımınolı- 
s rın sintczindəki uğurlara baxıııaya-
ı Birinci dünya miilıaribosi ııcft hasi-
l.Hinın vo ncft emalıııın, homçiniıı kimya 
n ısulları istehsalmın koskiıı azalması- 
na gotirib çıxarmışdı. Bclo ki, 1919 ildo 
neft emalı zavodlarıııdan yalııız 18-i iş- 
ləyirdi, 1920 iliıı aprelindo iso kinıya 
məhsullarmın istehsalı 1913 'I istelısalı- 
nın 10%-ni toşkil edirdi. Ona göro do 
1920 ildən neft vo kimya sonayesi yeııi- 
dən qurulmalı oldu. Azorbaycanm nclt 
sənayesi milliləşdirildikdən və SSRİ ya- 
radıldıqdan sonra Azorbaycanda nu ı vo 
kiıııya sonayesiııə dıqqət artınldı. Çoxlu

sayda elıni lodqiqat müəssisolonuin vo 
təlısil ocaqlarıııın yaradılması. kiıııy.ı- 
dan A/ərbaycan dilindo ilk terıninolo- 
giya lüğotiniıı ııoşri (Sadıq Iliiscynov. 
1931), aspiraııturaya qobuluıı sayıııın 
koskin aıtırılması yüksəkixtisaslı ycrli 
kımyaçı kadrların yctismosiııo vo A/or- 
baycanda kinıya clmmın sürotli iiıkişali- 
na səbob oldu. Büıüıı bıınlar. köhnə /a- 
vodların borpası. ııcftin tcrıııiki krckiııqi 
proscsinin totbiq cdilmosi, ncft ıııəhsul- 
lanmn p iıo li/ i qurğularınm genişləndi- 
rilməsi ilo yaııaşı, 1930 ıldo beıızin, ağ 
ncft. siirtkii yağları, ınazut aromatık 
karbolıidrogenlər vo s. maddolərin is- 
telısalı sahosiııdo ııeft emalı və kiıııya sə- 
nayesinin borpasına vo inkişafına sobəb 
olmıışdur. Belə ki, 1913 ilə nisbətəıı
1930 ildə nel’t məhsullarımıı ixıacı 5 do- 
fə artıııışdı. Göstorilon bıı müvəlTəqiy- 
yotləıin əldo olunnıasında 1920 ijdo 
“ AzornclV'in nəzdiııdə yaradılnıış vo 
L.Qurviçin rəlıbərlik etdiyi Mərkəzi 
Kimya Laboratoriyası da böyük rol oy- 
namışdır. Sonralar bıı laboratoriyanın 
bazasında Azərbaycan Neft Todqiqat 
İnstitutu tosis cdildi (A zN T İ, 1929). 
1945 ildə bu İııstitııt ik i instituta ayrıl- 
dı: Azərbaycan Elnıi Todqiqat Ncl't 
Emalı İnstiıutıı (AzETNEİ) vo Azor- 
baycan Elmi Tədqiqat Neftçıxarnıa İn- 
stitutu (AzETNÇİ). 1959 ildo iso Azor- 
baycan Elıni Todqiqat Nel't Eıııalı İnsti- 
tutu Azərbaycan EA Ncft İnstitııtu ilə 
birləşdirilərok indiki Neft-Kımya Pro- 
sesləri İnstitutu (N K P İ) yaradılmışdır.

Qcyd etmək lazmıdır ki, Azorbay- 
canda neft cmalı vo ncft-kimya sənayesi- 
ııin inkişali, osasən, A/ərbaycan Ncl'l 
Tədqiqat İnstitutıı və ondaıı ayrılan in- 
stitutlarda apanlaıı elıııi tədqiqatların 
vo texnıki işloməbnn sayasinda baş ver- 
nıişdir. Belo ki. holo 20 osrin 30-cıı illo- 
rindo Azərbaycaıı Neft Todqiqat Insti- 
tııtB vo zavod laboratoriyalarının tsd’qi- 
qatları osasında tolob olıınan keyliyyot- 
də açıq nng li ııcft məhsullanııın vo sııl- 
fotıırşuların istchsalı təskil olunmıış. 
emulsiyalaşmış ııeftin cmıılsiyasıtlaşdı- 
rılması və termiki krckiııq bcnzinlarinin 
ləmi/bnınosi proseslori sonaycdo totbiq 
cdilmiş, yağlarııı fıııfuro lla  seçici t.ımiz- 
lonməsi üstılu lıoyata kcçirilmisdir. Bu 
dövrdo homçiniıı yanacaq və yağların 
parafinsı/loşdirilm.ısi prosesi işlənib 
haStrlannuşdu ki. oııun da köınoyi ilo 
xalq tosərriifatı ohoıııiyyotli iki mosolə 
lıoll cdilıııişdir; a) paralinli ııcfüardəu 
aşağı tcmpcraturda doııan yanacagm və 
kiçik özliilüyo ıııalik yağların alıııması;

b) yiiksok dorocodə təm i/liyo ıııalik 
paralinlorin ahnması.

20 osrin 30-cu illorindoıı başlayaraq 
tatbiqi kiıııya ilo yaııaşı ııo/on kiıııyanın 
vo ilk ovvol kiıııya tcxnologiyasmııı ııa 
zori osasları inkişaf ctınəyə başladı. Bclo 
ki. akad. Yusil' Momnıədoliycvin tobii vo 
sonaye ııcft qaxlarınııı cıııalı v  karbolıi- 
drogenlarin katalitik çevrilmosi salıəsiıı- 
dəkı tadqiqatları, akad. Murtııza Nağı- 
yeviıı iso kiıııya texnologiyasınııı no/əri 
osaslarının yaradılması istıqamotıııdo 
apardığı işlor Azərbaycaıı kiıııya clmiııi 
düııya clıııiniıı ön sıralarına çıxarmısdır.

Ümumiyyətlo, rc»publikada ncl’t 
kiınyasının vəüzvi kimyanın iııkişalinda
Y Məmnıodəliycvin miistosııa rolıı var- 
dır. İkmci düııya miilıaribosi illorindo

Y.H.Məmınidoliycvin ikicildlik 
“ Scgilıııiş•Kəi'lnri"nin 1-ci cilıti (Bakı, 1%4).

Y.Məmmodoliyev ilk dəfoolaraq beıızo- 
lıı alüminium-xlorid katalizatorunun iş- 
tirakı ilo m ctilxlorıtllə alkilləşdiıorok 
toluolu yiiksok çıxımla sintcv ctıııiş vo 
oııun sonaycdo tolbiqino ııail olnıuşdur. 
Bununla da mülıaribo illarindo miihüm 
əhəmiyyət kosb cdan tıo til partlayıcı 
madtlosiıun alıııması üçiin ilkin xamma- 
lın tQlUQİıııı sənayc ıniqyasında istclı- 
salı lıəyata keçirilmişdir. Bu dövrdo o. 
homçmiıı bcıı/olun olclinloı lo alkillaşdi 
rilməsiııdo katalı/.alor kirni ilk dol'o sııl- 
fat tıırşusuııdan isiiladə cd.uok, yiiksok 
oktan ədadli bcnzinin torkib hissafii olaıı 
ı/opropilbcıı/olun (alkilbcn/ollarııı) so- 
naye istchsalımn osaslarım yaratmış vo 
İkiııci diiııya müharibosindo sovct horbi 
tcxnikasımıı bclə bcn/inlo lomüı olıııı- 
ınası problemini lıoll ttıııişdir. Y.Mom- 
mədoliyeviıı aviasiya yanacaularmm 
aJınması istiqamətindo apardığı işloriıı
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ohəmiyyoti SSRİ mokamnda dünya şöh- 
rətli aviakonstruktorlar A.S.Yakovlev 
vo A .A .M iku lin in  işləri ib  eyııi soviyyə- 
do dəyorlond irilird i. Bu işləıo göro 
Y.Mommodəliyev Lenin ordem ilə tə ltif 
edilmiş (1944) vo SSRİ Dövlət müka- 
fatına layiq görülmüşdür (1946). 
Y.Mommodoliyevin yuxaııda göstəri- 
lon sahodə apardığı tadq iqa tla rın ın  
əsas nəticoləri onun “ Seçilmiş əsor- 
loı i ” ndə əks olunmuşdur.
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Y.H. Mammədəliycvin “ Aviasiya yanacaqlan-
nııı istelısalındii alkilləşmə rcaksiyası” (liakı, 

1945) və “ Sovel İItifiiqı ncl'l-kimya sənaycsiniıı 
ınüasir vəfiyyoti va inkişal' perspcklivlori” 

(Bakı, 1960) osorlori.

Bu nəticələrin əldə olunmasında 
Y.Məmmodəliyevin “ Aviasiya yaııa- 
caqlarımn kiırıya vo texnologiyasının 
müasir vo/iyyoti”  (1943. Murtuza Na- 
ğıyevlə birga) vo “ Aviasiya yanacaq- 
larının istehsahnda alkilləşmo reak- 
siyası”  (1945) monoqrafıyaları miihüm 
rol oynamışdılar. K itablarda İkinci 
diiııya müharibosinodok yüksok oktaıı 
ədədli yanacaqların kimyası vo texno- 
logiyasının müasir istiqamotləri iizro 
diiııyada aparılan bütün nəzəri və prak- 
lik i işlərin təhlilinin verilməsi bıı sahadə 
işləyon aliın. mühəndis vo texnoloqlanıı 
fəaliyyotinə bikıvasitə təsir göstərmişdir.

Y.Məmmədəliyevin alkilloşmə salıə- 
siııdəki tədqiqatlarımn böyük əhomiyyəti 
nəiııki SSRİ-nin, həın də xarici ölko- 
lorin ınotbuatında qeyd olunurdu.

Y.Mommodəliyev elmi tədqiqa1. işlo- 
ri iln yaııaşı, həııı də maarifçi və təşkilat- 
çı k im i geniş foaliyyət göstərmisdir. 
Oııun təşobbüsü ilo 1945 ildə EA-nın 
nəzdində Neft İnstitııtu, B D ll-da  neft 
kimyası kafedrası, 1959 ildo isə Neft- 
Kımya Prosesləri İnstitutu yaradılmış- 
d ır ki, bu da neft kim>asmın inkişafına 
daha geniş şorait yaratnnşdır. Kimya el- 
mindo vo soııayesində əJdo etdiyi nailiy- 
yətləro görə, demok olar ki Y.Moınmə- 
dəliyev Azərbaycanda neft kimyası və 
iizvi sintez sonayesinin banisidir.

19 osrin sonu-20 əsrin ovvollorini

ohato cdən dövrdə kimya elminin inkişa- 
fının tohlili göstorir ki, Azərhaycanm to- 
bii sərvotlorinin monimsənilmosi, res- 
pııblikamn vo Rusiyamn xalq təsərrüfa- 
tınııı p raktik i tələbatları Azərbaycan 
alim lorini öz foaliyyotlərindo ilk ovvol 
kimya elminiıa tətbiqi istiqamətini inki- 
şaf ctdirmoyə sövq etmişdir. Onların 
təduiqatların ın əsas moqsədi zəruri 
kimyəvi mslısullarm almmasının labo- 
ratoriya üsullarım işləyib hazırlamaq vo 
bu üsulların texnoloji cohətdən sonaye 
qurgularında totbiq ini hoyata keçirmək 
olmuşdur. Bu dövrdo kimya texnologi- 
yası həlo yaranma mərlıələsində oldu- 
ğundan onun riyazi modeüoşdirilmosi- 
ııin no7.əri prinsiplorinin -  axar sistemlə- 
rin  kinetikasının, m akrokinetikanın , 
kimyəvi proseslərin vo reaktorların he- 
sablanma üsullarımn, həmçinin resir- 
kulyasiya nəzəriyyosinm işlənib hazır- 
lanması zərurəti meydana golmişdir. 
Nozori cəhətdən miirokkəb vo praktik i 
baxımdatı çox aktual olan bu problcın 
morhololi vo sistemli şokildə akad. 
M.Nağıyevin fundamental elmi tədqi- 
qat işlorində öz həllini tapdı. 20 osrin 30- 
cıı illorin in  ortalarında M.Nağıyev axar 
sistemlordo homogeıı və heterogen-ka- 
ta litik  proseslərin kinetik modelini işlo- 
yib hazırladı və reaksiya qovşaqlarımn 
hesablanmasında kinetik tonliklərin b ir

•| •  C « !V. U •' • <lll L if. Ik »1

M.K.Nağıycviıı "M otor yanacaqlarınm 
kimyası, texnologiyası və sintczi proscslərinin 

lıcsablaııınası”  monoqıafiyası.
Pckiıı, i m

sıra tətbiqolunma prinsiplərini nniəyyən 
etdi. Bu todqiqatlar sayəsində M .Nağı- 
yev reaksiyaya daxil olan qarışıqların 
hocminin dəyişməsi ilə gedon proseslər 
üçün reaktorların hesablanması üsulla- 
rını işloyib hazırladı. Bli tədqiqatların 
b ir hissosi M.Nağıyevin 1959 ildo Pekin- 
də ııoşr olunmuş “ M otor yanacaqlarının 
kimyası, lexnologiyası vo sintezi groses- 
lorinin hesablanması”  monoqrafiyasın- 
da öz əksini tapmışdır.

Lakin kimya texnologiyası sahəsin- 
də M.Nağıyeviıı əldə etdiyi böyük nai-

liyyətlərdən biri onun 30-cu illərin so- 
nıında resirkulyasiya prosesləıi nozo- 
riyyəsini yaratması olmuşdıır. Resir- 
kulyasiya prosesləri nəzoriyyəsi vahid 
b ir sistem kim i kimyada yeııi bir istiqa- 
motin -  resirkulyasiya prosesloıi haq- 
qıııda təlim in inkişafınm başlanğıcı ol- 
muşdur. M.Nağıyev özünün 20 illik  tod- 
qiqatlarının nətıcəlorini “ Kimya texııo- 
logiyasında resirkulyasiya proseslori 
haqqında tə lim ”  adlı moııoqrafiya şək-

Tha Theory of 
Recycle Processes  
in Chem ıcal Engineerlng

M. P. NAGIEV

w m

M.F.Nağıycviıı ‘‘Kimya tcxııologiyasındü 
resirkulyasiya pıoscsləri lıaqqında nszəriyy. ' 

monoqralıyası. Loııdon. 1964.

lindo 1958 ildə Moskvada, 1964 ildə ;so 
Londonda (Perqamon Press) nəşr etı r- 
mişdir. Bu nəzoriyyənin bir sıra kiın ' vi 
proseslərə müvoffoqiyyotlo totbiqi ı- 
dan dalıa geniş miqyasda istifado ol n- 
ması vo nəzoriyyənin dalıa da mükr n- 
məlləşdirilməsi toləbatım yaratmış r. 
Bu moqsodlə 1965 ildo Neft-K imya ' )- 
seslori İnstitutunun neft vo kimya >  
sesləri nəzəriyyosi seksiyası əsası 'a 
M.Nağıyevin rəhborliyi altında Kiı a 
Texnologiyasının Nozəri Problen ri 
İnstitutu (K T N P İ) yaradılmışdır. R r- 
kulyasiya nəzəriyyəsinin sonrakı inl a- 
fı nəticosində M .Nağıyev ir i k inya  
komplekslərinin optirnallaşdırıhv. sı 
üçün qlobal optimallaşdırma üsulunu 
vermişdir. Bu nəzəriyyə Resirkulyasiya 
nozəriyyosi vo kimyovi proseslərin op- 
timallığımn yiiksəldilməsi”  vo “ Kiınyəvi 
resirkulyasiya”  adlı monoqrafiyalarda 
öz oksini tapmışdır.

Bu üsul əsasında etanııı termiki de- 
hidrogenləşdirilməsi, propilenin hidro- 
genxlorlaşdırılınası, ammonyakın sinte- 
zi üçiin texnoloji qazın istehsalı kimi 
konkret proseslər todqiq olunnnış və
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onların bəzilərini sonayedə tothiq ctmək 
iiçün yeni texnologiya işlonib lıazırlan- 
mışdır. Kimya lexnologivası nəzoriyyo- 
sino M.Nagıyev tərəfiındən sııperopti- 
mallıq prinsipinin daxil edilmosi kimya 
texnoiogiyasının inkişafına yeııi təkan 
verdi. Bu prinsipo göro kimyovi prosesin 
aparılma şoraiti və onun katalizatoı u elə 
seçilo b ilir ki. noticədə prosesdo konar 
məhsullann minimum əmologəlmosino 
v reaktorun maksimum məhsııldar islə-

Nağıycviıı "Rcsirkıılyasiya nszoriyyasi 
. kimyəvi proseslərin optimallığıııın 
vüksəldilməsi" (Moskva. 1970) və 

imyəvi rcsirkulyasiya» (Moskva, 1978) 
monoqrafiyalan.

n no ııail olunur. Beləliklo, kimya so-
11 komplekslərinin riyazi modelləşdi-
ı əsindo sistemli yanaşmadan istifado 

eı mosi ilk  dəfə M.Nağıyevin tədqiqat 
ı indon başlandı.

i nyəv i resirkulyasiya
1 .lanğıc maddələrin və reaksiya- 

son məhsulları qarışığının tex-
■ >ji prosesə çoxsaylı təkrar qayta- 

-asından ibarətdir. Nəzəriyyəsini
: id. M.F.Nağıyev vermişdir. Reak-

nın kinetik və termodinamiki
■ ıdudiyyətlərini aradan qaldırma-
■ reaksiyanı maksimum sürətlə 

ı mağa, başlanğıc maddələrin
; məhsula tam çevrilməsinə və s.
iı .an verir.

imya texnologiyası nəzoriyyasinin 
fıı ımental əsaslarını işləyib hazırla- 
dı ıa və inkişaf etdirdiyino görə M.Na- 
ğn  ̂ 1969 ildə Sosialist Əməyi Qohro- 
ın< ı adına layıq görülmüşdür.

Kimya texnologiyasınııı nəzori əsas- 
lanmn sonrakı inkişafı M.Nağıyev elmi 
moktobinin tanıınnış nümayondolorinin 
adı ilə bağlıdır. Akad. Toğrııl Şahtax- 
liııskinin rəhborliyi ilə iizvi və nel't 
kimya sintezi sahəsində bir sıra katalitik 
pıoseslər işlənib hazırlanmış, praktik 
baxımdan mülıüm kimyovi rcaksiyala- 
rın kinctika vo mexaııizmi öyronilmiş-

dir. Belo kı oksıd torkibli katalitik sis- 
temlərm ıstııakı ilə karbohidrogenlorin 
xlorlu töroməlorinin heterogen-katalitik 
oksidloşdirilmosi, homçinin a lilııtik kar- 
bohidrogenloriıı oksidlaşdirici aııımo- 
nolizi proseslərinin elmı osasKırı, bu ka- 
talizatorların aktiv liy i vo seçiciliyinin 
yeni nizamlanma üsıılları, /r-buiilenlorin 
vo /ı-butaınn malein anhidridiııo, izobıı- 
tilenin metakril tıırşusuna, propanın sir- 
ko lurşusuna birbaşa oksidloşmosi pro- 
sesləri işlonilm işdir. T.Şahtaxtinski, 
lıəmçinin katalizatorun qeyri-stasionar 
iş şoraitindo aparılan nroseslorin nıodel- 
losdirilməsi vo optimallasdırılması salıo- 
sindo işloyib hazırladığı bir sıra nəzori 
priıisiplori butilcnloıin divinilo vo izo- 
amilenlərin izoprenə dehidrogenləşdiril- 
mosi proseslərindo tətbiq etmişdir. 
Akad. Ağadadaş Əliyev qeyri-stasionar 
aktivliyə rnalik katalizatorların iştirakı 
ilə gedən pıoseslorin modelloşdirilmosi. 
optimal layiholəşdirilməsi və intensivbş- 
dirilmosinin prinsiplərini, bu proseslorin 
texnoloji tortibatını işloyib hazırlamış və 
bunlar bir sıra yeııi sonaye prosesloriniıı 
modelloşdirilmosi vo optimallaşdırılma- 
sında totbiq olunmıışdur. Bununla da o, 
kimya texnologiyasnıda yeııi perspektiv 
istiqamotin osasını qoymıışdur. A .Ə li- 
yevin rohbəıiiyi ilə praktiki baxımdan 
mühiim kimyovi reaksiyalarııı kinetikası 
vo mexanizmi todqiq olunmuş, çoxmər- 
hololi reaksiyalar iiçün yiiksok effektivli, 
seolittərkibli katalitik sistemlorin sinte- 
zinin elmi osasları yaradılmış, bunun 
əsasıııda paıafin və olcfin karbohidro- 
genlorinin və alifatik spirtlorin oksigen- 
tərkibli birləşmoloro oksidloşməsi reak 
siyahırı iiçiin yeııi ka talitik sistemlər 
işlonib lıazııianmışdır. Müx. üzv Yavıız 
Rüstomovun rohboıiiyi altında sopolənon 
materiiillarm, o ciimlodon gübrələrin 
nəmloşdiıilmosi, dənovoıioşdirilmosi, qu- 
rııdulması vo kapsullaşdınlması proseslo 
riııin elnıi osasları yaıadılmışdır. Onıın 
başçılıq etdiyi kollektiv torofindon ııat 
rium-karboksimetilsclliilozun pambıuto- 
mizlomo zavodlarının tullantılarından 
alınma texnologiyası yaradılmış vo so- 
nayedo təibicı edilınişdir.

Müx. üz\ Oüdrot Kolboliyevin roh 
boıiiyi ilo kimya texnologiyası apiiratları- 
nın islilikdəyişmə səthındo bork fazanın 
çökdiirülmosilo çoxfazalı sistcmlorin axın 
proseslorinin elmı osasları işlonilmiş vo 
agır neftloriıı emalı prosesloıinin idaro 
olunması iiçiin zomiıı yaradılmışdır.

Beloliklo, Azorbaycan kimyaçı-tex- 
noloqları respublikada kimya texııolo-

giyası alnıiniu iııkişaf soviyyosino göro 
dünya kimyaçı-texnoloqlarımn öıı sıra- 
larında yer lııınnışlar.

20 osrin 30-cu illorindon baslayaraq 
yiiksok istismar xassolorino ıııalik yeni 
növ yağların yaradılması problemi biifiin 
düııyada oldtığıı kiıııi, A/.orbaycanıla da 
yağların lorkıbıno xiisıısi aşqaıiarın olavo 
olıınması yolıı .lo lıoll cdilirdi. Aşqaıiarın 
sintezi və xassolarin.in öyroıülmasi maqso- 
dilo I94H ıldo A/orbaycaıı Elmi Todqiqat 
Nelt Eınalı İnsütutunun torkıbmdo aş 
qarlar laboratoriyası açılmış və 1965 ildo 
homin laboıatoriyanın bazasuıda EA-nın 
Aşqaıiar Kimyası İnstııııtu (A K İ) yara- 
dılmışdır. 1940 illordon başlayaraq akad. 
Əli Quliyevin tohboıiiyi aJTuıda bir sıra 
alirn vo miitoxossis lonfindən A 'illH M . 
A3HMM-4, A3İIH H -7, A jH MI1-8y. 
HOK. MXII-I0I, MXn-103, MXII-21. 
CB-3y vo s. çoxfıınksiyalı aşqaıiar alın- 
mış vo sənavedo totbıq olunmuşdur. Hə- 
min aşqaıiar əsasında mühorriklordo işlə- 
dilon çoxlıı sayda siirtkii yağları alınmış- 
dır. Bıı işloro görə Ə.Qııliyev 1948

Aşqar
Sürtkü yağları və motor yanacaq- 
larının istismar xassələrini yaxşılaş- 
dtrmaq üçün onlara az miqdarda 
(adətən, 0,01-15%) əlavə edilən 
mürəkkəb üzvi maddə.

(O.Qeyman və F.ƏIiyevlo biıiikdo) vo
I950 illərdo (Malımııd Rofiycv, Moın 
mədağa Mommodov vo İqor Blaqo- 
vidovia biıiikdə) SSRİ Dövloi miikafa- 
tına, I970 ildo iso (Ciövhər Zeyııalova, 
İzzət Orucova, Kamil Sadıxov, Fatnıa 
Siileymanova, İslam Namazov vo 
Valentııı Başayevlo b iıiikdo) Azərbay- 
can SSR Dövlət m iikalatına layıq 
göriilmiişdür.

20 osıin 60 7()-ci illarindan başlaya- 
raq aşqarkırın moqsodyöıılü siııtcd 
probleıninin holli üçiin Aşqaıiaı k 1111- 
yası İnstitLilıında Ə.Quliyevm davamçı- 
ları akad. lor İ.Orucova, K Studıxov, 
ıııiix. iizv Vaqif hoıv.oliyev vo b.-nııı rolv 
boıiiyi ilo aşqaıiarııı tosir mexani/ıııi, 
torkibi, qurtıluşu vo xassolori antsındakı 
olaqo. kompozisiyalaıda aşqtııiaıın ııy- 
ğuııhığu. sincrgı/mi vo anloqom/mmıiı 
öyroııilmosi istiqamotindo elıııi todqiqııl 
işlori lıoyata keçirilnıişdir. Bııının ııotico- 
si kiıni m iixtalif funksıonal xassoli, 0 
ciinılodən çoxfımksiyalı asqaıiar, ııcft 
mohsullarım bıoloji zodolonmoılan ıııii- 
hafi/B edoıı antinükrob xassoli aşqarlar.
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korroziyaya qarşı inh ib itorlar, ınüasir 
tələblorə cavab veron müxtolif toyinatlı 
sürtkü yağhın, yanacaqlar vo yağlayıcı- 
soyuducıı mayelor işlonib hazırlanmış vo 
sonayedo tothiq edilmişdir. 1972 ildə 
Ə.Quliyev 40-cı illordon başlayaraq res- 
publikada aşqaıiar sahosində görülmiiş 
işlori “ Yağlara və yaııacaqlara əlavə edi- 
lən aşqaıiarın kimyası vo texnologiyası”  
adlı monoqrafiyasında ümumibşdirmiş- 
dir. Bu kitabın çox qısa vaxtda Moskva- 
da (1972), Budapeştdə (1976). Praqada
(1977) və Leninqradda (1985) çap olun-

Ə.M.Qııliyoviıı 
"Yağliira 

vo yaııacaqlara 
əlsıvə cdilan 
aşqarlarııı 
kinıyası vo 

lcxnologiyası” 
monoqrafiyası. 
Budapeşt. 1976.

ması Ə.Quliyevin bıı sahodo aldığı elmi 
uoticəlorin bom mühümliiyünü, ham do 
dünya kimyaçıları torəfındən taııınması- 
m bir daha sübut etdi. Belolikb, tam 
osasla demok olar ki, Ə.Quliyev Azor- 
baycanda həm yeni elmi istiqamətin -  aş- 
qarlar kimyasımn, lıom də aşqarlar kim- 
yası elmi moktəbinin yaradıcısıdır. Bıı 
istiqanıətdə həmçinin miix. üzv Fəzilə 
Sənndovamn rahborliyi ila sürtkii yağla- 
rının istehsah üçün neft emalının səmə- 
roli kompleks sxemi yaradılmış, mövcud 
texnoloji proseslər təkınilləşdirilmiş və 
Azərbaycanda istehsal edilon sürtkü 
yağlarının keyfıyyəti yaxşılaşdırılmışdır. 
Bununla yanaşı, F.Somədova Azərbay- 
can neftlərin in tərkib  və xassolərini 
öyronmiş və bu tədqiqatlannın nəticə- 
lərini “ Azəıbaycan neftbri və onların 
komponent tərk ib i”  (2002) osərindo əks 
etdirmişdir.

Azərbaycanda neft-kimya və kiıııya 
sənayelorinin, həmçinin üzvi kimya 
e lm inin yaradılıııası və inkişafında 
N e ft-K im ya  Prosesləri İns titu tunun  
alim və miitəxəssisbrinin, xüsusilə do 
Y.Məmm odoliycvlə yanaşı, akad.-lər 
Valıab Əliyev, Musa Rüstəmov, Sollan 
Mehdiyev, Bahadur Zeynalov, Salıib 
Əliyev, ıniix. üzv Mocid Mərdanov və
b.-nın böyıik oməyi olmuşdur. Belo ki, 
İkinci dtinya mülıaribosindon sonra Bakı 
neft emalı zavodlarının yenidən qtırul- 
ması dövriindo V.ƏIiyev və M. Rüs- 
tomovun rohboıiiyi ilo “ qaynar”  lay tex-

ft.M . Kulljev

Kenöolaj cs 

Uıemanyag- 
adaİekok 

kemidja es 
technologibja

nologiyasımn ııəzəri osasları işlonib lıa- 
zırlandı vo ilk dəfə Yeni Bakı neftayırma 
zavodunda, sonralar isə Sovet İttifaqımn 
müxtəlif şahorlərində, həmçinin Polşa vo 
Rumıniyada sənayedə tətbiq olundu. Bir 
sıra sintetik kauçuk zavodlannda /;-bu- 
tanın d iv iıııb  dehidrogenbsdiıilməsin- 
do, həmçinin Gonco alüminium zavo- 
dunda Zəylik a lunitin in yandırılması vo 
reduksiyası prosesbrində də bıı texnolo- 
giyadan istjladə edihıişd ir. V.Əliyeviıı 
rəhbəıiiyi ılə həmçinin katalizatorun və 
istilikdaşıyıcının m üxtə lif növ axımnda 
krekinq prosesinin aparılması üçiin yeni 
ıeaktoıiar və texnoloji sistemlər yaradıl- 
mışdır ki, bıı da reaktorıın məhsuldar- 
lığını bir neço dəl'o artırmağa imkan ver- 
mişdir. Bu sahodəki fəaliyyotinə göro 
V.Əliyev 1948 ildə(R iistəm  İsmayılovla 
b iıiikdo) SSRİ Dövlot mükafatına. 1976 
(Əlıəd İsmayılov vo Sima Ağayeva ilo 
birlikdə) və 1982 ilb ıdo  isə (İzra il Slya- 
xovski, Ağarofi Zərboliyev, Əbdülhii- 
seyn Hüseynov, M irzə Abdullayev, 
Yevgeni Pryanikov və M.Rtistəmovla 
birlikdo) Azərbaycan SSR Dövlot mii- 
kafatına layiq görülmiişdür.

lizatorun iştirakı ib  “ qaynaı”  lay vo lift 
reaktorlarında aparılan heterogen- 
ka ta litik  proseslorin e ffektiv liy in in  no- 
zəri müqayisəsi iiçün tən lik lo r veril- 
mişdir. L ift reaktorlarııı to tb iq i "qay- 
nar”  layda aparılan proseslərlə müqa- 
yisodo reaktorun xiisusi məhsuldarlı- 
ğını b ir ııeçə dəfə artırmağa, prosesin 
scçiciliyini yüksəltmoyə, qaynaı”  lay- 
da aparılması çətinlik törədən və ya 
m iim kün olmayan prosesləri həyata 
keçirməyo iıııkan verdi.

“ Yarımaçıq axınlı”  reaktor aparat- 
larından Yeni Bakı, Ryazan vo Yaros- 
lavl neft emalı zavodhırında kataiitik 
krekinq qurğularımn yenidən əsas u- 
rıılmasında istifadə olunmıışdur. > .iis- 
təmov. həmçinin ik ip illo li katalı> re- 
kinqin yiiksok məhsuldaıiıqlı ie' 1 
çevik sistembrini Azərbaycaıı sən. ıi- 
nə tətbiq etmiş və bu işlərə göıə 1 il-
də (V.Ə liyevlə b irlikdə) Azər an
SSR Dövlət mükafatına laviq ıil-
müşdür. Rusiyamıı elmi todqiqat : ti- 
tııtlan  ib  birgə əmokdaşlıq sa> də 
M.Rüstəmov yüksək məhsftJdaı və
az metaltııtumlıı Q-43-107 katalı ro-

AM I n

Neft-lı ı • a 
Pro>'.
İllS: :f‘ !

M.Rüstəmovun xırda dispersli kata- 
lizator səthindo gedən kata litik  proseslə- 
ro dair apardığı todqiqatlar butanın bu- 
tilenə dehidrogenləşdirilməsinin, o-ksi- 
lolun ftal anhidridinə oksidləşdirilməsi- 
nin və nei't məhsııllarının katalitik kre- 
kiıuıinin mütorəqqi texnoloji sistemləri- 
nin əsasını toşkil etmişdir.

Bu sistemlorin nəzəri əsasları yara- 
dılmış, m ikrosfcrik katalizaloıiarın axı- 
cılıq indeksinin prosesbrin clTektivliyi- 
nə tosiri öyronilmiş. kiçik dispcrsli kata-

kinq kompleksini işləyib hazırlaı lır. 
Bu qurğıılar hazırda Moskva, Qm /nı, 
Mojckyay, Burqas (Bolqarıstan). Ufa, 
Pavlodar, Anqarsk, Lisiçansk vo Bakı 
neft eınalı zavodlarında müvəffəqiyyətlə 
istismar olunur. M.Riistəmov katalitik 
krekinq prosesinin gedişində A İ 93 av- 
tomobil benziııinin alınması texnologi- 
yasını, hamçinin destrııktiv izoınerbşmo 
və hidroizomerbşmə prosesləriııi işləyib 
hazırlamışdır.

M.Rüsləmovtın rahbərliyi ilo alii-
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minitım və alkilhaloıdlor osasında yeni 
katalitik komplckslor hazııianmış vo btı 
komplekslor .oirolizin ınaye mohsul- 
larından aromatik birbşməlarin, həm- 
çinin aşağıoktanlı qeyri-stabil benzin ila 
kıekinq qazlarının biıgo emalı ııotico- 
sində stabil, yuksəkoktanlı ben/ınin vo 
dizel yanacağının ahnınasında totbiq 
edilmişdir. Krekınq sahosində oldə ct- 
dıvi elmi nəticolori M.Riistəmov özüniiıı 
ik ic ild lik  "Yüksək keyfiyyotli miihərrik 
y  nacaqlarının alınmasının ka ta litik  
pıosesləri" (Bakı. 2006) monoqrafiya- 
smtia ümumiləşdirmişdir.

Azərbaycan alimləri müasir aviasiya
i m xüstısi ytmacaqların yaradılması

>sində do mtihüm nəticəlor əldə et- 
lər. 1C)5I ildə Azərbaycan alim ləri is- 

t. a latçılarla b iıiikdə  T-1 markalı 
ı ktiv yanacağm alınması və sənayedə
ı liqitıə görə SSRİ Dövbt miikafatına

q göıülmüşlor (A.K tıd inov, L.Ktıp- 
.nova, Əliş Ləmbəranski, Momməd 
modov). M .M ərdanov və Soltan 

ınovun rohborliyi altında SSRİ ıno- 
k mda Azərbaycan neftindən ilk ycııi 

T-8B, T-6 və RT reaktiv yanacaq- 
I 11ıı istehsal texnologiyaları yaradı- 
lı inayedə tətbiq edilmişdir. M .M ər- 
<. ı 'ov, S.Sultanov, müx. üzv Vaqıf 
A basovla b irlikdə bu yanacaqların 
t ikı stab illiy in i və digər xassəlorini 
\ ılaşdıran aşqarların sintezini də 
h ıta keçirınişdir. Hazırda yüksək- 
sr tli aviasiya laynerbri üçiin uııiver- 
sa’ ıeaktiv yanacağın alınması istiqa- 
ıv ndə todqiqatlar aparıhr.

\zorbaycanda ncft kimyasının inki- 
s da Azərbaycan Elmi Tədqiqat Ole- 

İnstitutunun (1992 ilə qodor Ünıtı- 
ıı faq Elmi Tədqiqat Olefinlər İnsli- 
I ) miihiim rolu olmuşdur. Burada 

M ark Dalinin rohbərliyi ib  piroliz 
tı trından ctilen və propilenin ayrıl- 

ı, həmçinin etil və izopropil spirtlori- 
etilbenzol və izopropilbenzohm,

> əksıxlıqlı polietilcnin, propilen vo 
st ıl oksidlərinin, propilenin tri- və tet- 
n nerlərinin alınması proscsləri işlənib 
səoayedo tətbiq cdilmişdir. Bu işloriıı
h. biri SSRİ miqyasında mtihüm əho- 
ımyyət kəsb cdirdi. Mohz bıına göro 
İkinci dünya müharibosi ilb r in tb  yiik 
səkoktanlı aviayanacağııı komponenti 
oktıı ctilbenzolıın vo izopropilbenzoluıı 
siııtczini və totbiqini lınyata kcçirıııiş 
M.Dalin 1946 ildə (S.Maıkeviç vaT.Pro- 
kol'yevlə birlikdo) SSRİ Dövlat miikafa 
tına, 1981 ildo isə etilbeıızolun geniş 
miqyasda istehsalıııın yaradılmasına

görə SSRİ Naziıior Sovetinin miikafalı- 
na layiq görülmiişdür.

Piroliz qazmııı toıkibindən ayrılan 
etileııi sull'at turşıısunıın iştirakı ilo lıid- 
ratlaşdıraraq c til spirtiııo çevrilmosi 
prosesinin texnologiyasınm işlonməsi 
do böyiik olıəmiyyol kəsb ediıdi. Btı 
pıoscs SSRİ-do ilk dolb olaraq Stıın- 
qayıt sintetik katıçtık zavodtmda sə- 
naye ınitıyasında lıəyata keçirilıniş. 
sonralar isə felfa, Saratov, Novoktıybı- 
şevsk vo Oıozm şohotiərinin zavodla- 
rında totbiq olunmuşdtır. Btı işloıo göro 
M .D alin  (S.Maıkeviç. A.Serov, İ.M İ- 
qalovski vo P .M onko ib  b irlikdə) 
ikinci dəfə SSRİ Döviət miikafatına la- 
yiq görülınüşdiir (1952).

SSRİ EA-mn miix. iizvü V iktor Qu- 
tıryanm Azərbaycauda ııeft emaJı və 
ncft-kimya sahəsində apardığı t">dqiqat- 
lardan səııaye miqyasında etilendən etil 
sp irtin in  alınması texnologiyasınm 
(M .D a lin lə  b iıiikdə) və m ikrosferik 
aliimosilikat katalizatoru iizərində kata- 
lit ik  krckinqin yeni texnologiyasının 
(V.Əliyevlo b iıiikdə) ha/nianmasını 
göstərmək olar.

Piıoliz məhsullarımn cmalı əsasında 
bcnzoltın və digər qiymətli ınaddəlarin 
(difenil, naftaliıı, polimcr-ncft qatran- 
ları) alınması texııologiyası nıiix. üzv 
Yunis Qəmbərov tərofındən işlənib ha- 
jırlanmışdır. Bıı üsulla RQprJdneftüzvi- 
sintez”  istehsal biıiiyində və Lisiçansk 
neft emalı zavodunda bcnzolıın istehsa- 
h həyata keçirilmişdir.

Qazm kimyəvi cmalı vo texııologiya- 
sı sahəsindəki tədqiqatlar akad. Ələddin 
Qtıliyevin rəhbərliyi ilə lə b ii Qazın 
Nəqlo Haznianması və Eınalı üzrə 
Ümuınittifaq Elıııi Tədqiqat və Layihə 
İnstitutunda lıəyata keçirilm işdir. O, 
maye karbohidrogcnlərdon normal pa- 
ralnıbrm  ahnması tcxnologiyasım, çox- 
komponentli qa/ sistcmlərinin fasibsiz 
adsorbsiya-xromatoqraliya iisıılu ilə ay- 
rılmasımn nozəri əsaslarmı, təhıı karbo- 
lıidrogcıı qa/larmın qıtrtıdıılması, tə- 
mizbııməsi, cmalı vo ııoqla haznianması 
iiçiiıı lasilosiz adsorbsiya iigulunu işloyib 
hazııiamıSAr.

Mtısa llaşımov sətlıi aktıv maddolo- 
rin, o ciimlədən ytıyuctı maddolər, de- 
cmulqator, cmulqator fİTMıısiyactlici vo 
köpüksöndiirticii maddəlorin istchsal 
texnologiyalarım işloyib lıazııiamış vo 
btı tcxnologiyaları Inyata kcçii'mişdir 
Homiu maddobrm bo/ılorindon ncft-qa- 
zııı çıxarılması vo ııoqli zamanı paralin 
çökmosinin, duzlaşma vo hidıatlaşma-

nın qarşısınm alınmasında istilado olun- 
mtısdıır. Tobii qazııı ııoqli sahosııuləki 
nailiyyotlərinə göıo 1982 ildo SSKİ 
I3övlot miikafatına layiq görtilmuşdür.

Akad. Riistəm İsmayılovtın rabbar- 
livi altında Bakı termiki krekiııq qtırğu- 
larımn ıckonstrııksiyası, aşağı oktaıı 
ododli benzin-liqroin Iraksiyalarının k.ı- 
talitik aromatikləşdirilməsi li/ro todqıqat- 
lar, neft xammaijnın pirolizi texnologiya- 
sının tokınillosdirilnıosi i i r r j  osaslı islor 
aparılmısdır. Neltin eııuılı üsııllarımıı 
lokmilloşdirilmosi sahəsıııdoki xidmotlo- 
riııo görə R.İsıııayılov Sosialist Əmoyi 
Qəhrəmanı adına layiq göriilıniisdiir 
(1948).

20 osrdo A/orbaycaıula ııcft emalı, 
ııeli kimyası və kimya texnologiyası ilo 
yanaşı, kimya elminin iizvi kimya, qey- 
ri-iizvi kimya, analitik kiıııya, l'iziki 
kimya, yiiksəkmolekullu birbşmələr 
krmyası istiqamotlori də inkişaf etnıiş- 
dir. Rcspııblikada iizvi kimyanın clmi 
prinsiplorə osaslanmış şokildo inkişafı 
Y.Məınmədoliyev vo SSRİ EA-nın miix. 
üzvü Konstantin Krasusskinin işlorin- 
don başlamış vo S.Meluliyev, miix. iizv 
Şaıııxal Moınmodov və digor alimləriıı 
tədqiqatlarında davam ctdiriIm işdir. 
20 osrin 30-cıı ilb r in in  ovvəlbriıulo 
Y.Məmmodoliyev təbii qazı xlorlaşdıra- 
raq tetraxlormetan, xloıoform , metil- 
xlorid vos. qiymotli məhstıllarııı alınma- 
sının sənayc texnologiyasını hazııiayıb 
lıoyata keçirmişdir. Təlobolori ilo b iıiik- 
də "qaynar * lavda xlorlaşma pıosesiııin 
qanunauyğıınluğıınıı təoqiq edərok tet- 
raxloretilcnin, heksaxloıbııtadienin, 
heksaxloısiklopentadienin vo lıcksa- 
xlorbcnzoltın alınması üsullarım işloyib 
hazırlauMşdır. Bıı proseslordon ən mü- 
hümlori tocriıbə qurğularında sınaqdan 
kcçirilmiş vo sənayedə tətbiq edilmisdir. 
20 osriıı 30-cu illorinin somında homçi- 
nin olcfmloro vo üzvi oksidbrə polyar 
molckulltı maddələrin birbşmosi qayda- 
ları K.Kıasusskı tərofındon lnrtoro lli 
todqiq cdiiib iim ııınibşdirilm işdir. A / 
sonra Ş.Mommodov vo oıııın t.əloboləri 
qlikol e fiıiə ıin in  moqsadyönlii sintczi 
noticəsindo yiiksok cffckliv li miiasir pcs- 
tısitl (akarasid, lıcrbisid və fııııi’ isid) pre 
paratları hazııiamış, ncft-kimya ınolı- 
stıllan əsasıııda d ib tıtillia la t, gonogərçok 
yağı kimi balıalı plastilik.ıtoıiarı əvoz 
edon bir sıra ycııi tip li plastifikaloıiar 
yaıalmıslar Əsaslı şokildo ii/v i kiıııya- 
nııı inkişafı S Mchdiycviıı todqiqallarııı- 
da ö / oksim lapnıışdır. Oıııın ra lıjta iiy i 
iUə 6akı neftinin miilıiim kömponenti
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olan naften karbohidrogenlori və onla- 
rın töroməbrinin izomerləşmə reaksiya- 
sının mexanizmi todqiq olıınmıış, xlor- 
laşma vo oksidləşdirici ammonoliz reak- 
siyalarının qaııunauyğunluqlan müəy- 
yən edilmiş, Bakı henzinlori osasında 
n ılro to luo lun, izobutilendon izooktile- 
nin, ətriyyat istelısalında islodilon hep- 
tils ik lopentanoııun və s. ınaddolərin 
alınma prosesbri işlonib lıazııiannnş vo 
sonayedo tətbiq olunmuşdur. Həmçiııin 
aromatik vo naften karbohidrogenləri- 
ııin oksidloşdirici ammonolizindon ben- 
zon itril, tere-, orto- və izofta lonitrillor, 
eləcə do fta lim id  k im i qiymətli mohsulla- 
rın birmorhələli alıınna üsulları işlonib 
hazırlannnşdır. S.Mehdiyev məktəbinin 
nailiyyotlərində akad. Ramiz Rizayevin 
rəhbərliyi ilo karbohidrogenlorin və on- 
ların funksional töromolərinin dehidro- 
genloşdirilmosi, oksidləşdirilməsi və ok- 
sidləşdirici ammonoliz reaksiyaları iiçün 
yüksək effektiv li katalizatorların yara- 
dılması və bıı proseslərin sənayeda tətbi- 
qi sahəsindo dparılaıı todqiqatlar mü- 
hüm prakıık əhomiyyot kosb etmişdir. 
Belə k i, R.Rizayevin işloyib hazırladığı 
proses əsasında SSRİ-niıı b ir çox zavod- 
ları aromatik nitrillardən istıfadə edorok 
odadavamlı materiallar, boyalar, stabi- 
lizatorlar, sintetik qatranlar va ınüdafıə 
ohoıniyyatii digər ınateriallar istehsal 
cdiıdi. Bıı isliq»motdə ıniix. iizv Y u ıi 
Litvişkov da mühiim todqiqatlar apar- 
mışdır. O, aminlərdon amidlorin, alifa- 
tik və aromatik karbolndrogenlərdən 
oksid ləşd iıic i am ınoııoliz reaksiyası 
üzrə n itrillo rin  alınınası üsııllarını işləyib 
hazırlamış və bu birləşmolorin iııh ib itor, 
flotoreagenı, zoroıii həşoratlara qarşı re- 
pellentlər k im i istifadə edilo bilməsini 
müəyyənləşdirıniş vo naticadə bəziləri- 
nin biosid kiıııi totbiqinə ııail olmuşdur. 
Üzvi birləşməlorin oksidloşdirilmosi isti- 
qamətində də miihüm praktik noticəlor 
əldə edilmişdir. Belo ki, B. Zeynalovun 
rohbərliyi altında neftin oksidloşdirici 
cnıalı zamanı oksigenli iizvi birləşmələ- 
rin alınmasının elmi əsasları verilmiş, 
yağ, naften, naftenaromatik turşııların 
alınması tcxnologiyası işlənib hazırlan- 
mış və xalq təsərrülatında totbiq edil- 
mək üçiin tövsiyə olunmuşdur. Akad. 
Məhərrəm Mommodyarov etilenin 
yiiksok tempcraturda və katalizatorun 
“ qaynar”  təbəqodə xlorlaşdırma prose- 
sini tədqiq etmiş, v in ilx lorid in  alınma 
texnologiyasını işbyib  hazırlamış, müa- 
sir texnika üçün yeni növ sintetik sürtkü 
yağlarının alınmasını hoyata keçirmiş-

d ir. Onun tadqiqatların ın nəticolori 
“ Sintetik yağların kimyası”  adlı mono- 
qrafiyada öz oksini tapmışdır (Lenin- 
qıad, 1989). M.Mommodyarov ııeft mi- 
krobiologiyası və biotexnologiyası, mi- 
krob mənşali səthi ak tiv  maddalorin 
alınması, m ikrob fermcntlərin sintczi 
saholərındo də b ir çox miihüm nəticobr 
əldə etınişdir. M iix . üzv Abel Məhərrə- 
mov doymamış karbohidrogenlərə elek- 
tro fil reagentlərin birbşməsi reaksiya- 
suıa clektro litlorin vo xarici ınıkleofil- 
lorin təsirini tədqiq cdərək bu reaksiya- 
ların o rijin a l sinıetik istiqamətlorini 
miiəyyənləşdirmişdir. Z ə ıif üzvi <mtez 
sahosindo bu yenilik “ dopinq effekti”  
adı ilə qəbul olunmuşdur. O, ilk dofə 
olaraq bu metod ilo I2-üzvlü doymamış 
karbotsiklik birbşmolərdən yeııi törə- 
molor sintez etmiş, onlarm ınolckulyar 
vo kristallik quruluşlarının öyrənilınosi 
nəticosində birləşməlorin konfiqurasiya

MAMaMö/v-»«poa

XMMH5I
CMHTF.TMHECKHXMACÊ M.Ə.Mjınmnd- 

yarovıu 
“ Siıılüiik 
yağlanıı 
kiıııyası" 

ınonoqrafiyası. 
Lcninqrad. 1989.

və konformasiyalarımn yaranma səbob- 
lərini miiəyyən ctmişdir. A.M.Mohorro- 
mov aktiv xassəbrə malik nanohisso- 
c ikb rin  alınma texnologiyasını işləyib 
hazııiaıınşdır. Müx. üzv Mustafa Sala- 
hovun rohbərliyi altında siklopentadien 
və onun polixlortörəmələrinin iştirakı 
ilo aparılan “ dien”  və “ yen" kondeıısa- 
siyası reak.siyalarımn stereokimyası, ki- 
nctikası və mexanizmi öyrənilmiş, onla- 
rın steıeospesifik xüsusiyyotbri tapıl- 
mışdır. Onun rəhbəıiiyi ilo bir sııa effek- 
tiv  antipiren və həmin antipirenlərin is- 
tifadosi ilo yüksək termostabilliyə malik, 
odadavaınlı stereomüntəzəm polimerb- 
rin  alınmasının yeni yolları göstərilmiş- 
d ir. M iix. iizv Hobib Mommədoliyev 
benzol və m etilbenzolların ahnması 
moqsədib aromatik birbşmələrin a lk il- 
loşdirilməsi, dealkilləşdirilınosi və izo- 
merbşdirilmosi rcaksiyalarını hortərəfii 
todqiq etmiş, karbohidrogenlərin p iroliz 
məhsullarından örtük əmələgətirən poli- 
mer qatranlann ahnmasınm yeni texno- 
logiyasını işləmiş (S.ƏIiyevlə birlikdə) 
və tətbiq üçün tövsiyə etmişdir. Doyma-

mış heterofıınksional yeni iizvi biıioşıno- 
lərin sintez yollarım, onların quruluşu- 
nu. kiıııyəvi xassələrini vo praktikada 
lotbiq sahəlorini müx. iizv Siyavuş Qa- 
rayev müəyyanloşdiımişdir. Bıı tədqi- 
qatlar əsasında yeni inh ib ito ıia r, fioto- 
reagentlər. dərnıan preparatlaı ı. bitkilər 
üçün stiınulyatoıiar yaradılnnş və onla- 
rın alınma üsulları verilmişdir. Oının to- 
rəfmdon funksional ovozbnmiş alkinlə- 
rin katalitik çevrilməlorinin, molekulda- 
x ili qruplaşmaların qanunauyğunluqları 
tapılmış, m olekuldaxili tsiklloşmonin 
yeni özünəməxsus reaksiyaları koşf , ;lil- 
mişdir. Sintetik polimerlərin vo 't- 
kimya sintezi məhsullarınm alınma 
tətbıqi sahəsindo akad. Nadir St >v 
mühiim todqiqatlar aparmışdır. ( ti- 
len-propilcn və digor kaııçuklarıı n- 
masının sispeııziya iisulunu (əklif ,is 
vo bu proseslər üçiin yeni katalil is- 
temlər işbyib hazırlamışdır. Onıı h- 
bərliyi ilo motor yağlarmın xass ııi 
yaxşılaşdırmaq məqsədilo yeni a:- ır 
alınmış və bu aşqarlar əsasında ı ı i i ,  if  
çeşidlı yağlar hazııianıb sonayedo ıq 
üçiin tövsiyə olunm uşduı.

Respubiıkada üzvi kimyanın a- 
fında oksiranların radikal çevrihı i- 
nin todqiqi sahosiııdo (miix. üzv 
məd Mövsümzadə), mühüm xlo vi 
birləşmələrin sintezi sahəsində (mü :/y 
Mustafa Hüseynov), bioloji aktiv j -  
dolorin sintezi və tədqiqi sahosində ix. 
iizv Rauf Babaxanov). motor yaı q- 
ları vo yağlayıcı-soyuducu may in 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması sah: də
(K.Sadıxov) və b. sahələrdə aparıl i- 
qiqatların da böyük rolu olmıışdı

20 əsrin 2-ci yansında polime; ’d- 
dələro böyük tələbatın olması v 
emalı zamanı çoxlıı sayda doy, nş 
karbohidrogenlərin əməb golmos 
baycanda yüksəkmolekullu birl 
kimyası sahosində todqiqatların u 
keçirilməsino tokan verdi. Bu tə>! 
lar, əsason, AM EA-m n Polimer 
ria lları İnstitutunda (1966 78 
Neft-K im ya Prosesləri İnstitıü ı 
Sumqayıt Filialı, 1978-91 illordə >>r 
Üzvi Sintez İnstitutu) yerinə yctiıilnıiş- 
dir. Burada polimerbrin sintezi və ınodi- 
fikasiyası, qiymətli koınpleks texniki xas- 
sələrə ıııalik polimer materialların və 
kompozitbrin ahnması vo xiisusi toyinat- 
lı kiçiktonnajlı clm tutumlu materialların 
yaradılması moqsədilə funksional mono- 
merlər, oliqomerlər vo polimerbrin alııı- 
ması üsulları işlənib hazııianmışdır. Poli- 
mer vo oliqomerlər əsasında mühafızo-
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dekorativ vəs. xassəli lak-boya maıerıal- 
larının alınması üstılları verilmisdir. Poli- 
mer materiallarma müxtəlif alavolorin 
(p laslifıka lorlarm . stabillosdiricibrin, 
antipirenlərin və s.) alınmasına dairgcniş 
todqiqatlar hoyata keçirilmişdir. tnslilııl- 
da aparılmış işloriıı bir çoxu, o ciimladon 
doymamış epoksioliqonıerlarin işlanib 
hazırlanması. “ Xloroplasl-300" plastıll- 
katorunun alınma prosesi. trixlorsirkə 
iurşusu ilə modifikasiya olunmuş bııtil- 

ıııçukun alınması. manjet vo kiploşdi- 
rieilor i >‘hsalı üçiin yeyılməyo qarşı da- 
\ mlı kompozis'ya materiallannın vo s. 
■olimer maddoləriıı alınması proseslari 

-ınib haznianmış və sənayedə totbıq 
.ınmuşdur. 20 asrin 7()-ci ilbrindon 
jlayaraq miix. üzv Ayaz Əfondiycviıı 
borliyi ilosubstrata qarşı yaddaşı olaıı 
ınıer koınpleksomələgətirieilorin yeııi 
mma prinsipi işlənib hazırlanmış və 
prinsipə osaslanaraq bir sıra yiiksok 
ivliyə vo selektivliyə malik yeııi poli- 

sorbentbr və katalizatorlar alınmış- 
Eyni zamanda onun rəhbərliyi altııı- 

lnimogen vo heterogen katalizatorla- 
müsbot xüsusiyyətbrini özündə cəm- 
’ irən polimer matrisanın hocmində 
ıınınobilizə olunmuş kcçid metallann 
nplekslərindən ibarot yeni növ metal 
ıpleks katalizatorlar işlənib hazırlan- 
dır. Polifunksional monomeıiəriıı, 
ksiya qabiliyyətli oliqomerlorin vo 
ırııı əsasında lak-boya, mühafizə və

* tıo.zolyasiya örtükləıi kiıni istifado 
man ınühüm polimerlorin alınınasını 
)liyev həyata keçinnişdir. 
Azərbaycanda qeyri-üzvi vo anajjtik 

I lyanın inkişalı onun mineral sorvot-
1 r in kimyəvi emalı ilo sıx bağlıdır. 20

n 30-cu illərinədok neft emalı vo 
kimya sonayebrinin uğuru mineral 
ətlərin emalı işb rin i arxa plaııa 
rmişdir. Yalnız 30-cu illorin ovvol- 
də ııadir elemeııtlorin (qallium, 

;tdium, volfraııı, koball, moJibden) 
aqlarınm öyronilınosi, bıırııq sıılarm-

■ 1 yod və bromıın alınması, /o y lik
: n itiııin  dalıa doriııdən öyraıilməsi
ıı ıqsədilə Azərbaycaıı Oövlot Elmi 

dqiqat İnslitutunda (A /D E T İ) kimya 
kıboratoriyah sektor yaradıldı (1932). 
AzDETİ əsasmda SSRİ EA Zaqafqa- 
ziya F ilia lı Azərbayean şöbəsinin toşkili 
vo orada kimya vo tolbiqi kimya sektor- 
larımn yaradılması ilə respııblikanın mi- 
neral sorvətlərinin kimyovı eınalı iizro 
tədqiqat işləri sürətlondi. Moınmadomin 
Əfondi və Vsevolod Neqreycv Zoylik 
alunitindən 98% çıxımla zoyin alınması

üsıılunu işlayib hazırladılar. Iləm in 
dövrckı Azorbayean xrom itbrin in  emalı 
üsulları Daskəson öJizinin tobii ııcft qa- 
zı ilə redııksıya edilmosi prosesi vo ııeft 
kok.ıiındaıı aktiv loşdirilm iş kömürün 
alınması isliqamətüıda Lodqiqatlnr iııki- 
şaf etdirildi.

Göstoribn ik i sektorun osasında 
1935 ildo SSRİ LA Azorbayean I lialı- 
nın tnrkibiııdo Kimya İnsiitutunıın 
[1965 ildon Qcyı i-Üzvi vo l-iziki Kimya 
İnstitutu (QIJFK), 2002 ikbn k=mya 
Problemlori İnstitııtu (KPİ) | yaıadılma- 
sı kimya elminin dalıa siirotlo iakjşafrna 
zomin yaraldı Akad. İvftn Oubkinin vo 
akad. Serqey Namyotkinin Azərbay- 
eanda kimyaııın iııkişalinda nəzoroçar- 
paeaq rolu olmuşdur. Bu dövrdo prakli- 
ki taciqiqatlaıia yaııaşı nozori xarakterli

todqiqatlarm aparılmasına başlaııdı. 
Kinıya İnstitutunda ıııotor yanaeaqları- 
nın vo sürtkü yağlarına olavolorin alın- 
ması. alfa-ııaftol lip li inhıbitorların siıı- 
tezi. krekinq ınohsulu olan yüngül yağda 
karbohıdrogenbıin torkib in iıı toyini 
aıomatik karbohidrogenlorin alımnası 
ınoqsodilo karbohidrogenləriıı termiki 
parçalanmasının mçxRiıizminin öyrənil- 
masi vo sutfat turşusıı istehsalında istifa- 
do olunmuş vanadiumlıı katalizatorıın 
yenidon borpası üsullarnıııı işlonib ha- 
zırlanması iiçün lodqiqatlar aparılırdı. 
Bıı işloriıı sksaıiyyoci K.Krasusski vo 
S.Mommodovıın rohboıiiyi altında veri- 
na yetirilmişdir.

Neft cmalı vo ııeft kimyasının prob- 
leınlori Neli Kiıııya Proseslori İnstiCııtıı 
vo Aşqarlar Kimyası İnstitııtıında mor

kozloşdiyindon. Kjıııya İnstitutıında 
aparılan todqiqallar todricon respubli- 
kanııı miııeral sorvotloriniıı öyroııilmo- 
sino yöııoldildi Bıı isliqamotda göriiloıı 
işlor respublikada qeyri-üzvi vo aııalitık 
kimyamıı inkişafma tokaıı verdi. Mü- 
rəkkob tarkibli ıııineral xamınalın koııı- 
pleks emalı ınoqsodilo akad. I lobib Jjalı 
taxtdnski 20osrin 30 40-cı illəriııdo arse- 
nat-yodometriya salıosiııdo apardığı 
todqiqallar notieəsindo 30-dan çox 
kimyovi elementin təyiııi iisullarım islo- 
yib hazııiadı. Buncınla da analilik kim- 
yada “ Arsenat-yodometriya" adlanan 
miihiiın bir salıə yaradıldı və bıı iisııl 

Hobib Şalıtaxtinski iisıılu”  kimi tanııı- 
dı. 1937 ildoonıın ıııiqdari kiınyavi ana- 
lizo aid Azorbaycaıı dilindo ilk dərsliyi- 
ııin noşr edilmosi də rcspublikada həm

l ’ rohlcmlcıri İnslitu lu .

analitik kimyanın inkişaliıula, lıonı do 
bıı sahodo ıııilli kadıiarın yclişməsiııdo 
höyük ıol oyııadı.

Analitik kmıya cimi Kiınya ‘ ııstiuı- 
luııun dıgor laboraloıiyalarında, BDU, 
Azorbaycan Neli-Kımya İnstıuıtu. Azor 
baycan Politexııik İıı^ıitutu vo A/.ərbay- 
eaıı Pedaqoji İnstCCuQıııutl miivafiq ka- 
fedralarında aparılan ıodc|iqallar sayo- 
sindo do iııkişaf eldirilmişdir: ııadir, so- 
pohnmiş nocib vo olvan melalların qey- 
ri-üzvi duzJftrı vo bir çox iızvi liqandlar- 
la kompleksləriııin todqiqi nolicəsindo 
bu elementlorin yüksok hossaslıq vo se 
çieiliyo malik spektrofotomelrik voeks- 
iraksiyalı-fotometrik loyini iisıılları işlo- 
nib ha/ııianmışdıı Bıı üsullardan miix 
to lif zavodlarda vo elıni lodqiqat labflra- 
toıiyalarında lıomin elementlorin miirok-

AMI A-nııı Kimya
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kob lərkibli tobii va sənaye nümunələri- 
nin təyinindn geniş istifadə cdilmişdir.

Azərbaycanda qeyri-üzvi kimyanın 
mühüm sahaləri qcyıi-üzvi maddələr 
lexnologiyası, qara, əlvan və nadir me- 
talların kimya və metallurgiyasının tə- 
şəkktil tapması və inkişafı da H.Şahlax- 
tinskinin adı ilə bağlıdır. Onıın və müx. 
üzv Mübariz Əhmədovun rəhbərliyi al- 
tmda alunitin dənəvərləşdirilməsi, yan- 
dırılması və konvcrsiya qa/ı ilo rcduk- 
siyası üsulları işlənib hazırlanmış və 
təcrübə qurğularında sınaqdan çıxarıl- 
ırıış, Filizçay polimetallik kolçedan fıli- 
zindən alınmış selektiv konsentrafların 
(mis, sink, qurğıışun, p irit), həmçinin 
zənginləşdirilmiş filiz in avtoklav üsulu 
ilə prinsipial yeni kompleks emalı üsul- 
ları yaradılmışdır. Dünya praktikasında 
ilk dəfo olaıaq kükürd-dioksidin aşağı 
temperaturda konversiya qazı ilə katali- 
tik reduksiyasının elmi əsasları işlənib 
hazırlanmış və sənayedə tətbiq olun- 
muşdur. H.Şahtaxtinskinin rəhbərliyi 
altında, həmçinin Daşkəsən dəmir filiz i- 
ni və titan-maqnetit konsentratlarını tə- 
bii qazla birbaşa reduksiya etməklə po- 
ladaritmo və ovuntu metallurgiyası üçün 
ıeaktiv təmizliyə malik çox qiymətli 
xammalların (dəmir, titan-dioksid. va- 
nadium (V) oksid, xrom birləşmələri) 
alınması texnologiyası işlənib hazırlan- 
ıııış və sınaqdan keçirilmişdir.

Respublikada qeyri-üzvi kimyanın 
inkişafında müx. üzvlər Paşa Rüstəmov, 
Xudu Məmmədov, Telman Qurbanov, 
Əjdər Məcidov və b.-larmm da tədqi- 
qatları mühüm rol oynamışdır. Belə ki, 
Qcyri-Üzvi vo Fiziki Kimya İnstitııtun- 
da respublikanın nefı-lay, mineral, ter- 
mal və dəniz sularından yod, litium , ar- 
sen, uran, brom, bor və s. kim i nadir vo 
sopəlonmiş elemcntlorin homçinin işlon 
miş sonaye məhlullarından mis vo nikel 
kuporosları alınmasının texnologiyası 
işlənib hazırlanmış vo onların bozilori 
təcrübi-sonaye qurğıılannda sınaqdan 
keçirilm işdir. Darıdağ lermal suyıından 
təmiz karbon-dioksidin alınması texno- 
logiyası işfonib pıaktikada totbiq olun- 
muşdur. Sonuncu nəticoyo göro 1980 
ildə Məhərrəm Məmınədyarov, Ə li 
Nuriyev. İman Abdullayev, Məmmod 
Mommodyarov, Raıııazan Ə liquliycv, 
A r if  Əhmədov və Azad Məmmodov 
Azoıbaycan Dövlot mükafatına layiq 
göriilmiişlər.

Yarımkeçiricilər kimyası sahosiıulə 
P.Rüstəmovun rohborliyi allmda torki- 
bində ııçucu komponenti olaıı ik ili vo

iiçlü birləşmolərin sintezinin yeni o riji- 
ııal üsulu işlənib hazııianmış, ııadir vo 
nadir-torpaq elementlərin xalkogcnidlə- 
ri osasında 200-don arııq ycni birloşmə 
sintez olıınmuş, onların monokristalla- 
rının yetişdirilməsi və çoxkomponcntli 
sistcmlərin ycni somorəli lətbiqi üsulları 
hazırlanmışdır. Bərk məhlulların omolo- 
gəlmə qanunaııyğunluqları izah cdilmiş 
və qeyri-üzvi yarımkeçiricilorin ycni təs- 
ni/atı verilm işdir. Maqnit sahəsi ilə ida- 
rə olunan yarımkeçirici qıırğuların ha- 
zırlanması üçün monokristallar, nazik 
örtüklor, şüşəvarı matcriallar hazırlan- 
mış, 30-dan artıq materialdan termo- və 
fotoçeviricilorin, rentgen- və fotorezis- 
torların, həmçinin akusto-optik qurğu- 
ların hazırlanmasında istifado edilməsi 
tövsiyo olunmuşdur.

X.Mommodovun rohbəıiiyi altında 
quruluş kimyası sahəsindo fundamen- 
tal tədqiqatlar aparılmışdır: sement si-

Cohcrent Synchranfzed 
OKidation Reactions 

by Hydrogen Peroxide

T.M.Nağıycvin 
1 lidrogen- 

peroksidla 
kolıcrcııt 

siııxronlaşdınl- 
mış oksidlosnıa 
reaksiyaları’’ 

monoqrafıyası.
Elsevier,

Amsterdam,
2006.

lika tla rm ın  quruluşunun öyrənilməsi 
nəticəsində bütün məlum silika tlann 
təsnifatı verilm iş, sementin borkiməsi 
və möhkəmlənməsində yeni tip li sili- 
sium-oksigen rad ika lla rın ın  mühiim 
rolu müoyyənloşdirilmişdir. 40-a yaxın 
təbii seolit, borat və xalkogenidləıin 
quruluşları açılmış və doqiqloşdirilmiş, 
noticədo sement silikatları ilə b ir sıra 
qeyri-üzvi biıiəşmolor (boratlar, xalko- 
genidlor, sulfatlar və s.) arasında geniş 
analogiyamn olduğu və xüsusi ohə- 
miyyət kəsb edən seolitlorin və silikat 
şiişolərinin alınması üçiin lobii alümosi- 
likatlardan istifadə olıınmasımn müm- 
künlüyü göstərilmişdir.

Qeyri-iizvi kimyanın koordinasiya 
birləşməlori sahəsində keçid metallann 
siklopentadienil (Cp), siklopentadienil- 
karbonil və bela-diketonatlarla kom- 
plekslorinin (T.Qurbanovun rohbərliyi 
ilə), həınçinin bu metalların xelatəməlo- 
gətiric i liqandlarla  komplekslorinin

(Ə.Məcidovun rəhbərUyi ilə) sintezi vo 
lədqiqi nəticosində də ınühiim noticolər 
alınmışdır. Belo ki, bu lodqiqatlar noti- 
cəsində çoxmərkozlı ınctal Cp rabitəsi- 
nin Cp-halqasında ycıiəşmiş alkil qrııp- 
larının f 'p  metal CO rabitələrinə elek- 
tron qarşılıqlı təsirinin. həmçinin rnole- 
kııldaxili və molekularası elektron ke- 
çidlərinin xüsıısiyyətləri müəyyən edilib 
ümumiıoşdirilmişdir.

Azorbaycanda kimyaıım fiziki kim- 
ya sahəsi, xüsusilo sotlı hadisəlorinin 11- 
ziki kimyası, korroziya, kataliz və elek- 
trokimya istiqamətləri do inkişaf etmiş- 
dir. Belə ki. dispers sistemlər sahosində 
aparılan elmi lədqiqatlar nəticəsındə 
solh hadisələri, neft vo qaz yauıqlannın 
qazılmasında istifado edilən yuyuci' stil 
sistemlorinin və dispeısiyalann k !! >id 
kimyasımn clmi əsaslan yaradılı: ır.
Bitki ehtiyatları, neft mohsulları v. rli
mineral sorvətlər (mergel. dolomit, lit
və s.) osasında müasir qazıma tələbl ıo 
uyğun yeııi səthi aktiv maddolərin ali ıa 
texnologiyaları işloııib hazırlanmi: o-
ticodo quruluş-reoloji, sorbsiya vo a or 
xassolərə malik dispersiyalanıı aln uı 
meyarları müəyyən edilmişdir.

Azorbaycan kimyaçıları həlo İI< ıci 
dünya müharibəsindon əvvol neft ı 
ruqları və neft emalı qurğularının aq 
siv m iihitlə daimi təmasda olması ı i- 
cosində onların dağılmasmın qarş m 
almaq üçün korroziya inh ib ilork ın 
yaradılması pıoblcmi ilə məşğul ol ;a 
başlamışdılar. Müx. üzv V.Neqr< 'v 
vo b. şoran torpaqlarda və dəniz ı- 
nnda baş verən korroziya prosesləı n 
öyrənilmosi nəticəsində iizvi birləşn r 
osasında yüksək effektivli korroziya i i- 
bitoıiarı işləyib hazırlamış və tətbiq 
siyə etmişlər. Bu sahədo aparılan iş! ı 
b ir qisminin nəticəlori V.Neqrey ı 
“ Doniz neft-mədon qurğularının ko 
ziyadan qorunması”  monoqrafiyası. 
(Moskva, 1964) öz əksini tapmı 
Todqiqatçılarm  tə k lif  e td ik lo ri y 
eleklrokimyəvi və birgə mühafizə ü 
ları sellüloz-kağız kom bina tla rııu  
nefi və qaz mədənloıindo, həmçiıı . 
neftdaşıyan taııkerlərdə uğuıia tolbiq 
edilm işdir. Bıı sahodo alınan nəlicoləro 
göro V.Neqreyev 1961 ildə (Ə.Əlixanov, 
A Bılondoıii, B.Hacıyev, M.Qasımzado, 
İ.Q uliycv, D .M zaryaqulov, M .M om - 
mədov, Z.Meliktangiyev, V.Səmədovla 
b iıiikdə) Lenin miikafatına layiq görül- 
miişdiir. Neft-qaz-modən avadanlıqla- 
rının hidrogen-sulfid korroziyasından, 
parafin- və duzçökmə hadisələrindəıı
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akad. Ş.F. Mclıdiycv. akad. M .t. Nağıycv. Bakı. 1958.

ı afizə edilməsində geııiş islifadə 
utn inh ib ito rla r V.Abbasov tərofin-

■ yaradılmışdır.
vefı emalı, neft-kimya və kimya 
sullarının alınmasında ıstifadə edi- 
m üxtəlif kimyovi proseslərin iııten- 

s ioşdirilmosi problemi də Azərbaycan 
yaçıları tərəfindən uğurla həll olu- 

"du. 20 əsrin 30-cu illorindon başlaya- 
r Y.Məmmədoliyev və digər tanmmış 
. mlərin apardıqları tədqiqatların nə- 

ləri göstərir ki, respııblikada kimya 
c iııin ən uğuıia inkişaf etmiş sahələ- 
. lən biri kimyovi kinetika və kalaliz 

s >sidir. Belə ki, akad. Tofiq Nağıyev 
k vovi və biokimyovi sinxron reaksiya- 

qarşılıqh təsirinin makrokinetik 
n liyyəsini vermiş bıınunla da o həm
I i kimyamn miihüm bölməsi -  kim-
y kinetika nozəriyyosiniıı inkişafına 
ı olmuş, hom də ınexanizmi az öyrə- 
ı niş mürəkkəb reaksiyalarm kinctik 

lizinin yeııi üsuhımı tok lif clmişdir. 
 ̂ mooksigenaz, peıoksidaz, katalaz, 

d ıidrogcnləşmo, epoksidləşmə vo at- 
ıı jsfer azotunun oksidləşdirici fiksasi- 
y ı reaksiyalarının lodqiqi nəlicəsindo 
y> ııi bioimilasion kataliz elıni istiqa 
ınotini inkişaf etdirıniş vo bu istiqa- 
m.'tin biotexnologiyada ləlbıt|i sayosin- 
Oə bioimitasioıı sensoıiar işloyib hazır- 
lamışdır. Bıı tədqiqatların əsas nolicolori 
“ Kimyəvi qoşulma”  (Moskva, 1989) və 
“ I lidrogen-pcroksidlə kohercnt-sin- 
xıonlaşdınımış oksidləşmə reaksiyalan” 
(Amsterdam, Elsevicr, 2006) moııo- 
qrallyalarında əks olunmıışdur. T.Nağı-

yevin fundamcntal ııailiyyotləri sırasında 
müxtolif sinif üzvi biıiəşmələrin hidrogen- 
peroksidlo oksidloşdirilınəsi prosesində 
alimin tək lif eldivi HO* asılılıqh yeni 
elcmentar reaksiyalar miihiim ycr tutur.
O. göstərilmiş şəraitdo hidropcroksid 
radikallarının işlirakı ilə baş vcron yeni 
elementar reaksiyaları müoyyon edərək 
oııları miivatlq kiııetik paramelıioıiə xa- 
rakterizo etmişdir. Müx. üzv Zülfüqar 
Zülfüqarov rcspublikamn xammallan 
osasında neft fraksiyalarınm emalımn 
aparılması üçiin katalizator və adsor- 
bcntlərin hazııianması üsııllarım işlə- 
miş, onların fiz ik i-k im yovi xassəlori, 
sothlərinin kiınyovi tobıəti ilə katalitik 
vo udııculuq qabiliyyəlloıi arasmdakı 
qarşılıqh əlaqəni öyrəııib onlann arasın- 
da korrclyasiya qaydalarını miioyyon et- 
mişdir. Todqiqatlar noticosindo bir sıra 
lobii sorbcntlor sonayedo istifadə iiçiin 
tövsiyo olunmuşdıır. Müx. ü/.v Bilal Da- 
daşov parafinlərin dchidrogcnloşdiril- 
mosi və izomcrloşdirilməsi ü ç ü j i  ycni 
seo'iUorkibli katali/a lorların vo ilk dolb 
olaraq Azorbaycaıı ncftindən cflektiv 
raket yanacağının alınması pıoscsini iş- 
loyib ha/ııiamısdıı-. M iix. itzv ToTıq Al- 
xazov ilk dəfə olaraq bııtilcnin d ivin ib , 
izoamilenin izoprenə və etilbcnzohın sti- 
rola oksidləşdirici dciıidrogenləşdiril- 
masini lıəyata kcçıımışdir, bu prosesla- 
rin mcxanizmini və katalizatorlarmın 
seçilmə qanunauyğunluğunu nıiioyyən- 
laşdirmiş, sorbəst flükiird alıııaq üçiin 
hidrogen-sıılfidin katalitik oksitlloşdiril- 
ıııəsi iisulunıı həyala kcçirmişdir. Bıı

üsul bir sıra ölkələrdə öz lotbiqiııi lap- 
ınışdır. Müx u/v A k ıf Ə/i/.ov doyma- 
mış karbohidrogcnlorin (etilen. buta- 
dien vo s.) dimcrləşmə, oliqomcıioşmə, 
oliqo.ılkilləsmo, polımcıiəsmə, oksidloş- 
mo və s. prosesləri iiçiin yiiksək səmərə- 
liliyo malik nikcl, kobalt və s. metaltər- 
kibli ycııi kalalizatorlarııı. o citmbdoıı 
ilk bifunksional katalizator-stahili/a- 
torların yaradılmasını lıoyata keçirııiiş- 
dir. Rcgio- və lbzascçiciliyino ıııaiik bu 
katalizatoıiarın bəzilori soııaye miqya- 
sıııda sınaqdan kcçmiş və tətbiq olun- 
muşdur. O, ilk dəfo olaraq oliqomcr- 
ləsmo və polimerləşmo rcaksiyalarının 
katali/.ində “ z o if  metal-liqand əlaqə- 
lərinin roluııu aşkar ctmiş, həmin kata- 
lizatorların tosir mexani/.mini izalı etmiş 
və öz ideyalarım tocrübi yolla tosdiqlon- 
dirmişdir.

M iix. iizv Oleq Narimaııboyov bio- 
üzvi sıstemloriıı istirakı ilə yavaş sürətlə 
baş veron çevıilmələri tədqıq edoıək bir 
sıra radioprotekCor xassəli prcpaıatlar 
sinlez edib smaqdan kcçiımişdir. Müx. 
iizv Nazim llüseynov ctilcn vo propilen 
oksıdlori, malein anhidridi, formaldchid 
vo allil-xloridin alınması pıoseslərini iş- 
loyib tətbiuo hazniamışdır.

20 əsrin orlalanndan başlayaraq res- 
publikada fiziki kimyamn elcktrokimya 
sahəsində də dünya səviyyosino uyğun 
tədqiqatlar apanlır. Bcio ki, elcktro- 
kiınyəvi tədqıqatlar nəlicosiııdə selcn və 
tellurun istchsalat tullantılarından çıxa- 
rılması və təmı/lonməsi, selcn lıırşusıı- 
nun və natrium-telhıridin, yarımkeçirici 
(CdTe, Cd-llg-Te), termocleklrik (Bı- 
Tc, Sb-Te) və clektrik yaddaşa malik 
(Cu-Te, Re-Tc, Rc-Sc) materialların 
e lcktro iıtik yolla almıııası iisulları işlə- 
nib ha/ırlanmışdır. Yodtın alınmasımn 
və çox duru aliimiııal molılullarında qal- 
liumun qalılasdırılması, çıxarılması və tə 
mı/lonməsinin texnoloji sxcnılori işləııib 
ha/ııianmış vo müvafiq /avodlaıda mü- 
volToqiyyətlə sınac|dan koçirilmişdir.

Azəı baycanda çoxlıı sayda mühüııı 11- 
liz yataqlarının olıııası geokimya elminin 
inkişafiııa tokaıı vcnniştlir. Bu sahədə 
ınüx. ıı/.v lleyd ır Əfəndiycv rcspublika 
ııın mincral vo ncft-lay sulannda, ıııiixtə- 
lilT ip  süxıııiaıxla ııadir və radioaktiv clt 
mcntləriıı yayılma q.muııaııyğıınluqlanm 
öyromııiş Kiçik Qalqa/ııı şimal-şərq lıis- 
sosiııdoki niiz komplckiinin mincralogi- 
yası vəgcokiınyasının ycııi sxcmini işləyih 
lılızııianıışthr. Müx. ü/v Cümşiid Ziiil'ii- 
qaıiı ııcftdo. lay sıılarmda. torpaqda. 
çökmə və piiskürmo süxıııiarında ıııik-
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roelementlərin yayılnıasının xarakte- 
rin i, onların birloşmo formasını vo qar- 
şılıqlı nlaqəlorini müoyyənloşdirmiştlır.
O, həmçiııin A/ərbaycan dilindo kimya 
terminologiyasının yaıadılması, kimya 
elm inin lədıisi və ləbliğ i sahəsindo do 
m iihiim  işlər görmüşdür.

A M F A -n ın  Radiasiya Problemləri 
İnstitutıında nettdən katalitik krekinq 
ilo benzinin alınmasında istifadə olunan 
seolittorkibli katalizatorların səthində 
proton-donor vo proton-akseptor tip li 
stabil aktiv mərkəzlərin yaradılmasının 
xüsusiyyotlori öyrənilmiş və onun elmi

osasları hazırlanmışdır. Buna osas- 
lanaraq seolittərkib li katalizatorların 
aktiv liy in in , selektivliyinin, həmçinin 
benzinin çıxımınm artırılmasına, koks 
və qazların iso azaldılmasına imkan 
verən radiasiya-lıeterogen üsul to k lif 
olunmuşdur (akad. Mahınud Kərimov 
vo b.).

Beloliklo. Azoı baycanda kimya elnıi, 
əsasən, neft kimyası, üzvi kinıya, qeyri- 
üzvi və analitik kimya, kinıya texnologi- 
yası, yüksəkmolekullu biıiəşməlor kim- 
yası, Iİ7İki kimya vo gcokjmya saholo- 
rində uğuıia inkişaf etmiş və diinya 
kimya elnıində ön yerlərdon birin i tut- 
ınuşdur. Son 35 il ərzindo Azərbaycan- 
da kimya elminin vo sənayesinin uğurlu 
inkişafında üm um m illi lider Heydər 
Əliyevin göstərilən sahələrdo ovozedil- 
məz xidmətləri olmuşdur.

Azərbaycanın kimya elminin dünya- 
da nüfuzu respublikada çoxlu sayda 
beynəlxalq konfrans, görüş, simpoziıım, 
seminar və digər iclasların keçirilmosinə 
imkan vermişdir. Belo ki, Y U N İD O - 
nun (BM T-nin sonaycnin inkişafı iizrə 
toşkilatı) neft-kimya sənayesinin prob- 
lemlərinə dair 2-ci Beynəlxalq simpoziu-

mu (1969, oktyabr), sosialist ölkolərınin 
neft kiıııyası üzro 1-ci simpoziumu 
(1978, noyabr), ümumi vo tətbiqi kiınya 
üzrə 12-ci Mendeleyev qurullayı (1981, 
sentyabr), kataliz üzro (1978) Sovet- 
Aıııerika simpoziıımu, Y ııs if Mommod- 
oliyev adına beynolxalq neft-kimya kon- 
fransları (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 
2005) vo s. görüşlor Bakıda keçirilmişdir.

Azərbaycan kimyaçılarının apaıdıq- 
ları todqiqatların noticələri “ Azorbaycan 
M illi EA moruzolori” , “ Azorbaycan 
kimya ju rna lı’ , “ Neft-kinıya və neft 
emalı proseslori” , BDU-nun “ Elnıi osərlə-

r i”  (kimya elmləri seriyası). “ Azərbaycan 
neft təsərriifatı” , “ Kimya pıoblemlori”  
neft və qaz jurnallarında, elnıi t-xlqiqat 
institutlarının və ali məktəblorin elmi top- 
lularında, M DB ölkolərinin miivafıq elmi 
jurnallarında, habelə digər xarici ölkələ- 
rin dövri elmi mətbuatında, beynəlxalq 
konfrans, simpozium, qurullay və b. ma- 
teriallarında dorc edilmişdir.

O d :  A K aflC M M H  l l a y K  A 'j c p ö a K a J K a H C K o i i  

CCP. 20 jict. t)., 1966; H c m a mı o b  P . f . O'icp- 
k i i  paiBiiTiısı ııc(|)icncpcpa6aibiBaıomcH, ııct|)Te-
X I I M I l ' I C C K O İ İ  I I  X I I M I I ' I C C K O İ İ  l i p O M I . I I I U I C I I I I O C T I I

A’jcpfiaiwJKaııa. M „ l% 8; K y 3 i ı cuoB M. 15.. 
3ai-İJieııa '3. A. X i i m i i h  i i  x ı i M H M c c K a a  ıex- 
ı ı o j ı o n i H .  M.. 1984; A m  h  p k  y ji ı ı  e b  r . / ( .  Hc-
T O p i l H  X K M I I ' I C C K O İ İ  l i p O M I . I U I J I C I I H O C T I I  A U ' p h a i i -

flJKaııa. XtX im m u j io  XX nn. !>., 1990; B o j i k o b

B . A . ,  B o i i c k h ü  E . U . ,  K y ıııe ııO B a  
r . H .  B h ; u i k ) u i h c c h  x i i m i i k i i  M i ıp a .  M., 1991; 
M ı h ə r r o ı n o v  A ., A 11 a lı v c rd i y e v M., 
Ə 1 i y c v a R. Azorbaycan kinıyaçıları. B „  1998.

İ lr j/a t L n tifo v

Biologiya

Üınumi məlumat. Azərbaycanın zən- 
gin tobii sorvotlori, rəngarəng iqlimi, daim 
bol günoş işığı ilə tomin olunan münbit 
torpaqları hələ e.ə. əkinçiliyin, maldaıiı- 
ğın vo bunlarla bağlı bir sıra eınal saholə- 
rinin iııkişafına zomin yaratmış, bu sahə- 
lərin inkişafı isə insanlarda o lraf aləm 
haqqında yaradıcı flkirlərin meydaııa gol- 
nıəsinə təkan vermişdir. Eramızın 11 əs- 
rindən etibarən ayrı-ayrı alim vo mütəfok- 
kirlərin əsərlərində elm i-bioloji düııya- 
görüşü formalaşırdı. Əbülhosəıı ibn 
Mərzban Bohmənyar Azərbaycani ">■’ •- 
taflzika”  əsərində təbiotin həmişo dəyi, 
məkdə və inkişaf etməkdə olduğunu gi ,- 
toriıdi. Azərbaycanda tokanıül ideyala 
nın yaranmasında onun osərlərinin r. u 
olmuşdur.

Xaqani Şirvani, N izam i Gənc. . 
Nəsirəddin Tusi, İmadəddin Nəsı 
Məhəmnıod Füzuli, Mirzə Fətəli Axu 
zadə (Axundov) və b. mütəfokkir 
əsorləri də təbiət hadisələrini şərh ec ı 
llk irlərlə zəngindir.

Həsən bəy Zərdabi (1837-1907 
dövrdo təbiətşünaslığın əldə etdiyi 
liyyətlər ilə dərindon tamş olmuş, ü. ı 
aləm vo onun inkişafı haqqında idea 
baxışları tonqid etmişdir. O, biologiya, 
nəzəri problemlərini aıaşdırmış, bir a 
bitki sortları və heyvan cinsləri yetişd - 
mişdir. 1889 ildə Tiflisdə açılmış sərgi ə 
niimayiş etdirdiyi yeni buğda və arpa so - 
larma göro fəxri diploma layiq göı ■ 
müşdür. H.Zərdabi “ Orqanizmin yo 
xucu ıııikroblara qarşı mübarizəsi”  ; 
rində İlya İliç  Meçnikovun faqositoz ıı 
zoriyyəsin', həmçinin irsiyyot vo doj 
kənlik nəzoriyyosini geniş təhlil edoı 
əlamətlərin irson keçmosi xüsusiyyətl: 
nin izahım vermişdir.

Rusiya Kənd Təsərrüfatı Akaden 
yasını biıirm iş (1878) Nocəf bəy Vozir 
vun (1854-1926) da Azorbaycan təbiəı 
şiinaslığı tarixində xidməti vardır. I 
bitkilərin botaniki terminologiyasını 
dildə (Azərbaycan. rus və latın) hazı 
layan. meşə ağaclarının növ tərkibini v > 
bioloji xüsusiyyətlərini Azərbaycan di- 
lində təsvir edən ilk alimdir. Onun bit- 
kilərlo ətraf mühitin qarşılıqlı təsir aınil- 
lorinin müoyyənləşdirilməsino elmi ya- 
naşması o dövr üçün ən aktual məsələ idi.

20 əsrin əvvollərindən başkıyaraq 
Azərbaycanda biologiya elminin ayn-ayn 
saholori üzro geniş elrni todqiqat işlori apa- 
rılmış, nüfuzlu alimlər yetişmiş, onların 
əməyi sayəsində bu elm inkişaf etmişdir.

Ncl't kimyası üzrə VI Bakı Bcynəlxalq 
Maınınodoliycv koııfransı (2005).
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Botanika. Azorbaycamn zongin llora 
v.ı bitki örtiiyüniin elmi cohotdon öyrə- 
nilmosinə 18 osrdən başlaııılmış və osa- 
son llora. b itk ilik  və bitki ehtiyatları 
nm öyronilmosi istiqamotlorindo ınkişaf 
e ldirilm işdir. Azərbaycaııda botanika- 
nın inkişafı ik i dövrə bölüniir. 18-19 
əsıiəri əhutə edən birinci dövrdo bota- 
n iki tədqiqatlar ayrı-ayrı tobiətşünas 
aliın vo soyyahlar torofındən aparılmış 
v ' əsason, Azərbaycanın müxtəlif bota- 
nıi:i-coğr,'*f-i rayonlarından herbari ına- 
U 'ia lla rm ın  toplanmasından ibarot 
ol iuşdur. 1918 20 illordon başlayan
ii ci dövrdən tədqiqatlar elmi əsaslarla 
a; rılmışdır. 20 osrin 30-cu illərindən 
b layaraq b 'tk ilə r aləminiıı öyronilməsi 
i; ri Qafqaz, o cümlədon Azorbaycan 
ı asının görkəmli tədqiqatçısı, SSRİ
1 vlət mükafatı laureatı (1948) akad.

ksandr A lfonsoviç Qrossheymin 
ı w rliy i ilə aparılmışdır. Bu todqiqat-
I ı nəticələri onun 3 cild lik “ Azər-
I' :an Oorası”  (Bakı, 1934-36), 7 cild-

Qafqaz florası”  (Bakı, 1936-64), 
Iqaz bitkilorin in  təyinedicisi”  (Bakı

9) vo “ Talış florası”  (Bakı, 1926) 
orində öz əksini tapmışdır . Sonra- 

Qasım Axundov, Şaban Barxalov, 
ı ər X ə lilov, Yəhya İsayev, İvan
İ noviç Karyagin, Leonid İvanoviç 
r  ıpko, Rza Rzazadə və b. tərəfındon 
a rılıpış tədqiqatlar əsasında Azərbay-
c. ın florası və bıtkiliy i öyrənilmiş, zon- 
g herbari fondu yarad'lmışdır. Bitki
a ninin öyrənilmosi. floranın növ torki 
b in müəyyon edilmosi nəticəsindo Qaf- 
q Cənubi Qafqaz vo Azərbaycan llo-
ı na aid çoxlu yeni cins və növlər tapıl- 
n ayrı-ayrı botaniki-coğrafı rayonlar
ü onların yeni yayılma əraziləri
n yyənləşdirilmişdir. Bu todqiqatlann 
h ma keçirilməsində 1936 ildə SSRİ EA 
A oaycan Filialımn Botanika bölməsi
o ında təşkil edilmiş liotanika İnstitu- 
lı jn  mühüm rolu olmuşdur.

İ.Prilipkonun “ Azərbaycamn bitki 
öı yü' (Bakı, 1970) monoqıafıyası və
0 , da verilmiş bilki örtüyii xəritəsi Azor 
havcanın bitki örtüyünün öyronilmosi sa- 
lıo.ındo mühüm mənbədir. Sonralar 
akad. Vahid Hacıyev bu xəritənia təkmil- 
ləşdiriLmiş yeni variantını hazırlamışdır. 
Y.İsayev, V.Hacıyev vo b. respublikanın 
qış və yay otlaqlarım pasportlaşdırmış, 
ayrı-ayrı bitki tiplərini todqiq etmişlor 
Müx. iizv İbrahim Səforovun lodqiqatları 
Azorbaycaııın meşo b ilk iliy i, nıeşolərin 
artınlması və yeni ıneşə zolaqlarımn sa- 
Unmasma həsr edilmişdir.

Botanika İnstitmunun oməkdaşları 
İ.İ.Karyagin, L .l.P rilipko, V.İsayev, 
R.Rzazadə, I lomid (^ndirov, O.Axundov, 
V.Hacıyevvo Roza Əsgərovanın 1950 W) 
illərdo 8 cild lik ‘ Azorbaycan florası” 
(Bakı, 1950 60), İ.I.Karyaginin “ Abşe- 
ıon ftorası”  (Bakı, 1952), akad. Valido 
Tutayuqun “ B itki anatomiya və morlo- 
logiyası”  (Bakı, 1967) vo s. osərlər nəşr 
edilmişdir. Respııblikada ibtidai bitkılor 
və göboləklor öyronilmiş, Xozər dənizi- 
nin yosunları todqiq olunmuşdur. Bu 
nailiyyətlər Ş.Uarxalovun “ Qafqazın 
şibyo florası”  (Bakı, 1983). akad. Valeri

İvaııoviç Ulyanişşevin 3 ciidlik “ Azər- 
baycan mikoflorası”  (Bakı, 1952-67), 
“ SSRİ-nin pas göbələklərinin təyinedici- 
si”  (Bakı, 1978), müx. üzv Ninel Qaraye- 
vanın “ SSRİ-nin diatom yosunları”  
(Bakı, 1988) və digər əsəıiərdo öz əksini 
tapmışdır. Bundan əlavə respublikada 
L.İ.Prilipkonun meşə bitkiləri, İ.Sofə- 
rovun relikt meşo bitkiləri, V.Hacıyevin 
yüksək dağ və çəmən bitkiliy i, V.Hacıyev 
və müx. üzv Səlim Musayevin yem bitki- 
Iori. Y.İsayevin sohra və yarımsəhra bit- 
kiliy i, akad. Cəlal Əliyevin su-bataqlıq 
bitkiləri, Nurəddin İsmayılovun vitamjn- 
li, kitrəli, efiryağh, kauçuklıı, alkaloidli 
və dorman bitkılorıııo aid osərləri nəşr 
edilmişdir. Respublikada aparılan geo- 
botaniki tədqiqatların noticələri “ Naxçı- 
vaıı MSSR-do bitki miinasibotləri haq 
qında”  (L.İ.Prilipko. Bakı, 1931)), “ Bö- 
yük Qalqazın yüksək dağ b itk iliy i”  
(V.Hacıycv, Bakı, 1970), “ Azorbaycanm 
taxılları”  (S.Musayev, Bakı, 1991) vo s. 
osərlərdo şərh edilmişdir.

Respublikanın zongin bitki ehtiyat- 
ları öyronilmiş. o cümlədən 1000-ə qador 
dorman, 900-don çox ellryağlı vo 500-dok 
vitaminlərlo zongin. 200-dok aşımaddoli 
bitki ııövləri todqıq edilmiş, oıılardan 
bioloji-foal maddolorin alınma üsulkuy iş- 
lənmişdir. Birçox faydalı bitkilərin areal- 
ları və onların ehliyatları miioyyon edil- 
miş, ycııi sonaye ohəmiyyotli bitkilor aş- 
kara çıxarılınısdır. Onlardan alıııan bır 
neço dərman prepaıatı, otirloyici vo bo-

yayıcı maddələr səııayeuin müxtolif sahə- 
lərindo tətbiq edılmişdiı Bu sahodoki 
ııailiyyotlor N.İsmayılovun “ Azorbaycan 
SSR-in alkaloidli bitJdlori’ fBakı., 1975. 
1985) əsorindo şorh olunmuşdur.

Uotanika İnstilutuntla Morko/i A/or- 
baycan Herbari Foııdıı foaliyyət gösto- 
rir. Burada 600 mın niisxə ali sporlu, çıl 
paqtoxumlu voçiçokli bitkilorın, lıəmçi- 
ııin ibtıdai bitkilorm, yosunlarııı kollek- 
siya nünnınələri saxlamlır. 1932 ildəıı 
etibarən respublikada ellryağlı vo kau- 
çuklu hitkiləri tədqiq etmoklo yanaşı 
regional floranı öyronmok vo hu barı la-

boratoriyasmı zənginləşdirmok məqsə- 
dilo mütomadi elmi ekspedisiyalar təşkil 
edilirdi. Azorbaycanın m illi sərvəti olaıı 
fondun yaradılması A.A.Qrossheymin 
adı ilo bağlıdır. 1935 ildo oıııın Talış 
bölgəsindən və Abşerondan topladığı 30 
min herbari bu fondun yaradılması 
üçün Hk monbo oldu. Bir çox funda- 
mental əsərlər, monoqraliyalar, disser- 
tasiyalar bu fondun materialları osasııı- 
da yazılmışdır. Fond 5 sektordan iba- 
rotdir. Pond xarici ölkolərin botanika 
institutları və botanika bağlaıı ilə her- 
barı mübadiləsi aparır.

Rcspublikada botanika sahosindo 
todqiqat işləri AMEA-nırı Botanika İnsti- 
tutunda, Genetik Ehtiyatlar İnstitutun- 
da, Morkozi Nobatat Bağında Mərdəkan 
Dendrarisindo, Azorbaycan Rcspublikası 
Kond Tosorriilalı Nazirliyiniıı Əkiııçüik 
İnstitutunda vo homçinin ali məktəblərin 
miivafiq kafedralarında aparılır.

Respublikada yaradılmış “ A /or- 
baycaıı Botaniklor Cəmiyyoti”  botaııika 
ya aid elıııi bilikləri yayır və bolaniklərin 
todqıqat i'ino elmi-metodiki köınok gös- 
torir. Aorbaycan botaıııkl.ni dunyanın 
ıniivafıq elm sahəsi ib  moşğııl olaıı bir 
sıra ölkəlorin aparıcı elmi t-xlqiqai iıısti- 
tutları ilo omokdaşlıq edirlor.

i)d . : 1 poccı  cı'İM A A. <I> lopa KaıtKaıa. 
B 7 t .  Ij I93& 64; <l>jıopa A'jcp6aii.;>Kaııa. B 8 ı. 
I>, 1950 fi(); y  ji ı. a ıı ıı ıııTlı I! H. MıiKO(|)jıopa 
A ıcp6ai'uı*aııa. B 3 t. !•„ 1952 67; Ahulalıhov 
M. l l .  Mikroclcmcııtbriıı hilki on.|ani/miuclo

M^rko/.i 
Nəhalat Bağııula 

yclişdirilmiş 
uızılgiil sorlları: 

I. “ Nazpəri",
2. ‘Əsriıı 

müqavilasi",
3. “ Sarı gəlin” .
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ıııaddolor miihaclibsincb ılınmjyyal/. I).. 1962: 
H a c ı y c v  V. C'. Uöyiik Qafc|azın yiiksok dağ 
bitkiliyi. II., 1970: f fp tu ııın K O  / I . H. I’acnı- 
ıcjıı.ıibiii iio k |X)b A)cp6aiı;DKaııa. IS.. 1970; Azor- 
baycamıı hitki iirliiyü xoritosi B I971)' Azorhay- 
caııııı Qıımızı kitabı. B„ 1989.

Valıicl ifa k ıye v

Mərkəzi Nıbatat Bağı. Morkozi 
Nəbatat Bağında b ilk ilərin  introduksi- 
yası və istifado olıınması, yaşıllaşdırma 
sahosində todqiqatlar aparılır. Bıırada 
respublikamn, homçinin xarici ölkolorin 
ııadir və nosli kəsilməkdə olan bitki- 
lonnin kolleksiyası toplamlmış, əksəriy-

Nobatut Bäğı ih foxum  miibadifosi 
apanr vo oıı/ardaıı iııtroduksiya iiçün 
toxum almır. İlk  dofo olaraq Nəbatal 
Bağıııda 3 yeni qızılgül “ Nazpori” , 
“ Əsriıı ıniiqavilosi ”  və “ Sarı gəliıı”  sortu 
yetişdirilm işdir. Bağda örtülii və açıq 
salıələrdo 2500 ııöv, forma vo sortdan iba- 
rət kolleksiya toplanmışdır. Oyrənilon 
bitkilor geniş miqyasda becorilmək iiçün 
yaşıllaşdırma təsorrüfatlarına göııdərilir.

O rııc  İbad lı, R a /n i: Bahayev

Mardakan Dendrarisi. 19 osrdə Azor- 
baycanda, o cümlədon Abşeroııda bağ-

Mordokaıı
Dcndrarisiııdo

Aıııcrika
ac]avası.
Arxada

clıramvarı
sorvlor.

yotinin b iom üxtə lifliy i və bioekoloji 
xüsusıyyolfon öyronıfmışdir.

Nəbataı Bağı respub'ikada yeni bnğ- 
'ların sa'lınması vo böyük sənaye miiossi-

park ekspozisiyaları yaradılması b ir 
ənəno şəklini almışdı. Belo bağlardan 
biri də neJ'l miJyonçusıı Murtuzn Mux- 
tarovun 1895 11do saldığı bağ idi. O,

3AAAH1! IJ3VHF.H II>1 
M MAO1! O C ii l>l X 
nEPlAUOCllWX 

PACTEHHft

Ə.M.Quliycviıı 
‘Balveroıı vo 

lozcuqlu 
bitkiloriıı 

öyronilmosi 
mosololori" 

monoqrafiyası. 
Moskva, 1952.

A KVAHEB

U.K.Əbkborovun 
“ Anlimulagcııcz" 
monoqrafiyası. 

Moskva, Nauka, 
1984.

səlorinin yaşıllaşdırılmasının elıııi osas- 
larla apanlması moqsodilo 1934 ildo ya- 
radılmışdır. Nobatat Bağı Abşeronun 
cənub-şorq lıissosində, doııiz səviy- 
yəsindon 105 135 m hündüıiiikdo yer- 
ləşir. Sahəsi 45,137 ha-dır. Burada bitki 
ehtiyatlarım öyronmək vo xamınal ba- 
zasını zənginloşdirmək moqsodilə miix- 
to lif ölkəlorin bozok, dərman, ellıyağlı 
və s. faydalı b itk ilo ıin in  intıoduksiyası, 
iqlimləşdirilməsi üzroelmi todqiqat işlori 
aparılır. Dünyamn 130-dan çox ölkosi

diinyanın müxtəlif ölkəloıindon buraya 
çoxlu meyvo vo bozək bitkilori gətirtdirib 
okdirmişdi. 1920 ildo bağ milliloşdiril- 
mis, 1926 ildo iso bağın torpaq, iqlim vo 
okin üçün yararlı xiisusiyyotlori nozoro 
alınaraq akad. N ikohıy İvanoviç Vavilo- 
vıın toşobbiisü ilə burada Kənd Təsər- 
rüfalı Akademiyasının Təcrübi Botanika 
vo Yeni B itk ilor İnslıtııtıınım  Şərqi 
Zaqafqaziya F ilia lı təşkil edilmişdir. 
Onun rohborliyi ilo filialda bitkilorin 
Abşeron şoraitindo əkilib-becərilmosi.

bioekoloji xiisusiyyotlori vo xalq tosor- 
rüfatında istifadosi istiqamotlərindo tod- 
qiqatlar aparılırdı.

1966 ildo Botanika İnstitutunun tor- 
k ibindo Mərdokaıı Dendrarisi yara- 
dılmışdır. Sahosi 24 lıcı olaıı dendraıi 
Abşeronun şimal-şorqindo, Xozor doni- 
zindən 3,2 knı aralı. doııiz soviyyosindon 
8 2 ıv hiindürlükdo yerloşir. 1996 ildən 
müsləqil foaliyyot göstorir. Əsas ehni 
lodüiqatlar b itkilorın introdııksiyası, iq- 
lim loşdirilməsi, landşaft ekologiyası, 
landşafl memarlığı, efiryağlı b itk ilə r 
üzro aparılır; (lora ilə yanaşı, nəsli kəsil- 
məkdo olan faunamn bir çox növlorinin 
adaptasiya imkanlarını öyronən reabili- 
tasiya mərkəzi də açılmışdır. Burada 
1800 növ bitki becərilir. BitkiJorin əsas 
hissəsi gətirilmodir. 2004 ildə Mərdəkaı. 
Dendrarisi Dünya Botaııika Bağlaıı As 
sosiasiyasının iizvü seçilmişdir.

Mərdokan Dendrarisində respııb 
likanın yaşıllaşdırılmasında perspektivl 
olan bitkilərin bioekologiyası vo land 
şaft memarlığında onların soməroli is 
tifadəsinın elnıi əsasları öyrənilir.

T o jiıı M j iw h m I o v .  Ram iz Babuy■

Geııetika və seleksiya. Genetika elırı 
n’ın 19 əsrdə təşəkki'ıl tapmasına baxm; 
yaraq, Azoıbaycanda bu elın sahəsi 2' 
əsrin ortalarmdan inkişaf etvnəyo büşla 
ımşdır. Geactiku vo sefeksiya sahssmd 
moqsədyönlii elmi todqiqat işlorinin 
aparılması 1925 'ldə N .İ.Vavilovıı 
təşobbiisii ilə yaradılmış Gənco Mərko; 
Tocrübə və Seleksiya Stansiyasında 
başlaııır. Sonralar bu stansiya Toıt: 
Dövlot Seleksiya Stansiyasına çevrilm 
və todqiqat işləri, əsasən, dənli taxıl bi 
kilorinin seleksiyası istiqamətində aparı 
mışdır. 1958 ildo respublikada Geneti 
və Seleksiya İnstitutu yaradılmışdı 
Bununla da Azərbaycanda genetika 
seleksiyanın bir elm kiıııi forınalaşma 
başa çatmışdır.

20 əsriıı 60-cı illorindən genetikaıv 
əsasları ali məktəblərdo tədris edilməy 
başlanmış, genetika kursunu əhato edon 
ilk dərslik noşr olunmuş, bu sahodo mü- 
hiim elmi noticəlor əldə edilmişdir. Belo 
ki, akad. Əhkbor Qııliyev ınutagen xa- 
rakterli maddolorin təsiri ilo məhsuldar 
Ağdaş-3, akad. Jjnam Mustafayev iso 
hibridloşmo yolu ilo AP-3I7 paınbıq 
sortunu yetişdirmiş, akad. İlyas Abdul- 
layev vo b. Morus cinsino aid tut bitkisi- 
niıı tokamiil prosesinin öyrənilmosi iiçün 
ohəmiyyotli olan p lo id lik sıra codvəli
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lorlib elmiş, bu cədvəldo telraploid say- 
dan sonra xromosom sayının artması ilo 
dczoksiribonuklein turşıısıımm (D N T) 
artması arasında düzüno korrelyasiya- 
nın olmadığım müəyyənloşdirmiş, akad. 
Mi; ağa Əlizado və b. heıerozis effek- 
tinin hüceyrədo D N T-n in  artması ilə 
olaqoli oldıığunu aşkar etmişdir. Ə.Qıı- 
liycv Azorbaycanda arıçıhğın tobii vo 
kənd tosorriifatı bazalannı ödq iq  etmiş 
vo nəticələri “ Balverən və tozcııqlu 
bitkilərin öyronilınosi mosololori”  kita- 
bında (Moskva. 1952) ümunıiloşdirmiş- 
dir. ' Viiotalayev vo b. ilk dəfə olaraq 
y;;;-(ım ciitdənli buğdamn (T.anıra- 
tit <m) sitoplazmatik erkək sterillik 
m ı ı.oyi olduğunu miiəyyənləşdirmiş, 
ak ( olal Əliyev mohsuldarhğın mole-
iM ıı-genetik əsaslarınm öyrənilmosi 
sa i’idə mühüm elmi nəticolor oldə et- 
ıı akad. Urxan Əlokbərov antimu-
I nəzəriyyosinitı tocrübi tətbiqinə
c 'lmi konsepsiya işləyib hazırlamış-
■ lomin dövrdə buğdanın cinsarası

Jlərində meyoz prosesini tonzimlə- 
y. jozi genləriıı işlomo mexanizmi vo 
b a genomlarımn təkamülü haqqında 
yc losovvürlor yaradılmışdır.

103 ildə Genetika. və Seleksiya İnsti- 
tıı ııun bazası əsasında Genetik Ehtiyat- 
laı İnstitutu yaıadıldı. İnstitııt kənd 
to liif.atı bitkilorinin vo onlarııı yabanı 
əc dlarımn genetik ehtiyatlanmn top- 
\a ıası, "wentarizasiyası, sənədləşdiril- 
ıt> . öyronilməsi və saxlanılınası üzıo 
m. -ədyönlü elmi tədqiqat işlori apar- 
m la borabor respublikanın müvafıq 
in utları arasında əlaqolondirici rolunu 
o; yır. Genetik Ehtiyatlar İnstitu - 
tu a Cənubi Qafqaz regionunda orta 
vr zunmüddotli saxlama kameraları 
v; rıiivafiq laboratoriyaları olan ilk 
m geııbank və genetik ehtiyatlarm 
nı 3/.İ məlumat bazası yaradılmışdır. 
( iik Ehtiyatlar İnstitutu beynəlxalq 
vo i’ional təşkilatlar (FAO. ECP/GR,
II Rl, IC AR D A, C IM M Y T  vo s.) və
xa ı ölkələrin elm morkəzləri ilə sıx 
oı '.daşlıq edir, birgo ekspedisiyalar 
t.: I etməklə milli genofondıın vo diinya
gc:ı ‘londunun zənginləşdirilınosindo 
miiluim rol oynayır.

Zevn ıtl Əkh.vov

Bitki fiziologıvası, biokimyası, hiofl- 
zikası, molekulyar nfbloglyası. Azor- 
baycanda bitki lıziologiyasının iııkişa- 
fıııda akademıklor Müzoffor Abutalıbov 
və Colal Əliyevin böyük rolu olmuşdur. 
M.Abııtalıbov bitkilorin duzadavamlı-

Bcynolxak) clmi mərkozlərin alim vo miiloxossisləri akad. C.ƏIiycvin tocrübə sahosiııdə. 
Qııraq Rcgionlaıda Koııd Tosorriilatı Toüc|iqatları üzro Bcynolxalq Mərkəzin ICARIM-mn 

Baş dirckloru prol'. Adcl El-Bcltaqi vo niimayəndo hcyotiniıı iizvləri.

Iığım, mineral elementlərlo qidalanma- 
sım, sıt re jim in i, böyümə vo iııkişal' 
fiziologiyasını dorindən öyrənmiş vo bu 
todqiqatların noncəlormi kəııd təsor- 
riifatına totbiq etrnişdir. O, həmçinin 
bıı noticolori “ B itkilərin  hoyatında vo 
məhsuldarlığının yüksoldilməsində 
ıuikroelementlərin əhoıuiyyəti”  (Bakı 
1959), “ M ikroelementlorin b itk i orqa- 
nizmindo ıuaddolor mübaüiləsindo ohə- 
m iyyəti" (Bakı, 1962), “ B itkilorin ıni- 
neral maddolorlo qidalanınası”  (Bakı, 
1962) və s. osorlərindo şorlı etınişdir. Bu 
sahonin inkişafında, homçiniıı Ə m ir

Mordanov, Abdulla Tağızado, Zibeydo 
Əzizboyova, Rza Mehdizado Ənvor 
Xəlilov və b.-nın da rolu olınuşdıır.

Azoıbaycanda bitki biokiıııyası, bio- 
ITzikası, molekulyar biologiyası salıolori 
də siirotlo inkişaf etdirilir. Bu isliqamot- 
loriıı inkişafında C.ƏIiycvin xüsusi xid- 
mətləri var. O, 20 əsrın 60 70-ci illorin- 
don başlavaraq dünyanm mııxtolil elm 
vo tohsil mərkozlorindo respublika iiçün 
yüksokixtisash milli kadrlaıın hazırlan- 
ınasına, EA-nııı elmi (■"'dqiqat institutla-

rının tıəzdində yeni elmi istiqamotloro 
ııyğun laboratoriyaların açılmasına, ya- 
raııan laboratoriyaların miiasir avadan- 
lıqla təclıiz olunmasına xüsusi qayğı gös- 
tərmişdir. Bunıın nəticosi kimi çox qısa 
vaxt orzindo yuxarıda göstoıilon elm sa- 
holərindo nəzərəçarpacaq nailiyyətlor əl- 
də eüildi və bıı nailiyyotlər dünya bioloq- 
ları tərofindən qobul olundu.

C.ƏIiyev xalis fotosintezlo fototonof- 
füs arasında müsbot əlaqənin olduğunu 
miiəyyonləşdirarək siibut etıııişdir ki, 
bitkilərdə fototənəffüs zəruri həyati pıo- 
sesdir, məhsuldarlığın artırılması məq- 
sodilo müxtəlif üsullarla onun azaldıl- 
ması üçün edilən cəhdlər əsassızdır. 
Aparılan todqiqatlar ııoticosində ilk dəfo 
olaraq folotənoffüsün əsas fermenn olatı 
foslbqlikolatfosfaıazaııın genetik kodu 
açılmışdır.

Fotosintezin əsas fermentlorinin 
todqiııi zamanı b itk ilo rin  fotosintez 
foaliyyətindo mühiinı rol oynayan kar- 
boanhidrazaya xiisusi diqqot yetıril- 
mişdir. İlk dəfo olaraq bitki ıııonşoli 
karboanhidrazanm kristalları alınmış- 
dır. Noxud (Cicer arietiınut) yarpaqları 
kaıboanhidrazasının struktur-funksio- 
nal toşkili ətrallı todqiq Sdilmiş vo onuıı 
dördüncü quruluşunıın molekulyar ıııo- 
deli toklil' olunmuşdur. Göstorilmişdir 
ki, ikiləpoli bitkilorin karboaııhidraza 
molekulu, heyvaıı monşoli karboanlıid- 
razadan l'ərgli olaraq, oliqoıııcr ziilaldır, 
lıor bın bir sink atoımı saxlamaqla 
sokkiz identik subvahiddon toşkil oluıı- 
ınıış oktamerdir.

Bu todqiqatların nəiicolori C.ƏIivev vo 
ıııiix. üzv Novruz Qsliycvin 'Hitkı karbo-

C.Ə.ƏIiycv və 
N.M.Quliyevin 
liitk i karboaıı- 

hidrazası” 
monoqıafiyası.

Moskva, 
Nauka. 1990.
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anhidnızası”  (1990) adlı l'undamcntal 
əsoıində öz əksiııi tapmışdır.

Fotosintezin ilk in  proseslarinin tod- 
qıq olunmasından alınan nəticolor əsa- 
sında yüksok fotokimyovi foallığa malik 
bir sıra genotiplor aşkar olunmuş vo on- 
ların fotosiııtez olamotlori ilo birlikdo is- 
tifado edilmosi yeni perspektivli sortlar 
yaradılmasına imkan vermişdir. Bu tod- 
qiqatlarda, lıomçinin fotosintetik elek-

marker olamotlorin daşıyıcısı kimi yad 
genlorin köçiirülmosi hoyata keçiıilmiş. 
homçinin lıüceyro biotexnologiyası üsulu 
ilo müxtolif kənd to.->orrüfatı bitkilorinin 
klonal çoxalma sxemi işlonib hazırlan- 
ımşdır. C .Ə liyeviıı rohborliyi altında 
aparılan fundamental elnıi todqiqat işloı i 
buğda sortlarının vüksok mohsuldar- 
lığının molckulyar-genetik osaslarının 
işlonib hazırlanmasına, ekstremal mühit

tron noqli, C 0 2-nin assimilyasiyası ilo 
mohsııldarlıq aıasında olaqoniu olması 
tosdiq edilmisdir.

C.ƏUncvwa h\lV.\hvm fotoswV'ix fea- 
liyyoıino aid todqiqatlarının clmi 
vo praktik i noticolori onun “ Uitkilorin 
fotosintez foaliyyoti, mineral elemetıt 
lorlo qidalanması vo mohsuldarlığı”  
(Bakı, 1974) vo ” Fotosintez vo soyanın 
mohsuldaıiığı”  (Kişinyov, 1998) mono- 
qrafiyalarında öz oksini tapmışdır.

Fotosintez foaliyyətinin göstoricilori- 
nin vo olamotbrinin, m orfofizioloji vo 
aqronomik xüsıısiyyoClorinin, buğda ge- 
notiplorinin real vo pottensial imkanları- 
nın xarici mühitin amillori ib  birlikdo 
öyroııilmosi sayosində “ İdeal”  buğda ti- 
pinin yüksok mohsuldarlığını tomin 
edon prinsiplor işlonib hazırlanmışdır. 
Faydalı olamotlorin irson keçmosinin 
mümkünlüyü C.Əliyevin apardığı selek- 
siya işbrin in elmi osasını toşkil edir.

C.Əliyevin rohborliyi ilo fotosintezin 
molekulyar biologiyası üzrə todqiqatlar 
hazırda müvoffəqiyyətb davaııı etdirilir. 
Belə ki, ali b itk ib rin  xloroplast geno- 
ınunun struktur-funksional təşkili tod- 
qiq edilmiş, hiiceyro kulturası modeli 
osasmda gen mühəndisliyi işləri iiçün

amillorino qarşı davamlı b itk i sortlarının 
yaradılmasına, biitöv bııktdo yüksək 
mohsuldarlığın nozori əsaslarının işlən- 
məsmo \o  folosintczin molekulyar biolo- 
giyasının öyrənilməsino yönoldilmişdir. 
Bu tədqiqatların noticəsində 7-8 t/ha 
məhsuldarlığa və yüksək don keyfıyyəti- 
no malik olan vo Azərbaycanın taxıl 
okini sahələrinin böyük hissəsindo okilən 
Türkmonistaıı, Özbokistan və Gürcüstan-

C.Ə.ƏIiyeviıı 
“ l-'otosintez va 

soy;ınııı mnlıstıl- 
diirlığı" 

(Z.İ.Əktwovlit 
birgo) 

monoqrafiyası. 
Kişinyov. 1998.

da yaxşt nəticolor veron Qaraqılçıq-2, 
Mirbəşir-50, eloco do Vtiqar, Şiraslan-23, 
Tərtor, Borokotli-95, Əlinco-84, Qiymətli- 
2/17, Əkinçi-84 kimi buğda vo başqa 
dənli bitki sortları yaradtlmışdır.

Uzunömürlü nuklidlorin torpaq-bitki

D AALIEV, ZIAKPBHOV

FOTOSINTEZA 
ŞI RECOLTA DE 

SOIA

örliiyündo paylanma qanunauyğunluqla- 
rınııı öyrənilmosi məusodilə C.Əliyev bıı 
clementbrin lo rpaq-b itk i sistemindo 
miqrasiya siklinin analizi osasında Azor- 
baycanın torpaq-bitki örtüyündo stıon- 
sium-90 və sezium-137 radionuklidlorinin 
dövranımn iimumi biogeokimyəvi xorito- 
sini vermiş bitkılərin mümkün çirklonmo 
proqnozlarını müoyyoıı etmiş və bıı lıal- 
larda kond tosorrüfatında hoyata keçiril- 
məsi lazım olan praktiki tok lilb ri, başqa 
sözlə. radiasiya təhlükəsizliyi tədbirlorinin 
əsaslartm işləyib hazırlamışdır.

Botanika İnstitu tunda C.Əliyevitı 
rohbərlik etdiyi “ Mohsuldarlıq proscs- 
loriniıı m olekulyar-genctik əsaslaı 
şöbəsinin b ioinformatika laborator • 
sının əməkdaşları ali orqanizm!. 
bütöv genomlarının təşkili və təka ı 
qanunauyğunluqlarının müəyyonləşt 
mosini. genlərin transkripsiyasını 
zimbyən elementlər iizro kompyuter 
lumat bazalarınm vo axtarış trıe; 
lartnın işlənib hazırlanmasını, mü- 
gen qruplarının ekspressiyastnın tən 
lənməsi mexanizmlərini todqiq ediı 
Todqiqatların nəticələri miintozom 
raq beynəlxalq jiırnallarda dorc etdi 
BDU-nun biologiya fakültosindo “ Bı 
formatika”  kursu tədris olunur.

O i l :  I t əs ənov  Ə . S., S s f o r o v  II 
Bioloji kimya. B„ 1933: Aj ı ı ıeB / l . A . ' l
CHHTCTHMeCKaH aCflTCJIbllOCTh, MHnepaj.ı.noı 
TaHlie H npoayKTHBHOCTb paCTeHHH. H., I' : 
Aj i h c b  / l . A . , A 6 ayj i J i aeB M . A . C  
UHH-ap H I IC İHIİ-137 B nOHBeHHO-DaCTHT' 
ııoK-poBe .AjcpoaHnvKaııa. M., 1983: A 
f l .  A.. T y n n e b H . M . Kap6oanrnztpa3a 
tchhh. M.. 1990; Trends guide to bioinform: 
/Editors: P a 11 c r s o n M ., H a n d e 1 M / 
sevicr Science, 1998.

Nornn Qı !■
Zoologiva. Azərbaycanm heyva 

aləmi olduqca zotıgindir. Bunu 
ibtida i insanların Qobustan qaya 
üzərində tosvir etdikləri m üxtəlif hı 
şəkilləri tosdiq edir. Bu orazinin hey 
lar aləmi haqqında ınolumatlara, h, 
çinin qodim yuııan vo Roma səyy. 
larının, coğrafiyaşünaslarınm əsərlonr: 
do do rast gəlinir. Azərbaycan faunası- 
nın məqsədyönlü todqiqi S.Qmelinin 
1770-73 illordo Azorbaycanda apardığı 
tədqiqatlarla başlanır. Bu dövrdə və 
sonralar ayrı-ayrı şəxslorin Azərbay- 
caııın faunasına aid topladıqları zongin 
m ateriallar 1867 ildə T iflisdo ləşkil 
olunmuş Qafqaz muzevi' k |lümayiş 
etdirilm işdir. Sonralar, ‘fw fp  G 3I1C0 
yaxınlığında yerloşon Zuı^äwpal taunla 
mübarizo stansiyasında, l'VJtiwao Bakı-

Akad. Colal Əliycv vo omokdaşlarıııın yctişdiıdiyi yeni sortlaı ın sorgisi.

BİOLOGİYA

da. 1916 ildə Yelizavetpol vo Zaqatala 
müvoqqoti entomologiya kabinetlo- 
rindo, 1912 ildə yaradılan Bakı ixtiolo- 
giya stansiyasında, homçinin Bakı- 
Dağıstan b itk i mühafiz.əsi Oürosunda 
zooK’g iy ım n  m üxto lif saholəri üzro 
todqiqatlar aparılırdı. Azərbaycanda 
heyvanlar aləminin sistemli todqiqi 
1920- 30 ilb rdə  müvafıq elmi idarə vo ali 
tv;oktəblərin yaradılmasından sM lu  
daha da intensivləşdi. 1936 ildo quru, su 
v -v heyvanları seksiyalarmdan ibarot
7i ;>ıogiya bölməsinin bazasında Zoolo- 
g! 'a İnstiıutu toşkil edildi. Bu Azor- 
h ^anda zoologiya elminin siirotlo in- 
k ııfına təkan vermişdir. İnstitu tun
0 okdaşları respublikanm ınüxtolif ora- 

"•ino ekspedisiyalar toşkil edorok
y >in kolleksiya fondu yaraıınıs, bu
1 xlun vasitosib Azərbaycantn heyvaıı-

ı lomini öyrənmiş vo əldə olunan mə-
• iları tohlil etmişlər. 
üologıya İnstitutunda 1957 ildə 

I. Musa Musayev vo b. torəfindon 
j id ilorin  növ tərk ib i və b io lo ji

ə lifiiyi. koksidilorin həyat dövrü vo 
imyası, “ parazit-sahib” ıniinasibot-

I. nin biokimyovi aspektləri tədqiq 
: nmuşdur. 1986 ildo toşkil edilmiş
I tozoologiya şöbəsindəki tadqiqatla- 
ı nəticəsi olaraq 1500-don çox ibtidai 
ıı. vii (30'/ı.-don çoxu parazit ibtidailor- 
d: ı qeydə alınmışdır. Elııı iiçün yeni 
o' n 80-dən artıq koksidı növü təsvir 
c imiş, Xəzər dənizində, Azərbaycamn
i paqlarında və şirin sutarında 900-dək 
ı MÜcevroli heyvaııın yaşadığı nftioy-
y ləşdirilmışdir (Fərzəli Ağamalıyev, 

ım Ələkbərov. Ad il Əliyev və b.). 
ların 130-u ilk  dofo Azərbaycan 

z loqları tərofindon tosvir edilmişdir.
Respublikanın bozi zonalarında kond 
rüfatı heyvanlarmm koksidioz xosto- 

I linə qarşı miibarizəyo dair tövsiyolor 
' ırlanmış (M.Mıısaycv, müx. üzv Ya-
ı. > Yolçiyev vo b.), müxtolif heyvaflktrın 

zitosenozları todqiq edilmişdir. Neft 
v. neft mohsulları, ağır mctallar, insekti- 
s lor vo s. ilə çirklonmənin qiymotlondi 
ı nosində su və toıpaq ibtidailorindon 
bıoindikator kimi istifadə üsulları hazır- 
kmmışdır. Gomirici heyvanlarda tapılınış 
\ ’ tosvir Olunmuş 16 ycni cymeriya növii- 
nün hoyat torzi öyrənilmişdir.

Parazit-sahib münasibotlorinin bio- 
kimyovi aspektlorinin öyronilməsi sahə- 
sindo todqiqatlar cv quşlarının fcoksiftioz- 
ları zamanı parazit-sahib münasibotlori- 
niıı biokimyovi xiisusiyyotlorinin arasdı- 
rılmasına (M.Musayev, Y.Yolçiyev və b.)

hosr olunmıışdur. Kok.-,ıclı kulturalarının 
tomı/lonməsi üsıılu. koksidiozs qarşı tot- 
biq ediloıı preparatların mualıcovi Iballı- 
ğının tovin cdilmosi üsulu tapılnnşdır.

Azorbaycanda sıı hövzəlsrindo balıq 
parazitbri vo xostoliklori övronilmiş, 
aparılan toüqiqatlar ümınniloşdirilorok 

Azorbaycanm su hövzolorinin balıq pa- 
razitlori”  (T.Mikayılov, Bakı. 1975) mo- 
noqrafiyasında şarlı cdilmişdir. Lonko- 
raıı təbii vilayotı su hövzolorinin do balıq 
parazitləri öyrənilmisdir.

Azorbaycanda 1944 ildon helminto- 
lo ji todqiqatlara başlandı. K iir-A ra z  
düzonliyi, Şoki-Zaqatala vo Abşeron- 
Qobustan tobii zonaları iizro kond 
təsərriifalı heyvanlarmın fasiolyoz, dik- 
roseliyoz, protostrongilidoz, exinokok- 
koz, hemonxoz, bunostomozun töro- 
dicilərinin ekologiyası todqiq edilmiş, 
Azərbaycanın ov-sənaye quşlarının hel- 
m int faunası, quşların helmintləri və s. 
öyıənilmişdir. Helmintlorin bozi takson- 
ları təftiş edilmiş, parazitizmin yeni foı - 
nıası olan “ mezoparazitizm”  termini 
osaslandınlmışdır (miix. üzv Nicat Fey- 
zullayev və b.). B itk ib rdə  parazitlik 
edon 400-dən çox nematod (bunlardan 
95-i bitkiçiliyo ciddi zərər vuran patogcn 
növbrd irj müoyyənləşdirilmişdir. “ Azor- 
baycanda xəzdərili heyvanlarııı helmin- 
tofaunası”  (müx. üzv İsmayıl Sadıqov, 
Bakı, 1981), “ Azərbaycanm Abşeron- 
Qobustan yartmsəhra və Böyiik Qafqaz 
zonaları qoyunlarmm helınintozları”  
(Y.M olikov, Bakı. 1996) osorlori nəşr 
edilmiş, ilk tlofo olaraq 22 növ helıııint 
təsvir olunmuşdıır (akad. Sottar Əso- 
dov, İ.Sadıqov). Azorbaycanın miixtolif 
ekoloji zonalarında 14 növ vəhşi vo ev 
gövşoyənlorinin, 17 növ yırtıcının, İ6növ 
gəmiricinin, 2 növ dovşankiıninin, 10 növ 
yarasanın və s. helmintologiyası, ekolo- 
giyası, aralıq salıiblori, para*itloıiıı yet- 
kin və sürfə morhəlolorino xarici miihit 
am ilbrinin tosiı i öyrənilmişdir.

Araxnologiya sahosiııdə ilk tədqiqfıF 
lar iksodid gənolorini ohato edir. Qama- 
zid gonolor. do öyıomlmiş, çox az araşdı- 
ıılmış qırmızıbodon gonoləriıı faunası, 
ckoloji vo bioloji xüsıı^iyyotləri touqiq 
edilmiş, Coııubi Qalqazın şarqindo 90 
ııöv gononiıı olması mtıoyyonloşdirilmiş- 
dir Sonrakı todqicuıtlarda 60-daıı çox 
tetranixid gonəsinin tanı tərkibi öyrənil- 
miş, quru xeliserlorinin 13 dostosindon 9- 
nun niımayondəlori qeydə alınmış, poli- 
m o ıf növ olan olvaıı oqrəbm 14 yarım- 
novü müoyyon edilnıiş, yalaııçı əqroblorin 
52 ııövü. bövlor d">stəsinin 12 növti, otbi-

çəıılər dostosıniıı 10 ııövü tapılmısdır. 
Azorbaycan faunasmda 319 növ ılb i/ 
qrupuıuııı 119 növü Xozor doniziııdo aş 
kar edilınisdir 35 növ ikitaylı, 84 tıöv qa- 
rıııayaqlı ö3 növ şiıinsu ilbiz.lori öyronil- 
mişdir (ınüx. üzv Əbdül Qasımov). Azor- 
baycanda parazit qurdlar vo oııkırın tö- 
rotdiyi xostolıklor (helmintozlar) todqiq 
olunmuşdur. Bu fodqiqatlar hoşəratla- 
rın ekologiya və liziologiyasının, faydalı 
cücülərin introduksiyasının vo bioloji 
mübarizonin nozori əsaslarının öyronil- 
mosindoıı ibarotdir (müx. üz.vbr Niyazi 
Səmodov, Seyfoddin Əliycv).

Azorbaycanda 21 mindon çox hoşo- 
raı növü qeydo alınmışdır. Bitki m iihali- 
zosi sahəsindo oldə olunımış noticolor 
“ Taxıl böcokləri və onlarla miibarizə 
todbirləri" (N.Səmodov, Bakı, 1954), 
“ Azərbaycanın brakonidləri”  (A .Ab- 
dinboyova, Bakı, 1975), “ Azorbaycan 
sovkalan”  (S.ƏIiyev, Bakı. 1984) mono- 
qraliyalarında şərlı edilmişdir.

Su ekosistemlori vo onlarla qarışmış 
komponentlər, sudakı oıqanizmlərin növ 
torkibı (hidrobiontlar) vo yaşayış şoraitin- 
don asılı olaraq onların paylanması, qar- 
şılıqlı olaqolori vo osasən, su hövzəlorinin 
bioloji məhsuldarlığı öyronilmişdir, 
1932-61 illərdo hidrobiologiya üzro Alek- 
saııdr Nikolayeviç Dcıjavin mühiiın tod- 
qiqatlar aparmış, 18 növ vo yarımııöv 
yanüzon xorçong tosvir etmis. “ Xozərin 
mizidloıi’ ÇBakı, 1933) kitabını yazmış- 
dır. 1935-51 illordo Azərbaycanın şirin su 
hövzolorinin lıidrobioloji rcjimini Ədil 
Əlizado todqiq etıııiş vo bu tədqıqatların 
bır hissosi onun “ Azərbaycanm yiiksok 
dağ zonası sıı hövzəbrinin faunası” 
(Bakı, l l)40) adlı əsorindo ək» olıııı- 
nnışdur. Ə.Qasımov Xozorin vo daxili sıı 
hövzəloriniıı todqiqi sahəsindo oldo etdiyi 
noticoləri “ Aşağı Kiirün vo Mingoçevirsu 
anbarınm hidrofaunası”  (Bakı, 1965), 
“ Qafqazın şirinsu faunası”  (Bakı 1972), 
"Azoıbaycan faunası”  seıiyasından “ Xor- 
çonglor”  (Bakı, 1976), “ Xoz.orin miiasir 
biologiyası”  (Bakı, 1983). “ Rotatorilor" 
(B;ıkı. 1984) osorlorində ">ks ctdirınişdir.

Xozordo soı bəst yaşayaıı 43l> ııov iıı- 
fuzor tapılınış vo onlar “ Xozor donizinin 
iııfuzorları”  (l-'.Ağaınalıycv, Bakı. 1983) 
osoı indo tosvir olummışdur. Azorbayca- 
nııı daxili su hövzalariııin, Xozor donı/i 
(Azorbaycan scktoru) faıması, otılarm 
bioloji mohsuldarlığı öyronilmiş, balıq 
ehtiyatıın bərpa etınok ıısulları və homın 
hövzoJori çirkloınno tahlükssindon qoru- 
ıııaq todbirlari hazırlanınışrUr.

Azorbaycanda ixtio lo ji todqıqatlar
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20 əsrin ovvoJləritKİan aparılır. A.Der- 
jav in iıı “ Uzunhurun: biolojı icmal” 
(Bakı, 1932), “ Norə balu.|lannın ehtiyatı- 
nın artırılması”  (Bakı, 1947) osorlori res- 
publikada ix tio lo ji todqiqatların bünöv- 
rosini qoymuşdur. Müx. iizv Yusil'Ə b- 
dürrəhmanov Azorbaycanda balıqların 
növ lorkibi, ekoloji xiisusiyyotlori və ço- 
xalma biologiyasım öyronmiş və notico- 
ləri “ Azərbaycan balıq larf' (Hakı, 1955) 
və “ Azorbaycanm şirinsu balıq ları” 
(Bakı, 1962) kitablarmda şərh etmişdir. 
Respublikada 97 növ və yarımnöv balıq 
qeydə alınmışuır. Azərbaycana iqlimləş- 
uırmoK moqsodilə gətirilmiş 20 növ balıq- 
dan 7 növü ixtiofaunaya daxil edilmişdir. 
Azərbaycanda ixtiologiya clmino aid 
todqiqatların nəticoləri Hacıbaba Abba- 
sovun ‘’Azərbaycanın osas vətəgə balıqla- 
rı (xamkimilər, çəkikimilor) köıpəlorinin 
biologiyası”  (Bakı, 1972), Zülfıiqar Qııli- 
yeviıı “ Xozorin Böyiik və Kiçik Qı/.ıhığac 
körfəzlərinin balıqları”  (Bakı 1989) əsər- 
lorindo toplanmışdır.

Herpetoloji tədqiqatların noticələri 
“ Azərbaycanın suda-quruda yaşayanları 
və süriinonləri”  adlı əsordə (A.ƏIokborov, 
Bakı, 1978) öz əksini tapmışdır. Respub- 
likanın batraxoheıpetoloji faunasmın 
todqiqi sahəsində mühüm ııoticələr alm- 
mışdır. Onların əsasında Azərbaycanın 
müasir quru onurğalıları faunasına 52 
növ sürünon daxil edilmişdir vo ılan zohə- 
rinin kimyovi tərkibi öyrənilıniş vo nəti- 
cələr “ Zaqafqaziyanm ssink kəı tonkolə- 
ləri”  (S.Əhmodov, Bakı, 1991), “ Çöl 
gürzosinin yayılması vo ekoloji-morlolo- 
j i  xüsusiyyətlori" (T.Əliyev, F.Ooniyev, 
Bakı, 1985), “ Onlar yaşamalıdır”  (T.ƏIi- 
yev, S.Əlımodov, Bakı, 1 *-)H7) adlı əsor- 
lordo şorlı olunmuşdur.

Kamal Qəmbərov “ Azorbaycanm 
quşları (sərçəkimilər)”  (Bakı, 1941) kata- 
loqunu, A tlıxan Xanmommodov iso 
“ Azorbaycanm toyuqkim iləri”  (Bakı, 
1971) əsəriııi nəşr etdirmişdir. Azorbayca- 
nın avifaunasına dair tədqiqatlar aparıl- 
ıııış, su-bataqlıq quşlan öyronilmiş və 
Azərbaycan quşlarmın yeni kataloqu tor- 
tib edilmişdir (D.Tuayev, E.Sultanov, 
1996). Həmiıı ildə Zoologiya İnstnutun- 
da “ Zoologiya muzeyi”  yaradılmısdır.

Quşlar faunasının ınüasir ekoloji vo- 
ziyyəti, qorunması vo biomüxtəlifliyinin 
saxlanması, bozi nadir və ııosli kəsilmokdo 
olan növloriıı süııi çoxaldılaraq təbiotə 
buraxılması problenıi lıoll olunmuş, 
nəticolor Çimnaz Ağayevaııın “ Talış dağ- 
larının ornilofaunası' (Bakı, 1974), Qara 
Mustafayevin “ Azorbaycanın quııı eko-

sistemlorinin quşlan”  (Bakı, 1985) osər- 
loıindo şərlı edilmişdir. Azərbaycanda 
365 növ quş qeydə alınmışdır. Bunların 
141-i oturaq, 108-i nəsil verməyə gəlon, 
51-i qışlamaya golon 49-u miqrasiya 
dövründə olan, 16-sı azıb gəlon növlərdir. 
I ləj' il Azərbaycan orazisindon 20 ıııln.-a 
yaxın su-balaqlıq quşu uçub keçir. Ende- 
mik növlor olan Qafqaz tetıası, Qalqaz 
uları və Qafqaz yarpaqgiidəni qlobal 
təhlükodə oldıığundan Azərbaycanda qo- 
ruııur. 45 növ qıışun qoıunma statusu 
müəyyonlosdirilmisdir.

Azərbaycaıula teriologiya elmi 20 əs- 
rin 30-cu illərindon inkişaf etməvo başla- 
mışdır. Azorbaycan teriofaunasında 107 
növ moməli qeydə alınmışdır. Momolilər 
faunası 7 dəstədon -  həşəratyeyonlor (3 
fosilo, 7 ciııs, 13 növ), yarasalar (4 fəsilo.

7İEnT0CnMP03 
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nıonoqıanyası. 
Moskva, 1959.

11 cins, 13 növ), dovşankimilər (1 fəsilo. 
2 cins, 2 ııöv), gəmiricilor (7 fəsilə, 17 
cins, 31 növ), yırtıcılar (6 fosih, 12 cins, 
19 növ), porayaqlılar (1 fosilo, 1 ciııs, I 
növ) və cütdırnaqhlar (3 fəsilə, 7 cins, 8 
növ) dəstosindoıı ibarotdir. Azərbaycan 
faunasının müxtolif sahələrinə (hoşərat- 
yeyonlər, yarasalar, gəmiricilər, ciitdır- 
naqlılar) aid bioekoloji todqiqatlar apa- 
rılır. Bu sahədaki tədqiqatlarm nəticəlori 
“ Cənub-Qərbi Azorbaycanın ınəməli- 
ləri”  (X.ƏIəkbərov, Bakı, 1966) nıono- 
qrafiyasında şərh edilmişdir. Bıı dövrdo 
Azərbaycaııda çöldontızu vo onun tosər- 
rüfat əhomiyyoti do todqiq olunmıışdur. 
N.Vereşşagin “ Qafqazın məmolilori 
(faıınanın formalaşması) tarix i”  əsori ilə 
Qafqazda o cümlodən Azəıbaycanda 
paleonlologiyaııın osasnn qoymtışdtır.

Zoologiya İnstitutunda aparılmış 
çoxillik  tədqiqatların noticolori Azor- 
baycan (2002, 2004) və rus (1995, [996, 
2000) diJlərində 3 cildlik “ Azorbaycanın 
heyvanlar alomi”  ftındamental osərindo 
ümumiloşdirilmişdir.

U tl. ' AcaüOB C . M.  l'cjıı.MnıiTO(|)ayııa 
/ K l i i Ä J l l . I X  y K H B O T H I . I X  CCCP I I  ei O  3 K O J I O I  O -  

rcoı paclııi'iccKiıii aııajııı ı. I>. 1960; Sənıot l ov

N . l l  Kaıııl iDsəıriifalı bitkilərinə ziyaıı verən 
böcəkbrin faunası və biologiyası. B., 1963; 
M u s a y c v  M.Ə. .  Vey s o v  A . M. SSRI g> 
nıiricibrinin koksidilori. !!.. 1965; Qası ı ı ı ov  
Ə. H.  Aşağı Kiir va Miııgoçcvir sıı anbaıınııı 
hidrofaunası. B., 1965; M i k a y ı l o v  T . K. 
Azorbaycaııın su lıövzəbrinin balıq parazitlori. B.. 
1975; Azərbaycaııın hcyvaıılar abmi. 3 cilddə. B., 
2002, 20(14.

\lııs a  M ııs ın  cv. $'ıic.n ldin Q u liycv

İnsaıı və heyvan fi/iologiyası >aho- 
sindəki geniş tədqiqatlara 20 əsriıı orta- 
larından başlanılmışdır. F izio loji-tibbi 
todqiqat istiqamotlorinin, eksperimental 
fiziologiya məktobinin yaradılmas:nda 
akad. Abdulla Qarayevin rolu əvozedil- 
mozdir. Onun tədqiqatları Azərbayca- 
nın ku ro rt və balneoloji sərvətlərinin 
müalicəvi ohomiyyətiııin övrənilməsino 
lıəsr edilmişdir. Btı sahədəki tədqiqatlar 
respublikada eksperimeıılal fiziologi\'a 
ilə k lin ik i praktikanın olaqosini möh 
komlondirdi. Naftalan neftinin üıok fəa 
liyyətinə müsbot ionotrop tosiri ilo izai 
edilon müalicovi keyfıyyəti müoyyənloş 
d irild i (A.Qarayev, Tağı Paşayev). Nal 
talan neftiniıı təsir mexanizminə aic 
elnıi fık irlə r və btı mexanizmin əsâ  
müddəaları “ Naftalan, onun bioloji tə 
siri vo müalicovi totb iq i”  (A.Qarayev 
R.ƏIiyev, A.Babayev, Moskva, 1959 
kitabında şərlı edilmişdir. Btı işləriı> 
praktik i əhomiyyəti orqanizıııə zəif təsir 
edoıı xarici mühit amillərinin zəro' li nə- 
ticələriııin profilaktikası və aratian qal 
dırılması prinsipləriııin müəyyən edil 
məsiııdən ibarotdir. İkinci dünya mülı. 
ribosi illərində aparılan todqiqatlar nəl 
cəsindo Naftalan neftinin regenerasiya 
edici xassələri aşkar edildi və praktikad 
geniş tətbiq oluııdu.

60 7()-ci illordo elıni todqiqatlar maı 
dələr mübadilosində daxili analizator si 
temləriniıı tənzimedici roluntm öyrənı 
məsinə lıosr edümişdi. İlk dofo patolc 
proseslordə maddələr mübadilos’nin ö>: 
nütənzimləmə mexanızınində yeni dəli; 
lor əldə edilorok beyin qabığı ■ visser; 
orqanlar qarşılıqlı əlaqələr nəzəriyyo 
yaradıldı (A.Qarayev, akad. Ilüseyn U. 
soııov vo b.).

Fiziologiya elminiıı soıırakı inkişafı 
akad.-lor Zorifə Əliyeva, II.Həsənov, 
Şaıııxal Tağıyev vo b.-nııı todqiqatları 
ilə bağlıdır.

Azoıbaycanda kimya sonayesinin in- 
kişafı ilo əlaqədar müxtəlif kimyovi vo 
sintetik maddolərin insan orqanizmiııo, 
xüstıson beyiıı proseslərino təsirinin öyrə- 
nilmosi ırıoqsədilə siııir toxumasmda
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zülal və lipid aclığı zanıaııı şorti refiektor 
foaliyyotin yaranması, sönmosi və intero- 
sepliv mübadilə rellekslərinin biokimyovi 
osasları. patoloji hallarda fıziki-kiınyovi 
amillorin mərkəzi sinir sistemi iizvlorinin 
əlaqoloııno tosiri öyronilmiş. oııtogenetik 
aspektdo interoseptiv mübadilo rellck^lo- 
rinin yaranması vo onların neyro-humo- 
ral i.nnziınlonmə proseslori araşdırılnnş, 
mübadilə mexanizmloıindo liziolo|i-foal 
maddələrin radiopıotektor xassolori aş- 
kar edilmişdir.

1969 95 illərdo H.Hosənov və b. 
orqanizmin vegetativ funksiyaları vo 
■ xili m iihirinin məı kozi sinir sistemi to- 
ı indən tonzimlənməsi mexanizmlorini 
r.'dqiq etmişlər.

Orqanizmlərin fordi inkişafında be- 
- ı m analizator funksiyaları, feno- vo

I rACAHOB, Ə.M.MZJ1MKOB

' 'fipOXHMHHeCKHe 
xaHH3M bI 

ınnoKaMna
ra-pHTM h nOBeAeHHe

H H. I los.ıııov vo 
E.M.Məlikovuıı 
"■Hippokampııı 
ııoyrokinıyəvi 
mexanizıııbri 
lcla-rilm vo 
davranış” 

monoqrat'ıyası. 
Moskva, 1986.

togenezin m üxtə lif səviyyələrindo 
ol ın heyvanlarda visseral və somatik 

.alizatorların toşkilindo interoresep- 
t> ların vo görmə-eşitmə analizatorları- 
n ı rolu öyrənilmişdir (Ş.Tağıyev). 

Görmə funksiyasımn pozulmasında 
sor informasiyanın daşınması və 
lizatorların plastikliyinin borpasın- 

ıieyromediatorların rolu və yaş xiistı- 
otlori müoyyən edilınişdir (müx. iızv 

■ man Ağayev). 
iörmə analizatorunun funksiyaları- 
tonzimlənməsində hipotalamıısıın 
todqiq oltınmuş, alınmış nəticoləro 

t > Hosoıı Abdullaycv! Nina Hacıycva,
I eyn Hosonov, Haqvcıdi Coforov,

Jim ir Perelıgin 1972 iklo Azorbay- 
c Dövlot m iikafatına layiq görül- 
nuişlor.

Xəzor dənizi lıövzəsindoki qiymətli 
b. Iıq növloıinin (xüstısilo norəkimilərin) 
genofonduntın borpası və nəsliııin kosil- 
ıııəsi təhliikəsinin qarşısmın ahnınasına 
yönoldilmiş todqiqat işlori noücosindo 
zərorli ekoloji faktorlar miiəyyənloşdiril- 
ıniş vo onların tosiı doıocoləri pasport 
laşdırılmışdır. Xozərdə ııeft hasılatımn 
artması iloəlaqodar neftin sutla müxtolıl

qatışıqlarının nərəkimilorin nosılveımə 
xassoloıino to.ıiri miioyyan ediLmişdir. 
1 odqiqatlar göstərir ki. xaııı neftin stıda 
miqdarı 30 50 ııu//l olduqda balıqların 
m iixtə lif orqanlarında hüceyrə soviyyo- 
sindo ciddi doyişiklikloro sobob olur vo 
miqrasiyada pozuntular baş verir (müx. 
iizv Raliq Qasımov).

Heyvanlarda emosioııal gorginlik 
(stıes) şoraitindo onlarm diıvıanış mexa- 
ni/.mlori öysanilmişdir (miix. uzv Faiq 
Caforov).

Uşaqlarda sinir pozunlıılaıının ney- 
rofızioloji mexanizmləri. ontogenezdo 
yuxo-ayiÇflıq siklindo vegetativ-damar 
distoniyaları olan xostolərdə beyin ftınk- 
siyalarımn yaş xüsusiyyətləri tədqiq 
edilmiş, müalicə kompleksino daxil edil- 
nıok iiçiin proqnoz və tokliflər hazırlaıı- 
mışdır. Uztınömiirlülüyiin populyasiya, 
ekoloji vo fizioloji qanunauyğunluqları 
eksperimental modeldə öyronilərok biyan 
kökii ekstraktının bu proseslərdə müsbət 
təsiri təsdiq edilmişdir.

Əd.: Azərbaycanda tlziologiya clminin inkişaf 
tarixi XX əsr. B., 1999.

Tehmrn Ağayev

Mikrobiologiya. Azərbaycanda nıik- 
robiologiya elminin təşəkkülü və iııkişa- 
fı Sofiya Berınan, Nəriman Əliyev, 
N .Jııkov-Verejnikov, M .Lurye, Mər- 
yəm Mahmtıdbəyova, Fətulla Yaqtı- 
bov. P.Zdrodovski, L.Zilber. Nisə Meh- 
diyeva vo b.-ııın adları ilo bağlıdır. Tibbi 
nıikrobiologiya salıosindo aparılmış tod- 
qiqatlar nəticosindo elmə məlııın olma- 
yan dori mikozlarının bir çox növlərinin 
tomiz kulturası alınmış və bioloji aktiv- 
liyə malik b ir sıra yeııi mikrob növləri 
(Nocardia rubrum, Actinomycwi auranti- 
eunı vo s.) aşkar edilmiş, bir sıra q'dalı 
miihitlor (nokurdin, uurantin vo s.) oldo 
olunmuşdtır. Maqnit sahosiniıı bir sıra 
mikroorqanizmlərin morfogenetik və ge- 
neıik-biokimyəvi xüsusiyyotlərino tosiri 
todqiq edilmiş və bıı amiliıı mikroorqa- 
m/mloıo tosirinin xaıaktcı i (baktcrisid vo 
bakteıiostatik stimuləedici) miioyyonlaş- 
diıilm işdir (miix. ü/v Naıniq Əliyev).

TaCbiqi mikıobiologiyada göboioklor- 
lə ibtıdai heyvaıılar arasındakı olaqo 
öyronilmiş, nematofaqların monşoyi vo 
tokamiilü haqqında hipotez iroli siirül- 
müş, keçıniş SSRİ do ilk dofə nematofaq 
göbəloklorin tam kolleksiyası yaıadıl- 
ıınşdır.

Keçon osrin 80-ci illorindon başlaya- 
raq ııeft vo mətlən biolcxııologiyası, bio- 
loji /odolonmo, bitki tullantılarımn bio-

loji konversiyası sahosindo elıui praktıki 
nolicoloroldoedümişdir. Abşeronuu ncft 
lo çirkləıımis torpaqlarınm mikrobiotası 
öyranilmiş. neft laylarmda gedon mikro- 
bioloji prosesloı in modeli hazırkınmış vo 
neftiıı sıxışdırıhb çıxatılmasmda müoy- 
yoıı qrtıp m ikrooıqam/m lərin roltı gös- 
toriimişdiı (akad. Mohənom Məmməd- 
ya rov).

20 əsrin 50-ci illorindon başlayaraq 
K jir Mıngoçevir sıı anbarında apardığı 
m ikrob io lo ji todqıqatlar nəticəsindo 
ıniix. üzv Moııımod Salmanov su anbar- 
larının məqsədyönliılüyi'mü və oıada 
toplanaıı stılanıı ın ikıob io lo ji proqno- 
zıınıı vcrmiş, tobn sııtutarların. çayların 
ekoloji voziyyoti, oııların mühafizəsi və 
bioloji mohsuldarlığım elmi cohottlon 
osaslandırmısdır. D-miz hövzəsindo kar-

pQj| M.A.CAJIMAHOB

MMKPOOJlOPbl
OHTOnjlAHKTOHA
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M.A.Salmanovtın 
“ XəzDr dnniziniıı 

bioloji 
mahsuldarlığııula 

mikrolloıa və 
fitoplanktonun 

rolıı" 
monoqrarıyası. 
Moskva, 1987.

bonun dövranında mikrofioranın roltınu 
qiymotləndirmiş, noticolori “ Xəzər də- 
nizinin bioloji mohsııldarlığıııda ıııik- 
rofiora vo litoplanktonların roltı”  nıono- 
qraliyasında (Moskva. 1987) şərlı olun- 
musdtır.

T ibbi-m ikrobiolo ji salndo tadqiqat- 
lar AM EA-nın Mikrobiologiya İnstitu- 
tunda, Azəıbaycan T ibb Uııivcrsite- 
tindo. Araı baycan Respublikası Solıiyyo 
N azirliy in in  V.Y.Axundov ad. MET 
Tibbi Prolilaktika İnstitutunda vo digor 
salıə institutlanııda apanlır.

Ərf CaJiMaı ıoı ı  M. A. 3 k o j i o i  i i h  n 6110- 
j i o i  M'KCKan npojiyKi ııııııoa ı. KacnıııicKoı o M o p ı ı .

B ıw).
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Azorbaycanda tobaboto vo tibb clıni- 
110 qədiııı yazılı monbolordo geııiş yer ve- 
rilird i. lOosrdo İsa ol-Ralıi T illis i dövrii- 
niiıı oıı məşhııi' tibb aliınloıindon olmtış 
vo “ Tıbb adlı osor ya/mışdır. I I o.srtlo 
Ömor ibıı Kalioddiıı Osmanoğltı Şanıa- 
xıtla ilk tiblı məktobi “ Modroseyi-
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tibb”  açmış, anaıumiya vo fiziologiya 
elmlərini mükamməl mənimsəmiş, ciddi 
qadağalara baxmayaraq meyiı yar- 
mışdır. Mahınud ibn Sirvani “ Elm i tə- 
babət k itab ı”  ilə tibb clınini zongiııləş- 
dirmiş, F.Rəşidəddinlə b irlikdə Azəı- 
baycanda “ Dar iiş-Şəfa”  ("Şəfa evi” ) 
təşkil etmişlər.

Tabrudə “ Dar üş-Şsfa” nın yaradıl- 
ması Əbdülməcid Təbib (“ K ilab  iit- 
tibb”  əsərinin müəllifi), Ramazan ibn 
Şeyx Əli Lənkərani (“ Fərruxnamə Ca- 
m ali”  adlı tibb  ıisaləsinin m üəllifi), 
Monsur ibn Məhəmməd ibn Y usif ibn 
İlyas, Məhəmməd Bargüşadi, Y us if Ma- 
həmməd ibn Yusif Təbibi kim i görkəm- 
li tibb alim lərinin yetişməsinə səbəb ol- 
muşdur.

16-17 əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş 
Məhəmməd Yusif Şiı vani, Ə li Əhməd 
Çələbi, İbn Məhəmınəd Kamal Təbrizi, 
İbrahim ibn Zeynalabdin Naxçıvani, 
Hacı Siileyman ibn Süleyman İrəvani, 
Ağa Səid Təbib Təbrizi və b.-nın adları 
Azərbaycanın tibb elmi tarixinə diiş- 
miişdür. 19 əsrdə M iızə Məhəmməd 
Təbrizinin 3 cild lik  “ Müfəssəle-təşrih” 
(“ Əhatəli anatomiya” ) kitabında ana- 
tomiya, fıziologiya, patoloji fiziologiya 
və m üxtəlif xəstəliklərin müalicə iisulla- 
rı geniş şərlı ed ilm iş iir. O, ilk  dəfə 
Azərbaycan dilində tibb terıninlsrinin 
yaradılınasına səy göstərmişdir. Nəri- 
man Nərimanov, Abbas Səhhət, Kəriın 
boy Mehmandarov və b.-nın Azərbay- 
canda 'ib b  elminin toşəkküliində mü- 
hiim xidmətləri olmuşdur.

Azəıbaycanda tibb elminin inkişafı 
Bakı Dövlət Universitetində (1919) tibb 
fakültəsinin, Azərbaycan Dövlət T ibb 
İnstitutunun (1930), Həkimləri Təkmil- 
ləşdirmə İnstitutunun (1935) və Səhiyyə 
Nazirliyin in b ir çox elıni lodqiqat insti- 
tutlarının yaradılması ilə bağlıdır. Tibb 
elminin inkişafında Mirəsədulla M irqa- 
sımov, Mustafa Topçubaşov vo b.-ııın 
böyük rolu olmuşdur.

İnsaıı aııatonıiyasının öyrənilınnsinin 
əsasını 1919 ildə Kamil Balakişiyev və b. 
qoymuşlar. Bu alim lərin elmi axtarışla- 
rının əsas istiqamətini peıifcrik sinirlə- 
rin mielogenezi və mieloarxitektonıkası, 
onların morfofunksional anatomiyası- 
mn yaş xüsusiyyətləri, morfogenez və 
regenerasiyanın qanunauyğunluqları, 
damarların və vəzili orqanların, həmçi- 
nin daxili orqanların selikli qişa vəzilə- 
r in in  və lim fa  sistemi orqanlarının 
quruluş xüsusiyyətlərinin öyronilməsi 
təşkil etmişdir. K.Balakişiyev Azərbay-

can dilində tibb tcrm inləri lüğəti və 
dördcild lik  “ İnsanın normal anatonıi- 
yası”  dərsliyini nəşr etdirmiş, zəngin 
eksponatlarla və nadir prepaıatlarla 
təchiz olunmuş tədris muzeyi yarat- 
ınışdır. 20 əsrin 30-cu illərində sinir- 
lərin kötükdaxili quruluşunun, sidik 
kanalı soğanağı vəzilərinin m orfofunk- 
sional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi bu 
sahələrin tədqiqiniıı və tibb tocrübəsinə 
tətb iq inin  osasını qoymuşdur.

Patoloji anatomiyamn osasını Cəlil 
Hüseynov və b. qoymuşlar. C.Hüseynov 
trop ik malyariya, qarayara və səpgili 
yatalaq xostəliklərinin patogenezini və 
patomorfologiyasını öyrənmiş, alınmış 
nəticələri “ Patoloji anatomiya”  (1976) 
kitabında şərh eıınişdir.

Normal fiziologiya Azərbaycanda
1919 ildən Pavel Yuryeviç Rostovsev. 
Savalan Ocaqverdizadə, akad. Abdulla 
Qarayev və b.-mn elıni tədqiqatları ilə 
formalaşmağa başlamışdır. M üx tə lif 
dövrlərdə onlar beyin fıziologiyası, qara 
ciyərin maddələr mübadiləsində rolu, 
böyrəküstü vəzinin fəaliyyətinə intero- 
septiv reflektor təsirlərin mərkəzi və 
periferik mexanizmlərinin öyrənilməsi, 
aterosklerozun ink işa f mexanizmləri, 
beyin yarımkürələrinin qabığı və baş 
beynin qabıqaltı törəmələri arasındakı 
funksional əlaqələrin mexanizmləri və s. 
problemləri öyrənmiş, alınan nəticələri 
tibb təcrübəsinə geniş tətbiq etmişlər. 
Belə b ir nəticəyə gəlmişlər ki, beyin 
qabığınm elektrik fəallığının desinxro- 
nizasiya reaksiyasımn mediator təbiəti 
m iix tə lif qıcıqlara keyfiyyətcə fərq li 
cavab verir. Fiziologiya elminin sonıakı 
inkişafı Şamxal Tağıyev və b.-nın adları 
ilə bağlıdır.

Patoloji flziologiya ilk dəfə 1919-21 
illərdə Bakı Univcrsitetinin tibb fakülto- 
sində tədris edilmişdir. Lakin bir elm 
kinıi inkişafı 20 əsrin 50-ci illərino 
təsadüf edir. Belo ki, Naftalan neftiııin 
bioloji təsiri öyrənilmiş, onuıı əsasında 
preparatların totbiqi nəzəri cəhətdən 
əsaslandırılmış, qanııı və limfanın laxta- 
lanma, əks-laxlalanma və fib rino liz sis- 
temlərinin patologiyası tədqiq edilmiş, 
mikroelemeııtlərin bioloji rolu, patolo- 
giya şəraitində limfanın element torkibi- 
ııin korreksiyası üsulları işlənib ha- 
zırlanmışdır. Bu sahənin inkişafında 
M iımehdi Mirsəlimovun, Tağı Paşaye- 
vin, ıııüx. üzv Yaqub Məmmədovun vo 
b.-ııın mühüm xidməüəri olmuşdur.

Farmakologiyamn təşəkkiil tapıııası 
və iııkişafı 20 əsrin 20-ci illərindən baş-

lanmışdır Əziz Əliyev, Dursun Hiisey- 
nov, Həmid boy Allahverdibəyov və b. 
bu sahadə mühüm tədqiqatlar apar- 
mışlar. Azərbaycan fioıasından alınmış 
bəzi preparatlar SSRİ farmakopeyasına 
daxil edilmişdi. Quyruqlu niivənin ney- 
ropatoloji sindromlarmın modelləşdiril- 
məsi və eksperimental müalicəsi tədqiq 
olunmuşdur.

Əczaçılıq kimyası üzrə aparılmış 
tədqiqatlar əsasında vazelin yağının 
neft məhsullarından alınması, bəzi 
yerli dərman b itkııə rin in  kimyəvi tər- 
k ib i və farınakoloji xassəlori öyrənil 
m işdir.

Dərman formalarının texnoJogıva'
iizrə aparılan araşdırmalar nəticəsind. 
50-dən çox b itki və mineral mənşəli də 
man xammalı tədqiq edilmiş, onlardan 
m üxtəlif dərman formalao və prepaı i 
ları hazırlannnşdır. Azərbaycanın tı 
alim ləri ııeft sənayesi tullantılarında 
antibakterial təsirli dərman pıeparaü 
rının alınması. Naftalan neftinin (i. 
man formalarının hazırlanması sahə- 
də elmi axtarışlar apararaq 46 b itk i rı< 
vünün lim fotrop təsirini öyrənmiş, biya 
bitkisindən farmakoloji aktiv maddj 
rin  alınması üsullarını təkmilləşdiı 
mişlər.

Farıııakoqııo/iya elm inin əsasım 
Azərbaycanda 20 əsrin əvvəllərində 
İsrafil Dəmirov qoymuşdur. Bu sahəd* 
aparılan tədqiqatlar nəticəsində prak^ 
təbabətdə istifadə üçiin 10-a qodor bi 
mənşəli dərmaıı preparatı tövsiyə olun 
muş, b io lo ji fəal fıtopreparatların isteh 
sa.li iiçüu yeni b itk i xammalı növləri 
tibdə istifado edilon aıdıc b itkisini əvo- 
etmok üçün Azərbaycan floıasına da\ı 
olan ik i yeni ardıc növü aşkar edı 
mişdir.

Rent}*enologiya və radiologiya salı 
sində todqiqatlara, əsasəıı, 20 əsrin 2- 
yarısındaıı başlaınlmış, qalxanabənz 
vəzi və qırtlaq xəstəliklərinin rentgen 
loji vo radioloji, öd kisəsiniıı rentg 
noexoqrafik, şəkərli diabeti olaıı xəst. 
lərdə aşağı ətraf angiopatiyalarının tı 
ınoqrafık-angioqrafik müayinəsi sah. 
sində mülıüm nə'icələr alınmışdn 
Akad. Rəhim Rəhımovun mədə-bağır- 
saq sistemi şişlərinin müayinəsi zamanı 
istifado olunan üçlü kontrastlaşdırma 
üsıılu tibbi praktikada geniş totbiq olun- 
muşdur.

Daxili xəstəliklər iizrə tədqiqatların 
əsası Əziz Əliyev, akad. Cahangir Ab- 
dullayev, Tamerlan Ə liyev və b. tərə- 
findən qoyulmuşdur. Ə .Əliyevin “ K li-
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nik analizlər" (Bakı, 1934) kitabında 
daxili xəstəliklərin tosnifı, qruplaşdırıl- 
ınası. tədqiqv ilk iıı analizləıin toyini. 
müalicə üsullanmn işlənib hazırlanma- 
sı mosələləri əks olunmuşdur. Onun 
■’ Eksperimental n e fı it"  (1937) əsori 
SSRİ EA-nın mükafatma layiq gö- 
rülmüşdür. C Abdullayev neft sonavesi 
işçilərinin pesə xəstəliklorini tədqıq etmiş
• ə neft karbohidrogenlərinin ürək-damar 
si.ıieminə və qanın laxtalanmasına təsiri- 
ni müəyyənləşdirmışdir.

T.Əlivev b ir sıra endokrinoloji xos- 
təliklərin. eləcə də şəkərli diabetiıı vo
i HLin damar fəsadlarının, xiisusilə aşağı 
ıra f damarlarının diabetik angiopati- 
.larının. ürəyin işemik xəstəliklərinin 
kərli diabet fonunda) patogenezini 
ronmiş və xəstəl'ıyin erkən morhəb- 
ıdəmüalicəsi üsullarını işləyib hazırla- 
•dır. Müəyyən olunmuşdur ki, aşağı 

ıların diabetik angiopatiyası zama- 
Ik növbədə, kollaterallar sıradan çı- 
Şəkərli diabet və hipertoniya xəs- 

klərinin birlikdə gedişi zamanı ürək 
iələrinin funksional vəziyyəti öyrənil- 
; və miokardın gizli funksional çatış- 
.zlığı aşkar edilmişdir.
Cərrahiyvənin əsası akad.-lər Mirəso- 

ılla Mirqasıınov, Mustafa Topçuba- 
Zülfüqar Məmmədov, müx. üzv 

; lad Əfəndiyev və b. tərəfındən qoyul- 
ışdur. M .M irqasımov sidikdaşı xəstə- 
ınin Azorbaycanda yayılması, pato- 

; nezi və klinikasını öyronmiş, irin li pe- 
r tonit, sidik kisəsi, prostat vəzi və digər 
' qanların xəstəliklərinin cərrahi miia- 
I o iisullarını tətbiq etmişdir. Onıın nəşr
■ dirdiyi “ Qısa iimumi cərrahlıq kıırsu” 

;33), “ Qarın yatalağının cərrahiyyosi” 
>51) kkabları m illi kadrların yetişmə- 
ıdə. urologiya, cərrahlıq və s. tibb 
iıələriııin inkişafıııda mühüm rol oy- 
ııışdır. M.Topçubaşovuıı tə k lif etdiyi 

'dom inotorakotom iya, lumbal dia- 
ıqmotomiya, periferik sinir zədəlon- 

ı ılərinin cərralıi müalicə ınetodu ten- 
ı plastika vo kranioplastika üsıılları, 
t- ı -yağ inyeksiyaları vasitəsilo uxun- 

iddətli anesteziya, güllə və qolpələrin 
} rini dəqiq miiəyyən etmək vo onların 
I Kİəııdən çıxanlmasmı asanlaşdırınaq 
iiçün xüsusi cihazın totbiqi təxirəsalın- 
maz cərrahlıq praktikasıın yeni və daha 
effektiv iisullarla zənginloşdirmişdir. Bıı 
iisııllardan SSRİ-də və xaricdo geııiş isti- 
fadə edilmişdir-. O, cərrahlıq elminə və 
praktikasına gatirdiyi yeniliklərə görə
1975 ildə Sosialist Əməyi Qohrəırıam 
adına layiq göriilmüşdür. F.Əfondiyev

döş qəfəsi cərrahlığına. döş qəfəsi yara- 
lanmalarınm fəsadlarınm elmi araş- 
dırılmasına ağ ciyor vərominin, plevra 
empiyemasımn, ağ ciyərin irin li iltihabı 
nın csrrahi ınüalicasino aid nıühüm tod- 
q iqallar aparmışdır. A/ərbaycanda ilk 
dəfə iiroyin magistıal damarlarmda 
rekonsıruktiv əməliyyatlar aparılmış, 
coıralıi kardiologiya və hematologiya- 
nın əsası qoyulmusdur. F.Əfəııdiyev 
hemotoraksın diferensial diaqnostikası 
üçün orijiııa l sıııaq (bıı sınaq SSRİ 
dövründəki elnıi ədəbiyyata “ Əfəııdıycv 
sıııağı”  kiıni daxil olmuşdur) tətbiq et- 
mişdir. Z.Məmınodov respublikada cər- 
ralıi endükrinologiyamn əsasını qoy-

mıış, endokrin sistemi xəstəliklərinin 
corıahi müalicəsinə və üınumi cərrahlı- 
gın digər problemlərinə aid araşdırma- 
lar apaımişdır. Hüseyıı Əliyev sinirin 
oyanmam iki istiqamətdə nəql etınosi 
feııomenini todqiq etmiş. qarm, döş boş- 
lıığıı vo peritonarxası orqanlann xosto- 
likləri /aınanı nevıoloji simptomatika 
nın nıCxanizminin aydınlasdırılmasında 
bu fenomenin böyiik rolu olduğunıı gös- 
tərmişdir. Oida borusuının divertikıılu 
ınədo və onikibarnıaq bağırsağın xora 
xəstoliyi, xolesistit, steııokardiya, mio- 
kard inlarktı, böyrokdaşı vo s. xostəlik- 
lər zamaııı antidrom (akson-reficks) 
nevroloji simptdnıalologiyasım işloyib 
lıazırlamışdır. Akad. Boyükkişi Ağayev 
xəıçəng xəstoliyinin cəırahi miialicəsın- 
do böyrəkiistü vəzilərin vəziyyəti və su-

dıız mübfidiləsini. mədə-bağırsaq or- 
qanlarmın xroniki xəstsliklorinin epide- 
miologiyasım öyrənmiş. rekonstruktiv 
və bərpaedici corrahi oməliyyatları lət- 
biq etırıiş vo təkmilləşdirınis, peritonitm 
erkən diaqnostikası və corrahi taktikası 
probienılərinə aid yeııi tsk lifiər ver- 
nıişdir.

Uşaq cərralıiyvəsi sahəsindo ıışaq 
travmatizmi. yanıqlar, irin li plevrit, 
malvariya və sk,ırla>>n<mın ağırla.smaları. 
sultı xərçəng (nonıa). yeııi doğulmuşlaı ın 
inkişaf qüstirlan və s. problemlər təduiq 
edilmişdir. 20 əsriıı 40-cı illərində osteo- 
xondrit və perixondınlərə dö̂ ı və qarın 
boşluğu orqanlarmın odlıı silahla yara-

lanmalarmm notieəbrinin aradaıı qal- 
dırılınasına dair tədqiqatlar aparılmısdır. 
Əliağa Əlizadə skarlatinaııın cərralıi ağır 
laşmaları. bo/i cərrahi xosNikbr amaııı 
qan pla'maMnda /ülal dəyişiklikləri və v 
lədqiq etmişdir. Uşaqlaıxla müştorok 
zədəbnmələriıı, exinokokkoz və llirş- 
prunq xəstəliyinin diaqnostikası və ıııüa- 
licə üsulları öyrənilmişdir.

Travnıatoli)i>iya, orlopediyıı v» lı.ırhi- 
səlıra cərralıiyyəsi salıəsiııdo tədqiqatlar 
uzıııı miiddot sağalmayan yaıalar, sü- 
miik-oyııaq vəraıni, travmalarm p r o l l -  

laktikası və fəsadları, oıtopediya prob- 
lemlori vəs. t.xlqiq o l u n ı n ı ı ş d L i r .  1936 il 
də Rəlıım Əlı/ado xarici fiksəaparatı ix- 
tira edərək tlünyada i lk dəfə sınn|larm 
müalicəsiıub fraqmentlərin xarici lıksa 
siyası prinsıplərinə osaslanan funksiSDal

Azoı baycan həkiınbri Almaniyaıla clmi ezaıııiyyntdə ( 1927). Soldaıı sağa: biı inci sırada 
M.A.Topçııbaşov. M.M.Mırcjasımov, M .l) Welınıaınlarov-Tıışinski, 

ikiııci sırada M.M.Hacıı.|asmıov, Y.O.Oasımov. I.Ə.Axuııdov.
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müalico üsulunu yaratınışdıi'.
Bu salıənin inkişafıııda Comil Ləm- 

bəranski, Nurəli Bunyadov, Əziz Əliyev 
və b.-nın raiibünl xidmətləri olmuşdur.

Urologiyanın əsası M .M irqasım ov 
və M .Topçubaşov torəfindən qoyu l- 
muşdıır. Bu elm in sonrakı ink işa fı 
akad. M irmomməd Cavadzadə və b.- 
mn adı ilə bağlıdır. M.Cavadzadə Res- 
publika U ro lo ji Xəstəxanasımn yara- 
dılmasında mühüm rol oynamış, ıııü- 
rəkkəb cərrahi oməliyyatların aparıl- 
masına nail o lmuşdur. Anadangolmə 
böyrək və sidik yo lla rı anomaliyaları- 
nın miialicəsi üçün o rijina l şəkildə or- 
qan mühafizəsinin bərpa omoliyyatları, 
həmçinin müasir diaqnostika iisulları- 
nın işlonib hazırlanması və k lin ik i 
praktikada totbiqino görə M.Cavadza- 
də SSRİ Dövlət m ükafatı a lm ışdır

Z.Ə.ƏIiycvanın 
"Görmə 

oi'qanının peso 
patologiyası" 

(A.P.Neslcrov, 
’Z.M .SVnpn’ıçcnko 

ilə biryo) 
ınonoqraflyası. 

Moskva, Mcdisiııa, 
1983.

(1982). O, öz todqiqatlarımn noticolo- 
rini “ Sidik kisəsinin neyrogen disfunk- 
s iya lan ’* (M oskva, Medisina, 1989, 
V.M .Derjavin, Y.L.Vişnevski ilo bir- 
likdə), “ Sidik-cinsiyyot sistcıııi orqan- 
larında cərrahi əmoliyyat zamam ho- 
meostaz”  (Moskva, Medisina, 1978, 
S.N.Liııyov ilo birlikdo), “ Böyrok və 
sidik axarları anomaliyalarının cor- 
rahiyyosi”  (Moskva, M ir Publishers, 
1977, E.M.Şimkus ilo birlikdə, ingilis 
dilində) vo b. osorlorindo iimumiloş- 
dirm işdir.

Onkologiyanın elmi əsaslarla öyro- 
nilməsinə 1941 ildo Bakıda Elmi lo d - 
qiqat Onkologiya, Reııtgenologiya vo 
Radiologiya İnstitulıınun (indiki Onko- 
logiya Elmi Morkozi) yaradılması ilo 
başlamlmışdır. Azərbaycanda onkolo- 
giya elminin inkişafında akad.-lor Cəınil 
Əliyev və Əhliman Əmiraslanovun mü- 
hiiırı xidmətlori olmuşdur.

C.Əliyev süd vozisinin, dərinin vo 
yumşaq toxıımaların bod vo xoşxassəli 
yeni törəmolorinin epidemiologiyası, 
ınüalicosi vo reabilitasiyasıııı tədqiq 
etmişdir. O. siid vəzisi xərçongi olaıı xos-

nPOOECCMOHA/lbHAfl 
nATO^ornfl / f v ,  
OPFAHA 3PEHMA \ J ' '

tələrin corrahi nıüdaxilə zamaııı veııa- 
daxili narkozla müalico iisulunun yeni 
variantmı vo cərrahi əmoliyyatlaıdan 
soıırakı fəsadlarm qarşısınm alınması 
üsullarım işləyib hazırlamışdır. C .Əliye- 
vin todqiqatlarının nəticələri digər miiəl- 
lifiorlə birgo yazdığı “ Dorinin bodxassəli 
şişlərində plastik oməliyyatlar" (Mosk- 
va, 1979), “ Süd vəzisi şişlərinin ırıüa- 
licosi”  (Moskva, 1990, ingilis dilində) 
və s. əsorlordo öz əksini tapmışdır. 
C.Əliyev Azorbaycanda siid vozıai xor- 
çonginin diaqnostikası vo müalicəsi iizro 
elmi moktobin banisidir. Bu sahodə əldə 
etdiyi nailiyyoUərə göro o, Rusiya TEA- 
nın akad. N.N.Petrov adına mükafatıııa 
layiq göriilmüş, bir neço xarici ölkə aka- 
demiyasına üzv seçilmişdir.

Ə.Əmiraslanov tərofindən respub- 
likada ilk  dəfə siimük sarkomalan za-

diyi nailiyyotlorino görə o, Rusiya TEA- 
nııı akad. N.N Petrov adına nıükafatına
(1985) və SSRİ Dövlət mükafatma
(1986) layiq görülmiiş b ir neçə xarici 
ölko akademiyasına üzv seçilınişdir.

Pediatriyaııın inkişafı 20 osrin 20-ci 
illərindən başlamışdır. Əbiilləz Qara- 
yev, Kübıa Fərəcova, akad. Adilo Na- 
mazova və b. revmatizm. rcgional palo- 
logiya (xüsusən, malyariya), uşaqlarda 
qan xostəliklori və bağırsaq infeksiyaları 
sahəsində tədqiqallar aparmışlar. Tod- 
qiqatlar ııəticosindo ilk dəfo Kü qızdır- 
ıııası, xlaıııidioz, toksoplazmoz. liste- 
rioz, brusellyoz k im i infeksiyaların 
yenidoğulmuşların patologiyasıııda ıo- 
lu müəyyəııloşdirilm işdir. Rcspublik 
Kardiorevnıatologiya Mərkəzindo tışac; 
larda revmatizm və daıııar distoniyalaı ı 
ııın k lin ik i xüsusiyyətləri tədqiq edilıı

Z.Ə.ƏIİycvaııın
'İridodiaqııoslika”

(Y.S.Velxover,
N.H.Şıılpina,

F.N.Romaşovla
birgo)

monoqrafiyası.
Moskva, 

Mcdisina, 1988.

ıııanı diz, bud-çanaq və bazu oynaqla- 
ıınııı ıezeksiyası və eııdoprotezləşdiril- 
məsi, qalça-qarınarası ayırma, kürək- 
döşarası ampııtasiya və rotasion plas- 
tika kim i mürokkəb əməliyyatlar apa- 
rılmış, onun konstruksiyası əsasında 
bazu və diz oynaqları endopı otezlərinin 
isıehsalına başlanılnıış vo k lin ik i prak- 
likada totbiq edilmişdir. Ə.Əmiıaslanov 
Azərbaycanda dayaq-iıərəkət apaıatı 
onkologiyasının əsasıııı qoymuş vo bu 
sahə iizro elmi nıəktəb yaratmışdır. O, 
dayaq-horokot aparatının bodxassəli 
şişlorinə görə cərrahi əməliyyat keçirmiş 
xəstəbrin bəı pa nıüalicəsi (reabilitasiya- 
sı), sümük sarkomalarının yeni nıüalico 
iisullarının işlonib hazırlanması, siimük 
sarkomaları zamaııı hormonal-meta- 
bolik pozııntular və s. aid mühiım 
tədqiqatlar aparmışdır. Bu tədqiqatla- 
rın nəticoloıi Ə.Əmiraslaııovun “ Osteo- 
geıı sarkoma”  (Bakı. 198/), həınmüəljifi 
olduğu Qida borusu və modə xərçəngi 
olan xəstələrdo kaxeksiya”  (Aııkara, 
1999, ingilis dilində), “ Sümük şişləri”  
(Bakı, 1997; Aııkaıa, 1999) vo s. əsərlə- 
rində öz əksiııi tapmışdır. Tibdə əldə et-

HKMPOrEHHtll 
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M.C.Cavadzadonin "Böyrak və sidik axaıiaıı 
anomaliyalarının corrahiyyosi”  (E.M.Şimk 
hirgo. Moskva. M ir l’ ublislıers. 1977) vo ‘Sidi 

kisosınin ııeyrogcıı disrııııksiyalan" 
(V.M.Derjavin. Y.L. Vişnevski ita birgə.

Moskva, Medisiııa. 1989) monoqrafiyaitıı ı

arterial təzyiq normativlərı müəyyə. 
ləşdirilnıiş, Iıipertoniya, hipotoniya 
iirok xəsləliklərinin patogenezindo bir 
ra b ioloji fəal amillər. o cümlodəıı lı 
m onlar və ka llikrc iıı-k in iıı sistemiiı 
m iixtə lif komponentlərinin rolu aşka 
çıxarılmışdır. Uşaqlarda tənəffiis sisteı 
xəstəlikləri və allergik prosesləı iıı etioh 
giyası, patogenezi, klinikası, ıniialico* 
hortərofli öyrənilmişdir. Ələkbər C'a’ 
barzadə bəzi irsi dəri xostəlikləriııin n 
sildən-ııəslə kcçnıə mexanizmini tədq; 
etmiş, uşaqlarda bir sııa helmiııtoz (a 
karidoz, ankılostomidoz) vo protozoy 
(lyamblioz) xəstəliklərinin müalicəsini 
təkm illoşdirm işdir. M .Livanov və b. 
sübut etmişlər ki, B ,5 vitam ini uzun 
miiddət rcvmatiznıin profılaktikasında 
tətbiq edilon bltsilliııin konar tosirləriııi 
xeyli azaldır. Liıııfa mənşali diatezi olaıı 
uşaqlarda aparılan todqiQatlar əsasında 
ilk dəfə timomeqaliyanın patoloji proses

588

oldtığu aşkara çıxanlmış vo bıı proses 
zamam orqanizmiıı imnıun reaktivliyinin 
korreksiyasına imkaıı verən koınpleks 
nıiialicə iisulları hazırlanmışdır. Üroyiıı 
işeınivası zamaııı risk amilləriniıı uşaq 
orqanizminə təsir mexanizmləri tıraş- 
dırılmış və müoyyon edilmişdir ki. artu 
ıia l hipertenziyalı, ekzogen piylənmali 
və lipoproteid spektri pozulmuş ıışaq- 
laıda ürəvin işeınik xostoliyino ıııeyil- 
lilik  artır.

Pediatriya salıəsiııdə tsdqiqatlar, əsa- 
on, Azorbaycan Uovlot Tibb Universi- 
.‘liııdə, K.Forəcova adına Elıni Todqi 

. n Pediatriya İnstitutunda aparılır.
Mamalıo və ginekologiyanııı inkişa- 

'ida Saraxamm Nəzərli, Adilo Şahtax- 
■skaya, Molıbubo Mahmudboyova, 
:sran Melıdiyeva, Şamaıııa Ələsgoıova 
■osialist Əməyi Qəhrəmanı, 1969) və

C.Ə.Əliyevin 
“ Dərinin 

bodxassəli 
şişləıindo plastik 

əməliyyallar" 
(N.N.BIoxin. 

N.N.Tıapezııikovla 
birgo) 

ınonoqrafiyası. 
Moskva. 1979.

-nın miihüm ıo lu olmuşdur. Gineko- 
•ıi xəstoliklər, ıışaqlıq fibromionıası vo 
#aqlıqdankənar hamiləlik, immıııı uy- 
unsuzluqla keçən hanıiləlik vo ailə son- 
ızluğu, hamiləlik loksikozlarımn pro- 

ılaktikası, “ risk qrııpıından”  olaıı qa- 
nlarda hamiləliyin gedişi. doğuşıın vo 

ahılıq dövrüniin xiisıısiyyətləri və peri- 
atal patologiyanm profilaktikası və s. 
>dqiq cdilm işdir. Gecikmiş hamilolik
■ ksikozhırı -  eklampsiya, hamiləlik 
>ksikozlarının p ro filaktikası, qadın 
ığlamlığımn miilıanzosi, bətndaxili in- 
işaf patologiyasımıı və yeııi doğıılma 

iövriindo öli'ıın hallarmın azaldılıııası vo 
problemlor iizro do araşdırmalar apa- 

nlır.
Voluxucu xostəliklər sahosindo Ba- 

lıadıır Qayıbov, Mirlıeydor Soforəlibo- 
yov vo b. 20 osrııı ovvollorindo virııs iıı- 
feksiyalarmı və rikketsiozlara qarşı mii- 
barizə üsullarmı todqiq etmişlor. Akad. 
Voli Axundov vo b. SSRİ-də ilk dofo 
brusellyoz problcnıiııi todqiq etmiş, 
m iilıiim  noticolor alımşlar. Müx. üzv 
Balababa Mocidov, Rizvan Cavadov, 
Bahadur Məhorrəmov vo b. taunun ep'
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zootologiyası vo epidenıiologiyası. dori 
vo visseral leyşmaniozlar, hclmintoz xos- 
toliklori. toksoplazıııoz vo s aıd nıühiim 
todqiqallar aparmışlar. Yoluxucıı xosto- 
liklərin yeni diaqııostika, ıniialico, profı- 
laktika, maqnitoterapiya, lazeroterapiya 
vo sensoinduksiya üsulları todqiq olıııı- 
mıışdur. İsmayıl Axundov, Salar İmaıııo- 
liyev vo b. Icptospiroz, malyariya, lıcl- 
mintozlai' vo salmonellyozun miialito vo 
profılaktikasını todqıq etıııişlər.

Bu salıodə todqiqatlar, osasoıı, Tibbi 
Parazitologiya və Tropik Xəstoliklor 
İnstiıutunda (iııd ik i Tibbi Profılaktika 
İnstitııtu) aparılır.

Fpideıııiologiyaııın formalaşması 
İ.Axıındov, S.İmaməliyev, Tağı Tağıza- 
dəııin tədqiqatlan ilo bağlıdır. Onlar 20 
osriıı birinci yaıısmda Azərbaycanda 
geniş yayılmış yohıxucu-parazitar xəstə-

morko/ı sinir sisıemıniıı daıııar patolo- 
giyası, psixiatriya və immunologiya 
problcmloriııi todqiq etmişdii'.

I (i/iairi>;ı elmiııin osası 20-ci illəriıı 
əvvollərində qoyulıııuşdur. 1923 üdo Ba- 
kıda ilk voroııı dispanseı i foaliyyoto baş- 
lamışdır. Yaqııb Qazıyevin Azorbaycaıı 
dilindo "Ağ ciyar vərəmi" dərsliyi və 
"llam ilə lik  vəvərom moııoqrafiyasımn 
nəşıi bıı elıııin iııkişafında miihiim rol 
oynamışdır. 1948 ildoıı baslayaraq
F.Əfoııdiyev voronıə lutıılmuş xəstolərdə 
torakoplastika omoliyyatım həyata 
keçirmişdir. Sonrakı illərdə vərom xosto- 
liyiııiıı orqanizmdo törətdiyi iınmuııolo- 
ji doyişiklikləriıı vo onların korreksiya 
üsullarının öyrənilnıosinə aid lədqiqat- 
lar aparılmışdır. Bıınların ııəticəsində 
lıotn voromin. lıəm do ağ ciyor vo broııx 
xəstoliklorinin respublikada yayılması.

CACHEXIA
IN PATIRNTS WITH 

ESOPHAGUS AND STOMACH 
CANCER

duptoıiı, d in io l picture «nd treatment

Ə.T.Əmiraslanovıın 
“ Qida borıısıı və 
ınodə xorçongi 
olaıı xəslələrdə 

kaxeksiya" 
(N.F.Mislakopoıılo.

C.C.Knııov vo 
K.N.Mistakopoulo 
iləbirgo) kiıabı. 
Ankara, 1999.
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“ Azorbaycanda 
malyariya və 
Cıılicidac" 

monoqıafiyası. 
Uakı. 1940.

lik lərə (xüsusoıı, malyariyaya) qarşı 
p rofilaktik tədbirlor hazırlayıb lıəyata 
keçirınişlor.

Nevrologiya və psixiatriya elmi 20 
əsrin 20-ci illərində Aleksandr Avqus- 
toviç Perclman. Agazəkı heyzullayev və 
b.-nııı tədqiqatları ilo formalaşmağa 
başlamışdır. Sonraku dövıdo baş beynin 
illihabi və daıııar xostəliklori, malyariya 
zanıanı siııir sistemindo töıonon degene- 
rativ proseslorin lıistopatologiyası. bey- 
nin travmatik zodolonıııolorinin ııəticolə- 
ri, neyroinleksiya, epilepsiya, neyrocor- 
ralılıq və neyroonkologiya, yerli kurort 
amilləri ilə müalico pıoblcınlori todqiq 
olunmıışdur. S inir sisteminin irsi vo 
damar monşəli xəsləliklorinin vədağınıq 
sklcroz xəstoliklorinin xiisıı.siyyollori 
araşdırılmış, motkozi sinir sistcıninin 
perinatal zədolonməloı inin klin iki vo inı- 
m unoloji xüsusiyyotləri, anadangəlmo 
lıidrosefaliyanın diaqııostikası vo müali- 
co iisulları öyronilıııisdir

Azərbaycanda p&ixiatriya clm inin 
inkişafı, əsasoıı. Əlıınod Ahbasquliycv 
vo b.-nııı todqiqatları ilo başlanır. O, şi- 
zofreniya, oıııın klinikası vo terapiyası.

profilaktikası, diaqnostikası, ıııüalicəsi 
iiçiiıı elnıi cəhətdəıı osaslandınlmış tok- 
lifior hazırlanmışdır. Molekulyar-geııetik 
todqiqatlar nəticosindo voıəm iııfcksiya- 
sıııın patogeııezindo muoyyon edilmişdir 
ki laqositar sistemdə promielosit soviy- 
yosindo genetik blok oməlo gəlir, gcnelik 
bloku olmayaıı uşaqların vorəmə qarşı 
lobii miiqavimoti BSJ vaksiniııdən iistiin 
diir və bclə ıışaqlara vaksiııasiya etıııək 
tövsiyo Qİunmur.

Otoriııolariııqoloi'iya clıııi Müseyib 
lliiscvnov, Abdıılla Şıxlinski, Yaqııb 
Qasımov vo b.-ııın A/.orbaycanııı rcgio- 
nal nalologiyasına bə/ı soııayc ıniiəssısə- 
lərmdo isıchsalal amilLatioin yııxarı to- 
ııoffüs yollarına (əsiriniıı öyrənilınəsiııo. 
urtlağın liıııfa aparatııım patologiyasına, 
orta qulagın iriııli iltihabi xəsloliklərinə 
və s. lıosr olunmuş tədqiqatlaıı ilə iııkişaf 
ctınisdir.

Oftalıııoloi'iyaııııı ləşəkkül və inkişa- 
fıııda Sonaxanım Volixan akad. Zorifə 
Əliycva, miix. iizv Ümııisə Musabəyova, 
Soııa Axundova-Bagırbəyova, /ohra  
Quliyeva və b. miilıiim rol oynaımşlar. 
S.Vəlixamıı todqiqadarı cüzam. sılılis.
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vərom və şiş nəticəsində zədələnmiş 
görmə orqanının m orfo lo ji dəyişik- 
likləri, gözün zədəsi. qlaukoma və traxo- 
maya lıosr olunmıışdur. Onun bu sahə- 
də əldə etdiyi elmi nəııcələr dünya tibb 
elmində yüksək qiym ətləndiıilm iş və 
“ Endoftalmitin patoloji anatomiyasına 
dair”  (Berlin, 1931, alman dilində) əsə- 
rində şorh olunmuşdur. 1940 ildə İsve- 
çin Kral Karolin İnstitutıuaun tövsiyəsi 
ilə Nobel Komitəsi S.Vəlixam 1941 ilin 
psixologiya və tibb sahəsində Nobel mii- 
kafatına təqdim olunmaq üçün müha- 
zirə oxumağa dəvət etınişdir. Lakin 
İkinci dünya müharibəsiııin başlaııması 
ilə əlaqədar S.Və'lixan həmin dəvətdən

istiladəedə bilınədi. S.Axundova-Bağır- 
bəyova keratoplastika və toxuma teıa- 
piyası üsullarım tətbiq etmiş, Ü.Musa- 
bəyova traxomanın profılaktıkası, diaq- 
nostikası, klinikası və miialicəsi, qəlpə 
zədələrinə ınəruz qalınış göz almasının 
müalicə üsulları və qlaukoma xəstəliyi- 
nin etiopatogenezinə aid tədqiqatlar 
aparnnşdır. Z.Əliyeva görmə orqanının 
peşə patologiyasını araşdırmış, oftalm o- 
logiya elmində yeni istiqamətin -  peşə 
oftalmologiyasının əsasını qoymuş, iri- 
dodiaqnostika və iridoterapiya sahəsin- 
də nəzəri və praktik i əhəmiyyətli tədqi- 
qatlar aparmışdır. Peşə xəsıəlikləri iizrə 
apardığı b ir sıra elmi axtarışlara və əldə 
etdiyi mühüm nailiyyətlərə göro o, SSRİ 
EA-mn M.Averbax adıııa nnikafatına 
layiq görülm üşdiir (1981). Tədqiqat- 
larının nəticələrini “ İridodiaqnostika”  
(Moskva, Medisina, 1988; Y.S.Velxo- 
ver, N.B.Sulpina, F.N.Romaşovla bir 
likdə), “ Görmə orqamnın peşə pato- 
logiyası”  (M oskva, Medisina, 1983,
A.P.Nesterov, Z .M .S kripn içenko  ilə 
b iıiikd ə ), “ O fta lm olog iyan ın  aktııal 
problem ləri”  (Bakı, 1983, N.B.Şıılpina,

L.K.Moşetova ilə birlikdə) və b. əsərlə- 
rində ümumiləşdirmişdir.

Z.Quliyeva görmənin fiziologiyası və 
mühafizəsi, gözün rəngseçmə qabiliyyə- 
tin in  xüsusiyyətləri, katarakta zamam 
aparılan cərrahi müdaxilə nəticəsində 
gözün relraksiyasının dəyişiklikləri və s. 
problemləri tədqiq etmişdir.

Dermatologiya elminin əsasını İbra- 
hiın İsmayılzadə, Bahadur Eyvazov və b. 
qoymuşlar. Onlar dəri leysmaniozu, cü- 
zam, dəri vərəmi, dəri xəstəliklərinin Naf- 
talan nefti vasitəsilə miialicəsi, Azərbay- 
canda dəri leyşmaniozunun endemik 
ocaqlarıııın tədqiqi sifilisin və epider- 
motıtiyanın müalicosi, dermatomikozlar

və lavus xəstəliyinə dair tədqiqatlar 
aparınış, respublikadakı ku ro rt amillə- 
rin in  dəri xəstəliklərinə təsirini öyrən- 
m işlər. Tədq iqatla r, əsasən, dərin in 
pro life rativ proseslərinin yaranmasın- 
da qeyri-qənaətbəxş ekoloji, təbii iq lim  
am illərin in rolu, cinsi yolla keçən in- 
feksiyaların epidem iologiyası, k lin i-  
kası, diaqnostikası və müalicəsi sahəsin- 
dədir.

Məhkəmə təbabətiniıı əsasını Əlisət- 
tar Sultanov və b. qoymuşlar. O, beyinə 
qansızma nəticəsində baş vcrən qəfil 
öliim və onun məhkəmə tibbi baxımın- 
dan qiymətləndirilməsi məsələlərini təd- 
qiq etmişdir.

Stomatologiya elminin formalaşması 
Gülbala Qtırbanovun, Əliağa Əhmədo- 
vun və b.-nın tədqiqatları ilə bağlı ol- 
muşdur. G.Qurbanov iiz skeleti sümük- 
ləıinin travmatik zədələnmələri prob- 
lemlərini tədqiq etmiş, Ə.Əhmədov isə 
ortopedik stomatologiyada qismən pro- 
tezləşdirınə üsulunu tətbiq etmişdir.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşki- 
lində Əlibəy Əlibəyov və b.-nın miilıüm 
rolu olmıışclıır. Şəlıər və koınl əhalisinin

xəstələnmə göstəriciləri tədqiq edilmiş, 
doğuşa yardımın təşkıli və region üçüıı 
digər spesilik səhiyyə pronlemləri araşdı- 
rılmışdır. Aparılan tədqiqat işləı inin ək- 
səriyyəti neft sənayesi işçilərinə tibbi və 
sosial yardımın təşkilinin elmi cəlıətdən 
əsaslandırılmasına aid olmuşdur.

Cmumi gigivena üzrə lədqiqatlara 20 
əsrin əvvəllərində Mustafa Əfəndizadə və 
b. başlarnışlar. M.Əfəndizadə qidalanma 
gigiyenası və kommunal gigiyena, uşaq 
və yeniyetmələrin gigiyenasma aid elmi 
araşdırmalar aparmışdır. Uşaq və yeııi- 
yetmələrin fiz ik i inkişafınm öyrənilməsi 
atmosfer havasının çırklənməsi və ıni'ı 
hafizəsinin gigiyenik problem ləıi, su 
təchizatı, yaşayış yerlərinin planlaşdırıl 
ması və mənzil gigiyenası, Azərbaycanı 
kurort zonalarında m ikro iq lim  şərait 
nin insan orqanizminə təsiri və s. prol 
lemlər tədqiq olunmuşdur.

Qidalanma gigiyenası və kommuıı 
gigiyeııa iizrə elmi tədqiqat işləri, ə.s 
sən, m iix tə lif əlıali qruplarının qiıl 
lanma statusunuıı k^mpleks öyrəıv 
məsi, onun müasir şəraitdə korreksiya 
üsullarının e ffektiv liy i. aımosfer h 
vasının fotooksidantlarhı çirklənmə 
onun monitorınuı sahəsiııdə olmuşdıı 
Neft maşınqayırması sənayesi və kən 
təsərrüfatı işçilərinin, məktəbəqəı 
yaşlı uşaqların orqanizmində vitam i’ 
çatışmazlıqları və s. tədqiq olunmuşduı

Hematologiya və transfuziologiyanı 
iııkişafı 20 əsrin 20-ci illərində başla' 
mışdır. B.Eyvazov dəıi-zöhrəvi xəstəl 1 
lərin klinikası və epidemiologiyasınii 
respublika balneoloji ehtiyatlarım ı?' 
qiq etmiş, D.Belenki 1929 ildə 3' 
natrium-sitrat duzu ilə konservləşdi 
miş qandan istifadə edilməsinin mii 
künlüyünü göstərmişdir. F.Əfəndiv
1939 ildə qanı kalsium-xlorid ilə stal' 
ləşdirmək təklifin i vermişdir. O, kal 
um-xloridin antikoaqulyasiya xüsııs 
yətlərini müəyyənləşdirmiş və bu yo 
stabilləşdirilmiş qandan xəstələrin mi' 
licəsində istifadə iiçün geniş iıııkan 
yaratnnşdır. İrsi anemiya, kəskin lr  
kozlu xəstələrdə müalicəyə rezisteııtl 
xroniki mieloleykozlu xəstələrdə inlek 
sion fəsadların patogenezində immuııo- 
lo ji pozuntuların rolıı və s. problenılər 
toclqiq olunur.

Ə d :  3 ( | ) c i i a i i c r  M. K. Hcıopıın Mcaıı- 
ıımib! ıt A)cp6aiij|)Kaııc. b 1964; Əı ı ı i r as l a -  
nov Ə. I.. İ s l an ı zadə  F. Azərbaycan Tibh 
Univcrsiıcti. B„ 2000.
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Kənd təsərrüfatı elmləri

l'mumi məlunıat. Azərbaycanda kənd 
təsərriifatı elmlərinin təşəkkiil tapması və 
iııkişafı 1894 ildə Oarayazı ləcrübə-baxış 
sahəsinin əsasmın qoyulınası ilə başlan- 
mışdır. 1914 ihdək ölkəmizdə 8 əyaləti 
.'lıatə edən 24 ləcrübə-baxış sahəsi yara- 
dılnnşdı. Kənd təsərrüfatımn inkişalmda 
Sarıtənə, Qarayazı və Cəforxan təcrübə 
stansiyaları mühiim rol oynannşdır.

Torpaqşiinaslıq. Görkəmli təbiətşü- 
■<;ıs a'im Məsən bəy Zərdabi 1875-77 il- 
ı.'irdə "Ə k inç i" qəzetındə dərc etdirdiyi 
nəqalələri və "Torpaq. su və hava" əsə- 
ıidəkı elmi fik irləri ilə Avəı baycaıı tor- 

jşünaslıq elıniııin təmalini qoymıış- 
ur. Onun təşəkkülıində 1898 ildə Azər- 
■ycana gəlmiş Vasili Vasilyeviç Doku- 
vevin də mülıüm rolu olmuşdur. Bu 
ivrdə İzmail Yakovleviç Kovalevski. 
ııı.r Semyonoviç Kossoviç, Sergey 

leksandroviç Zaxarov, Yevgeni Alek- 
eviç Kamenski və b. Azərbaycan tor- 

.qlarını tədqiq etmişlər. Belə ki, Eldar 
izünün və Samuxun toıpaq örtiiyü, 
uğanın suvarılan torpaqlarının şoraıı- 

şınası tədqiq edilmiş, Azərbaycanın bir 
a yerloı ində şaqııl' torpaq qurşaqları- 

ın mövcudlıığu siibut olunmıışdıır. M il 
Şirvan düzlərində relyel', şoılaşma və 

' unt suyunıın səviyyəsilə əlaqədar tor- 
ıqların m üxtə lilliy i müəyyənləşdiril- 
lişdir. Bu tədqiqatlar əsasmda 1915 il- 

iə Muğanda Cəfərxan təcrübə stansiya- 
təşkil olunmuşdur. 1920 ildən sonra 

zərbaycanda ilk torpaq tədqiqatları 
'olitexnik İnstitutunun torpaqşünaslıq 
afedrasınm əməkdaşları tərəfindən 
parılmış, tədqiqatların nəticələri əsa- 
ıda irimiqyash torpaq xəritələri tərtib 

‘uıımuşdur.
Torpaq-ekoloji problemlərin elıni 

ısları, münbitliyin, torpaq chl yatlan- 
m bərpası və mühatlzəsi, b itkilarin mi- 
eral qidalanmasının optimallaşdırıl- 
uısına aid tədqiqatlar 1945 ildə SSRİ 
\  Azərbaycan Filialmın Torpaqşünas- 

q sektoru əsasında yaradılmış Tor- 
aqşünaslıq və Aqrokimya İnstiıutıında 
parılır. Tədqiqatlarm elıııi istiqaməti 

torpaqəməlogəlmTiıin eneıgetikası və 
torpaq meliorasiyası, aqrokımya, tor- 
paqların ınənşəyi, diaqnostikası və təs- 
nifatından ibarət idi.

Torpaq coğrafiyası, ıneşə torpaq- 
əmələgəlmə prosesi, ətıaf mülıitin mii- 
hafizəsi və digər >eni elmi istiqaınətlən 
respublikada akad. Həsən Əliyev inki- 
şaf etdirmişdir. Torpaq meliorasiyası.

KƏND TƏSƏRRÜFATI ELMLƏRİ

torpaqların ekologiyası kim i yeııı istiqa- 
mətlər akad. V ladiıııir Rodionoviç Vo- 
lobuyev tərəfindəıı işlənıb hazırlaıı 
ınışdır. Torpaqkınn coğrafıyası, genezi- 
si, təsnilatı və xəritəçiliyi sahəsində 
mühiiın tədqiqatları ınüx. üzv Momməd- 
əmin Salayev aparmış, respublıkanm ilk 
tofpaq-eroziya xəritəsini müx. iizv 
Kazım Ələkbərov tərtıb etmişdir. Azor- 
baycan toıpaqlarmın aqroekologiyası 
torpaq kadastrının elıni əsasları öyrəııil- 
miş, torpaqlar bonmrovka edilıniş və 
ekolo ji cəhotdəıı q iyınətlondirilm iş 
(miix. iizv Qərib Məmınədov), torpaqla- 
rın tosnifatı, torpaq deqradasiyası, 
antropogen torpaqomologolmə prosesi- 
niıı elmi və nəzori əsaslarına aid tədqi- 
qatlar aparılmış (ınüx. üzv Mohoırəm 
Babayev), Naxçıvan MR torpaqları təd- 
qiq edilmişdir (Əkbər Zeynalov). jfo r- 
paqların mineraloji tərkibiniıı, bioloji fə- 
allığının, humusluluğunun və miinbitliyi- 
nin bərpasımn ekoloji vo aqrokunyovi 
əsasları ii/rə də tədqiqatlar aparılır. Təd- 
q iqatların noticəlori Həsoıı Əliyevin
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Moskva, 1974.
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“ Q^hvəyi meşə to rnaq larf’ (Bakı, 1%5), 
"Həyəcan təb ili”  (Bakı, 1983), “ Azor- 
baycan torpaqları”  (Bakı, 1953), 
V.R.Volobııyevin “ Torpaqlaıın ekolo- 
giyası” (Bakı 1963), •“ 'forpaC|əməlo- 
gəlmə energetikasına giriş”  (Moskva, 
1974) M.Salayevin “ Kicik Qafqazm tor- 
paqları”  (Bakı, 1966) vo s. monoqrafı- 
yalarmda öz oksini tapınısdır.

Toıpaqşünaslıq vo Aqıokimya İns- 
tiıııtımda 2003 ildə T o rp aq  ınuzeyi”  
təşkil olunmuşdur. Burada torpaq nii- 
mumləri, siixurlar, Azorbaycanın biitun 
torpaq-i(|lıın zonalarıııı əhatə edəıı 50- 
dək torpaq m onoliti saxlanılır, torpaq- 
şünaslıq vəaqrokimya eJmUı inin soıı 60 
ildoki nııiliyyotlori niimayiş ctd irilir.

Azorbaycanda torpaqlaıın eroziyası 
ilə bağlı meşələrin mühafi/ə olunması 
məsəlosini hələ ll.Zoıdabi mühüın bir 
vozifo kimi qarşıya qoymuşdu. Bu pro- 
sesin ge/ıiş yayılmasım nəzərə alaraq 20

əsrin oıtalarmdan Azorbaycanda tor- 
paq-eroziya todqiqatları aparılır 
(K.Ələkbərov vo b.).

Respublika orazismdo eroziya noticə- 
sindo torpauların. mesəlorin vo iimıımiy- 
yotlo, təbiətin dağılmasının qarşısınm 
alınmasının elmi əsaslarmın ha/ırlanına- 
sıııda və həyata keçırılmosində Hosən 
Əliyeviıı xidmoti böyükdiir.

Azorbaycan EA ııozdindo 1950 ildə 
toşkil üLıınmuş Torpaq-Eroziya Staıısi- 
yası osasıııda 1961 ildə Ebııi Todqiqat 
Eroziya bölmosi yaradılmış və 1969 ildə 
Kənd Tosorriifatı Nazirliyinin tabeçiliyi- 
ııə verilmişdir. 70-ci illordən başlayamq 
Azorbaycanda kond təsərriifatmın in- 
tu u iv  inkişafı Hcydor Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. 1989 ildə “ Raduqa" Elm İsteh- 
salal Birliyinin (EİB) Bakı lilialı təşkil 
edilmiş, 1992 ildə bu filialın bazasında 

İmpııls”  EİB, 1997 ildo isə İınpuls" 
EİB vo "Aqroekologiya”  Elm Məıkozi- 
ııiıı bazalarıııda “ Eroziya və suvarma” 
Elm İstehsalat Mərkəzi yaradılmış, 2002 
ildən Azərbaycan Elıni TodqiC);>t Eroziya 
vo Suvarma İnstitutıına çevrijmişdir.

M,>lı,>ı r,mı litıhcıw v

Aqrokimya. Azorbaycaııda aqro- 
kimyaya aid ilk tocrübə işləri 1912 iJdən 
başlaıımışdır. Bu dovrdo bir qrııp ıniılo- 
xossis Bakı və Gənco qubeıniyalarında 
üzvi giibrolərin paınbığın məhsııldar- 
lığmtı tosiıini yoxlamısdır. 1920 29 il- 
lərdo aqrokimyanm inkişafında Az.ər- 
baycan Politexnik İnstitutuınm kəııd 
təsərrüfatı fakültosinin do rolu olmıış- 
dur. Aqrokimya üzro ardıcıl todqiqat 
lara 1925 ildən başlammşdır. 1926-32 
illərdə Pambıqçılıq İnstılutumm Aqıo- 
kiıııya şöbəsindo pambıq bitkisinə veri- 
loıı üzvi və mineral gübrəlorin səməroli 
ııormaları. formalam və üsıılları öyrənil- 
ınış və müəyyən edilmişdir ki, azot və 
fosfor gübrələrinə nisbətən kaliunı giib- 
rəsi az səmoro verir. 1934 35 illordə ilk 
dofo torpaqlarm qıda maddələri ılo la- 
minolunma səviyyosini göstərən torpaq 
aqrokimyəvi xonıəlor torrib edi.Lnıişchr 
(K.ƏIokborov, Mir>əlıya Ağamirov). 
RespublikaCta aqrokımya sahəsində ılk 
eLmi maktəb ııkad. Cəbrayıl llüseyno- 
vıın rəhbəriiyi ılə yaradılmısdır. Onmı 
t">klilı ilə superfosfat gübrəsiııin alıııma- 
sııula ilk dəfo olaraq sıılfat turşusu ">vəzi- 
m  nell sənayesinın tlıllantısı olaıı lurş 
qudrondaıı istifadə edilmişdir. Ilənıin 
tlövrdən respııblikada ııeft sonayesi tııl- 
lantılarındaıı tizvi-miııeıal gübrələr alııı-
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ımığa başlanmışdır. Bu salıodəki nailiy- 
yollərino görə C.Hüseynov (Əsgər Hə- 
sənov, M.Həsənovla birlikdə) SSRİ 
Dövləl miikcif'atına layiq görülmüşdür 
(1950). Respublikada ilk dəfə karbonallı 
torpaqlara veribn azot gübrəsinin tərki- 
bindən azotun 15 25%-inin ammonyak 
şəklində itməsi (uçması) miiəyyənləşdiril- 
nıış, onuıı qarşısının almması üçüıı təd- 
birlər təklif olıınmuşdur. M iix. üzv Əb- 
dürrəhman Güləhmodovun rəhbərliyi ilə 
neft emalı və digor sənaye tullaııtıların- 
dan mikıoelementli gübrolər (borlu su- 
perfosfat, ınanqanlı superfosfat, yodlu 
üzvi mineral giibrolər) alınmış vo kond 
tosərrüfatında geniş istifadə edilmiş, bu 
işlərə görə Ə.Güləhmədov (Tofiq İsma- 
yılov və Piisloxamm Rzayeva ilə b irlik- 
də) Azərbaycan SSR Dövlot miikafatına 
hıyiq göriilmüşdür (1978). Respublika 
torpaqlarınm azot, fosfor vo kaliumla to- 
minedilmo soviyyəsi, bu gübrəlorin beco- 
rilən bitkilərin məhsuldarlığına və onun 
kcyfıyyətinə tosiri öyrənilmişdir. Azər- 
baycan torpaqlarının qida maddələri ilo 
tominolunma dorəcəsi öyronilmiş və 
gübrələmə sistemi tək lif edilmişdir (Riz- 
van Hüseynov). Akad. Məmmədtağı 
Cəfərov Azərbaycanın əsas torpaq tip- 
lorində fosfor birləşmələrinə, əkinçilikdo 
fosfatlar pıoblemıno, torpaqda qida 
rejimi probleminin həllinə dair kompleks 
elm i-praktiki tövsiyələr hazırlamışdır.

Əkin dövriyyəsində m iixtə lif kənd 
tosarrüfatı bitkılərinə mineral və üzvi 
gübrələrin tətb iq i Torpaqşiinaslıq və 
Aqrokimya İnstitutunda, Kond Təsər- 
riifatı Akademiyasında, Elmi Tədqiqat 
Ə kinç ilik , Pambıqçılıq vo Torovəzçilik 
institutlarında öyronilir. Müoyyən olun- 
muşdur ki, mineral gübrolorin lokal 
üsulla və üzvi gübrolorlə birlikdə veril- 
məsi onların torkibindən osas qida ele- 
m entbrin in  (N. P, K ) monimsənilmə 
əmsalım yüksoldir, vahid gübro miqdarı 
vasitəsib daha çox ınəlısul almağa şərait 
yaradır. Torpaqşiinaslıq vo Aqrokimya 
İnstitutıında b itk i mohsullarmda n itıat- 
ların toplanması və ayrı-ayrı orqanlaıda 
paylanması miioyyənbşdirilmiş və bu 
paylanınanın atlası ııəşr olıınmuşdur. 
Azərbaycan torpaqları üçiin m ikrogiib- 
rələrin soınoroliliyi və bu torpaqların 
ağır metallarla çirklonmə səviyyosi do 
öyronilir. G iibrobrdan somorəli istifado 
edilmosi iiçiin torpaqda qida elementlə- 
rin in (N , P, K ) balansı doqiqloşdirilir və 
gübro normaları balans lıesablamaları- 
na göro totbiq edilir.

Zevna! Mövsiimov

iYleliorasiya. Azərbaycan qodim su- 
varma okinçiliyi ölkosidir. Onun əsas 
əkiııçilik bölgəsi olan Kür-Araz ovalığı 
suvarılan torpaqlardan istifadə edilməsi 
baxımından ən qədim regionlardan bi- 
ridir. Arxeoloqiar hesab edirlor ki, holə
e.o. 1-ci m inilliyin ortalarından burada 
yaşayan ohaliniıı sosial-iqtisadi hoya- 
tında suvarma okinçiliy i mühüm rol oy- 
namışdır. M il düzündə 5-6 osrlordə ti- 
kilm iş iri suvarma kanallarının izləri 
hələ do qalır. 6-7 osrbrdə çokilmiş Go- 
vurarx, Hacı Hüseynarx, Daşçayarx 
kanalları da Azorbaycanda qədim za- 
manlardan suvarma işlorinin aparıl- 
dığım təsdiq edir.

Azərbaycanın timumi torpaq fondu- 
nun 4,75 mln. h a -1, yoni toxminon 55%-i 
kond təsarrüfatına yararlı torpaqlardır. 
Respublika torpaq ların ın  üçdə b iri 
d iizənlik ərazido yerləşorək suvarma 
okinçiliyinin osasını toşkil edir. Torpaq- 
iqlim  şoraiti suvarılan torpaq sahələrini 
3,0-3,2 mln. lu ı -ya çatdırınağa imkan 
verso do, su ehtiyatlarmın mohdudluğu 
iızündən bu mümkün olm ur. Ölkodo 20 
osrin son 35 ilindo meliorasiya işlərinə 
vosait qoyuluşıı artırılm ış, suvarılan 
torpaqların ümumi sahosi 1,453 mln. 
lut-ya çatdırılm ışdır. Respublikada is- 
tehsal olunan kənd tasərrüfatı mohsul- 
larının 85 90%-i bu torpaqlardan əldo 
edilir.

Azorbaycanda su axınlarını bölıiş- 
diiron və tonzimləyən suvarma sistemlo- 
ri, ko llektor-drenaj şəbokəlori, nasos 
stansiyaları, su anbarlarından ibarot 
güclü istehsal bazası, tik in ti və istismar 
təşkilatları, elmi todqiqat və layiho-axta- 
rış institutları olan ixtisaslaşmış melio- 
rasiya və su təsorrüfatı kompleksi yara- 
dılmışdır. Uu kompleksə umumi su tutu- 
mu 21,5 mlrd. /n'oLoa 135 su anbarı, 14 
hidroqovşaq, uzunluğu 49054 k m  olan 
suvarma kanalları, 30328 A/»-lik kollek- 
tor-drenaj şəhəkosi, 876 nasos stansiya- 
sı, 109888 m üxtolif hidrotexniki qurğu, 
u/unluğu 1700 k n t  olan sel və daşqınlar- 
uan miihafizo bəndlori vo dövlot ohə- 
miyyotli digorsu tosorrüfatı sistemlori vo 
qurğuları daxildir.

Respublikada suvarılan torpaq sa- 
holərinin 635,8 min hcı-\ (43,8%J miixto- 
l i f  dərocodo, o ciimbdon 429,8 min lıa  

zoif (68%). 139,8 min h a -1 orta (22%), 
66,2 min hcı-1 (10%) iso şiddətli dərocodə 
şorlaşmışdır. Qrunt suları 897,3 min lu ı 

sahədo 1-3 m  dorinlikdə, 252,3 min ha- 

da 3 -5 m dəriıılikdo, 298.0 ınin h a -da iso 
5 /7/-don dorindo yerloşir. Qruııt suları-

nın minerallaşma dərəcosi 410.3 min lıa -  

da 3,0 ( //I-don artıq, 536.1 min l ıa -da I 3 
<///, 498,5 min //«-da isə I r///-dən aşağı- 
dır. Suvarılan saholərin 266,5 min lu ı - 1  

meliorasiya cəhətdən qeyri-qoııaotbəxş 
voziyyotdodir; buna səbəb 74.9 ıniıı lıa  

sahodə torpaqların şorlaşması, 95,6 min 
lu ı-da qrunt sularının yer səthino yaxın- 
laşması və 96,0 min l ıa -da şorlaşma ib  
qrunt suları səviyyəsinin qalxmasmm 
biıgo tosiridir

Azorbaycanda meliorasiya vo su tə- 
sərriifatı obyektlərinin layiholondirilmə- 
sinin. tik in tis in in  və istismarımn elmi co- 
lıətdən əsaslandırılması həmişo mülıüm 
mosoblordon b iıi olmuşdur. IVteliora- 
siya vo su təsərrüfatınm inkişafı onıın 
bütün morhələlərində elmi tədqiqai 
institutlarının vo lay’hə-axtaıış toşkilat 
larının əldə etdikləri elmi-texnikı lərəq 
qinin nəticələrino əsaslanmışdır. Melio 
rasiya və su təsəı rüfatı obyektlərinin li 
kintisində və istismarında, dövrüıı təlol 
lorino uyğuıı sistem vo texnologiyaları 
işlənilməsində və istehsalata tətbiq ed: 
mosində meliorasiya elminin, elmi tədq. 
qat və layihə institutlarm ın müstəsı 
rolu vardır. Tosadüfı deyildir ki. 20 əsrı 
80-ci illərindo keçmiş SSRİ-nin şorla 
mış torpaqlarınm meliorasiyası proble 
minə respublikanın aparıcı alimləri rolı 
bərlik etmişlər. Azərbaycanda meliora- 
siya sahosində oldo edilmiş nailiyyotlərir 
və m illi meliorasiya elminin inkişafınc 
Əkbər Behbudov, Hüseyn Hüseyno 
Salehağa Hüseynzadə, Yusif İbadzad 
akad.-br Həson Əliyev, Cəlal Əliye1 
V.R.Volobuyev, Məmmədtağı Cofəro 
müx. üzvlər Qorib Məmmodov. Molı, 
ıəm Babayev və b.-nm mühüm xidm- 
ləri olmuşdur.

Xansuvar C.yfjwv. A ğ a n ıir  H.yşiır 
Teynntr Osma-

Aqrofizika. Aqrofızikanm birelm  • 
mi inkişafı 20 əsrin ortalarına tosac.’ 
edir. Bu dövıdə torpaq-bitki-atmos 
b ir sistem şoklində öyrənilmoyə baş 
nılır və respııblikamn torpaqları müxı 
l i f  ("ıziki xassojərino göro sistemloşdiı il 
Torpaqların yayılmasına aid ilk xoriı. 
sxemlor 1970 vo 1989 illordə tortib edil- 
mişdir. İlk  dofo olaraq torpaqda istilik 
vo rütubot axınları birgo todqiq edilmiş, 
onların arasındakı əlaqolor açıqlanmış 
vo riyazi düsturlar şaklindo ifado olun- 
muşdur İstilik axını ilo torpağın elek- 
trik  miiqdvimoti, torpağın ııomliyi ilo 
elektrik nüfuzlulıığu arasındakı asılılıq- 
lar aşkar edilmiş vo onlarm riyazi mo-
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dellori verilmişdir. Torpağın torkibinə 
daxil olan hissociklorin ölçiilərınə əsasoıı 
torpaq sothi sahosinin hesablanması 
modeli tortib edilmişdir. Torpaq örıiiyü 
mo! afədon alınan molumatlar osasında 
öyronilınoyə başlanılmışdır. Günoş ener- 
jis in in torpaq-bitki-atmosfer sistenıində 
paylanması və bitkilorin enerjitoplama 
qabiliyyətino osason onların suya olan 
tolobatının optiınal ıniqdarınm müoy- 
yonloşdirilmosi modelləri do tortib edil 
mişdir. Bu ■.ııvarma suyuna 10 15%qo- 
:iaot etmoyə imkkn yaradır.

A k ij  G jr ıv tn ıth

Yerquruluşu*. Azorbaycanda dövlot 
eıquruluşu xidmotinin 150 illik  bir tari- 

vardır. Homin xidmot əvvollər Ədliyyo 
azirliyi, Xalq Əkinçilik Komissarlığı,

■ )iıralar Kənd Təsorrüfatı Nazirliyi və 
'övlət Aqrar Sonaye Komitəsinin torki- 
ndə olmuşdur. Hazırda Azərbaycan 

vespublikası Dövlət Torpaq və Xəritə- 
əkınə Komitəsinin torkibindədir.

1861 ildə Cənubi Qafqazda “ Morzçə- 
ilmə barədə Əsasnamə” yə uygun olaraq 
vzərbaycanm yerquruluşu xidməti tor- 
aq mülkiyyətcilərinin torpaq sahə- 
ırinin sərhədlərini natıırada (yer üzoı in-
lo) doqiqləşdirmişdir. 1918-20 illordo 
vzorbaycaıı Xalq Ctimhuriyyətinin döv- 
5t sərhodlorinin müoyyon olunmasında, 
930-cu illordo kolxozların yaranmasın- 
a və 1970-ci illərdə üzümçiilük sovxozla- 
ının təşkilindo vo yeni üzüm bağlarımn 
ılınmasında yeıquruluşu xidmətinin 
ıühiim rolu olmuşdur.

Azorbaycanda yerqurııluşıı xidmoti 
oıpaqların elm i-praktiki cəhətdən əsas- 

ndırılmış səməroli şəkildə istifadəsinin 
’şkilinə, əlverişli ekoloji m iihitin qoı u- 
ıb saxlamlmasına, təbii vo antropogen 

ındşaftların yaxşılaşdırılmasına və 
nıııı dayamqlılığınm artırılmasına yö- 

ləktümişdir.
Torpaq islahatları nəticosində tor- 

nıq ehtiyatlan üzorində formalaşan 
iilkiyyot müxtəlifliyi bu ehtiyatların 

mülıafizosi vo somoroli istifadəsinin toş- 
isilindo xiisusi rol oynamışdır. Torpaq 
islahatlarmın əsası böyiik dövlot xadiını 
Heydor Əliyevin Naxçıvan MR A li So- 
vetino rohbərlik etdiyi dövrdo Culfa ra- 
yoıiLinıın Şurud vo Gal koııdbrindo is- 
lahatların aparılması ilo qoyulmuşdur.

* Mnqalo A/orhaycan Respublikası Dövbt Torpaq 
vo Xnriıoçnkmo Komilnsinin rəhhorliyi lontlndon (ot|c!im 
cılilınişdir.

Sonrakı illordo biitövlükdə Azorbaycan 
Respublikasmda islahatların hayata 
keçirilmosi moq.'.odib 1995 ildon baş- 
layaraq hiiquqi baza formalaşdırılmış, 
50-don artıq forman sorəncam vo 50- 
don artıq qanun. məcəllo vo dıgor nor- 
mativ-hüquqi aktlar qobııl edilmisdir. 
“ Azorbaycan Respublikasınm lorpaq 
Məcollosi" (1999), “ Toıpaq islahatı 
haqqında" (1996), “ Torpaq icaıosi haq- 
qmda" (1999), “ 'forpaq bazarı haqqın- 
da”  (1999), “ Dövlot torpaq kadastrı, 
torpaqların monitorinqı və yeıquruluşu 
haqqmda" (1999), “ Torpaq vergisi lıaq- 
qında”  (1996), “ Bolodiyyolorin orazilori 
vo toıpaqları haqqmda" (1999), “ Tor- 
paqlardan istifadoyo və onların müna- 
fizəsinə dövlot nozaroti haqqında" 
(2000) Azərbaycan Respublikasımn qa- 
nıınları vo s. torpaq islahatlarının ho- 
yata keçirilməsini təmin etmoklo torpaq 
ehtiyatlarından istifadoyə nozaroti və 
onların etibarlı mühafızəsini də təşkil 
etmoyə hüquqi zomin yaratdı.

Azorbaycan Respublikasında torpaq 
islahatları H.ƏIiyevin müəyyonləşdir- 
diyi 4 prinsip osasında həyata keçiril- 
mişdir: torpaqlar əhaliyə pulsuz olaraq 
pay kimi verilmiş; toı paqların on mün- 
bil və əkino yararlı olan hissəsi xüsusi 
miilkiyyətə ayrılmış; bütün ohaliyə, yəııi 
kond və şohər ohalisinə torpaq islahat- 
ları prosesindo iştirak etmək lniququ 
verilmiş; xaıici ölkə vətondaşlanna tor- 
paq satılması qanunla qadağan edilmiş- 
dir. Mohz bu dörd prinsip islahatların 
sonrakı mərhoblərinin də uğurla davam 
etdirilmosinə və ölkodə kond tosərrüfatı 
məhsulları istehsalmda dinamik artımın 
saxlanmasına sobəb olmuşdur. Hazırda 
ölkodo torpaq islahatlarınm biı inci mər- 
holəsi, yəni keçmiş kolxoz vo sovxoz- 
ların əkino yararh torpaqlarının kəııd- 
lilorə paylanması, bolodiyyo mülkiyyo- 
tino aid toıpaqların iıızibati sorhəd da- 
xilində onlara tanıdılması və dövlot tor- 
paqlarının sərhədlorinin miiəyyənbşdi- 
rilıııəsi proses başa yatdınlmışdır. Bıı 
mərholədo 869268 ailə, başqa sözlo, 
3420778 subyekt torpaq nuilkiyyətçisino 
çevrilmişdir.

Mi'ılkiyyot formaları iizro bölgiiyo 
əsasən (01 02.2007) vahid torpaq ehtiyat 
larının 4913639 ha-ı (56,9%) dövlot 
mülkiyyotiııo, 2032744 ha-\ (23,5'Mı) bo- 
lodiyyə m iilkiyyətino 1695123 lıcı-ı 

( 19,6'Xı) isoxüsusi miilkiyyotoayrılmışdır.
Respublikada radıkal toıpaq islaha- 

tının aparılmasıııı tamin edən norınativ- 
hiiquqı aktların hazırlanınası vo reallaş-

djrılması da yerquruluşu xidmoti vasi- 
tosilo lıoyata keçirilir.

A/.. M ı m nı ,ı J o v  0  Ş. A/orbayGinda lor- 
paq islahalı: höqııqi vn clmi-ckoloji nıns.ılnlnr H 
2002

Bitkiçilik. Arxeoloji qazıntılar ııotico- 
sindo müəyyən olıınmuşdur ki, holo eıa- 
mızdaıı 3 4 ınin il ovvol Miııgoçevir. 
Xanlar, Kültopə (Naxçıvaıı). Xocalı. Bi- 
nəqədi (Abşeroıı), Alovlutopo, Qobus- 
taıı və Ağdaııı oraziloıiııdo yumsaq vo 
b̂ >rk buğda, pornıc, darı vo arpa becorı 
lirdi. Sonralar çoltik, vəbmir qarğıdalı 
və çovdar da becəıilməyo başlaıııldı 
Azorbayeanda bıtkiçilik 19 osrin 2-ei 
yarısından iııkişala başlamış, kəııd tosor- 
riifatııım bir çox salıolori ticarot-omtəo 
sociyyosi daşımış vo Azorbaycan biıtüıı 
Qafqazm ən böyiik taxılçılıq, pambıqçı- 
lıq, ipokçilik və tütünçiiliik nıorkəzino 
çevrilmişdi. Azəıbaycanda bitkiçiliyin 
ıntensiv inkişafı 20 Əsrin 70-ci ilbrino 
təsadüf edir.

Azərbaycanda taxılçılığın tarixi 7 min 
ildon çoxdıır. Qazıntılardan tapılan taxıl 
doıılori. vəl, ckış hovongbr, ol doyirmanı 
(kirkiro) bıınu tosdiq edir. Taxılçıhğın osl 
inkişafı 20 əsrin əvvolloıindən başlayır. 
1920 ildə 440 min ı taxıl istelısal edil- 
mişdirsə, 1960 ildo istehsal 725,2 min t-a . 
1984 ildo isə 1163 min l-a çatdırılmışdır. 
2001 ildon etibaron taxıl istehsalı 2 min /- 
dan çox olmuşdur.

1969 ildo respublikanın taxıl tosorrü- 
l’atlarında hər 1 /;«-dan 6 .v-ə yaxııı taxıl 
istehsal ohmdtığıı halda, 1976 ildo inten- 
siv melodların təibiqi ııoticosindo taxılın 
mohsuldarlığı artaracı lıor //A-daıı lX,l>,v-ə 
çatdırılmışdı. Payızlıq buğdanm okin sa- 
hosi 1997 ildə respublika üzıo 690,0 miıı 
ha. l l)99 iklo 423 min ha  2000 ildo 495 
ıııin lu ı. 2001 ildo 571 miıı lıcı. 2002 ildo 
650 min lu ı. 2003 ildə 589 ıııin ho, 2004 
ildo 611 min lıa -ya  çatdırılmişdır.

Azorbaycanm okinçiliyiıub pambıq 
bıtkisi xüsusi yer tııtur, Tarixi monbolor- 
do veribn moluınatlara vo arxeoloji qa- 
zıııtılara osason deınok olar ki, eramızm 
I- 8 osrlərindo Azorbaycaııın diizanlik 
yerloı indoon çox becorilon b iık ; pambıq 
olmuşdıır. Azarbaycaııfl pambıq qodiııı 
Şorq ölkolori, osasoıı, Lan vasitosilo 
Ilindistandan gotırilmışdir. I oqr. 10 14 
osrlordo Bordo, Naxçıvan. Cionco. Soııı- 
kir Şabran şohorlorindo lıazırlana,n par- 
çalar xanco ixrac edilirdj. 15 I7osrlordo 
Şamaxıdan və Azorbaycanın digor böl- 
golərindon Rusivava pambıq ınallar 
aparılırdı. 18 asrdo Qarabağda vo !>ıı
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van xanlığında pambıq okini saholəri 
toqr. 10 min desyatino çaıdırılmışdı. Hə- 
min dövrdə yalnız cod vo qısalifli lıind 
növü və “ qara qoza”  adlanan pambıq 
yetişdirilird i. 19 əsrin ovvollorindo Qııba 
vo Bakı oyalollərindo do pambıqçılıq in- 
kişaf e td irilird i. 19 osrin 30-cu illorindan 
Azorbaycanda M isır vo Amerika, həm- 
çinin yerli Mazaııdaran vo İrəvan pam- 
bığı, 90-cı illəriııdən isə Daşkənd pam- 
bığı becərilirdi. Pambıqçılığın intensiv 
iııkişafı 19 osrin ikinci yarısından sonra 
başlanmışdı. Bu dövrdo pambıqçılıq 
artıq ənıtoə xarakteri daşıyırdı. 20 əsrin 
əvvəllorində Rusiyaııın toxuculuq sə- 
nayesinin mahlıca təlobatı artdıqca, 
Azoıbaycanda da pambıq okilon sahə- 
lər genişləndirilirdi. 1883 ildə Bakı-T if- 
lis dəmir yolunun çəkilmosi, 1900 ildə

bu yolun Rusiyanın mərkəzi quber- 
niyalan ilo birləşdirilməsi Azəıbaycan 
pambığının Avropa ölkəlorino noqlinə 
şoıait yaratdı. 1913 ildə Azarbaycanda 
113 min ha sahədə pambıq əkilmiş, 85,5 
ınin l pambıq istehsal edilmişdi. Pam- 
bıqçılıqla, əsasən. Ağdaş və Göyçay qo- 
zaları məşğul olurdu. Rusiya Əkinçilik 
Departamentiniıı məlumatlarına göro 
1908 ildə Azorbaycanda pambıqçılıq və 
başqa kənd təsorrüfatı bitkilon üzro Qa- 
rayazı tocrübə tarlası, Muğan pambiq 
plcinUısiyusı, SəHkürd kəndindo nümıı- 
nəvi pambıq plantasiyası, Göyçay nii- 
munəvi pambıq tarlası, Sarıtopo tocrübə 
montoqosi, Ağstafa tocrübə məntoqəsi, 
H indarx niimunəvi pambıq tarlası və s. 
təcrübo miiossisəlori yaradılmışdı. 20 os- 
rin  əvvəllorində pambıqtəmizləmo za- 
vodları da işo düşmoyə başladı. 1901 il- 
də Hacı Zeynalahdin Tağıyev loratlnCtən 
ilk pambıq fab rik i tik ilm işd ir.

1918 ildən sonra pambıqçılığa aid 
tədq iqa tla r Qarayazı təcriibə tarlasmın
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və 1925 ildə Gonco seleksiya bazası osa- 
sında yaradılmış Azərbaycan Elmi Tod- 
qiqat Pambıqçıııq İnstitutunun foaliy- 
yəti ilə bağlıdır. 1929 ildən bu institutda 
yetişdirilon sortların, 1930 ildon isə 
Azorbaycanın isti rayonlarıııda zə rillifli 
yiiksəkkeyfiyyətli M isir pambıq sortla- 
rınm əkilmosinə başlanıldı.

Respublika tosəırüfatlarmda 1363, 
2421, “ A /N İX İ-3 3 ” , "Muğan-395” , 
“ Gənco-2”  və s. pambiq sortları yaradıl- 
ınış vo əkilib becorilir. Bu işlərə görə 
İsgəndər Volizadə (Şaban Cəforov, Musa 
Məmmodovla birlikdə) SSRİ Dövlot 
mükafatına layiq görülmüşdür (1949). 
1970 ildo respublikada pambıq istehsalı 
iizro rekord nəticə əldo edilmiş vo saho- 
lordon 1 mln. / pambıq yığılmışdı. 20əsrin 
70-80-ci illərində pambıqçılığın elmi

əsaslarla sabit inkişafına Heydər Əliyevin 
rəhborliyi nəticosində nail olundıı. 19<S0 
ildn hər /;«-dan 35.4 ,v məhsul alındı, 
1981 ildə isə 831,2 m in / pambıq yığıldı. 
2004 ilctə məhsuldarlığına və mahlıc 
keyl’ıyyətinə görə yiiksək göstərici lori 
olan xarici "M a raş”  və “ Aııtep”  sort- 
ları yerli şoraito uyğunlaşdırılaraq ra- 
yonlaşdırılmışdır.

“ Azərbaycan Respublikası region- 
larının sosial-iqtisadi inkişafınm Dövlət 
Proqram f’na əsasən bu sahoyo 'uıvestor- 
lar colb olunmuş və nıüsbət döııiiş yara- 
dılmış, istehsal 135,7 ınin t-a, məhsııl- 
darlıq hor hu-daıı 17,4 .s-o çatmışdır.

1920 ildə Məmmədhosən Vəliyev 
(Baharlı) Azorbaycanın torpaq vo iqlim 
şoraitinin şəkər çuğımdııru becərilmosi- 
no tamamilo uyğun olduğunu göstər- 
mişdir. Şəkoıliliyi yüksok olan ən yaxşı 
şəkor çuğunduru K iir-A raz ovalığımn 
şoran torpacjlarında bccorilir.

Azərbaycanın olverişli tobii-coğrafi 
şəraiti küncüd, xaşxaş və zofəran bitkisi-

nin becorilməsinə imkan verir. Holə 9 
əsrdo zofəran Azərbavcaııdan xarici öl- 
kobro ixrac olunurdu. Tərkibindo fay- 
dalı maddələr olduğuııdan oııdan xalq 
təbabotiııdə, kulinariyada (odviyyat 
kımi) və sənayedo (sarı boya kim i) istifa- 
do edilirdi. Zəfəran, əsasəıı, Abşeron ya- 
rımadasında (Bilgəh qos.) becoriliıdi. 19 
əsıin 30-cu illərində Abşeron ərazisində 
1000 puda qodor zoforan istehsal olun- 
muşdu. Azərbavcan zəfəranmın alıcıları 
olan Hindistan vo İran öz torpaqkırında 
zəfəran becərməyə başlayandan sonra 
istehsal xeyli azalmışdır. 20 osrin əvvol- 
lorində ümumi zəfəran yığımı 600 pud 
olmuşdu.

Azərbaycanın olverişli iqlim şəraitirdı 
donli-taxıl, dənli-paxlalı bitkilər də becə- 
rilir. Yerli buğda, arpa, çovdar və egilops 
nümunələri toplanmış və öyrənilmiş, yeni 
mohsuldar buğda vo arpa sortlan (“ Se- 
vinc” , “ Cəfəri” , “ Gürgəııə-l” , “ Bolbıığ- 
da” , “ Pallidum -596") yaradılnnşdır 
(akad. İmam Mustafayev). Bundan 
əlavo “ Arandoni” . "Şərq". "Ağbuğda- 
13” , “ Xoranka" buğda, “ Naxçıvandəni” , 
“ Şirvandəni”  və s. arpa sortları yetişdiril- 
ınişdir (Vsevolod N ik itiç  Qromaçevski). 
Ağ ənbərbu, qırmızı ənbərbu çoltik sort- 
ları yaradıimışdır.

Dəııli-paxlalı bitkilərdən noxud. 
lobya, mərci, lorgə və paxla zülal vo 
kompleks vitaminlərlə zəngin olmaqla 
yaııaşı, onların kök sistemlərindəki bak- 
teriyalar torpağı azotla təmin edir. Bu 
bitkilər ziila llı don almaq üçün becərilir. 
Bəziləri (acı paxla) yaşıl gubrə kiıni işlə- 
d ilir. Azərbaycanda yağlı bitkilordən 
günobaxan, zeytıın, badam. qoz, findıq, 
çaytikanı və s. yetişdirilir. Möhkənı yeııı 
bazası yaratmaq məcısodilo təsərriilatlar- 
da yem otları, şalğam, yemlik yerkükü, 
yem çuğunduru, turneps, karto f (yemlik 
soıtlar), yerarmudu, qarğıdalı, qarpız, 
kəlom vo günobaxamn yemlik sortları be- 
cərilir. Yaşıl yem üçün dənli-paxlalı və 
dənli b itkilor okilir.

B itk iç iliy i daha sürotlə vo moqsəd- 
yönlü inkişaf etdirmok, bu sahoni yük- 
səkixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçüıı 
Gəncədə 1925 ildə Mərkozi Tocriibo və 
Seleksiya Stansiyası, 1929 ildo Azor- 
baycaıı Kond Tosərriifatı İnstitu tu,
1933 ildo Tortordo Azorbaycan Dövlot 
Seleksiya Stansiyası toşkil oluııdu. 1945 
ildo respııblikanın m üxtolif bölgəlorin- 
do EA-nın dörd bazası, 1950 ildə Elıııi 
Tədqiqat Əkiııç ilik İnstitufü, 1956 ildo 
oının gcnctika vo seleksiya 
sında EA-nın Genetika vo

KƏND TƏSƏRRÜFATI ELMLƏRİ

Bölmosi, 1965 ildo Azoı baycan Respııb- 
likası Kənd Təsorriifatı N azirliy in in  
Elmi Tədqiqat Torəvozçilik İnstiiutıı.
1968 ildə Azorbaycaıı Elıııi Todqiqat 
Yeınçilik, Çomənçilik vo Otlaqlar İıısti- 
tııtu yaradıldı.

Akad. Cəlal Əliyev vo b.-nın respub- 
likanın m üxtə lif bölgolorino uyğun 
apardıqları kompleks tədqiqatlar noti- 
cosində təcrübi seleksiya mosolaloıi 
müvəffəqiyyətlə holl olııııaraq m iixto lif 
kond tərərrüiatı bitkiləriııiıı 80-don ar- 
tıq lo rtu  yaradılnnş vo Seleksiya Nai- 
liyyətlorinin Sıııağı və Mühafizosi üzro 

•övlət Komissiyasına təqdim edilmiş- 
r. Bu sortların 43-ü rayonlaşdırılmış- 

Payızlıq bərk buğdaınn 15 sortu 
Muğan, Şirvan-3. Mirboşir-50, Oara-
■ lçıq-2, Tərtər, Şiraslan-23. Bərəkətli- 
5, Turan, Əlincə-84 və s.), yuınşaq 
ığdanın 8 sortu (Pərzivan-1, Mirbəşir- 
'8. Torəqqi. Azəri, Əkinçi-84, Qiymot- 
2/17. Əzəmətli-95, Nurlu-99), arpanın 
sortu (Qarabağ-7, Qarabağ-21, Qara- 
■ğ-22, Cəlilabad-19), tritikalenin “ Sa- 

nır” , voləmirin “ Azərbaycan-60” , çov- 
ırın “ M irboşir-46”  sortları, qarğıdalı- 
n 3 sortu (yaxşılaşdırılmış Zaqatala, 
aqatala-514, Zaqatala-68), noxııdun 3

QızıNıııınOİ nlma sortu.

o ıtu  (AaN İİZ -303, AzN İİZ-304, 
ail), mərciməvin “ Azori” , lobyanın 

AzN İİZ-352”  sortları. tütüniin 3 sortu 
Zaqatala-67, Zaqatala iriyarpaqlısı, 

Zaqatala-1) və s. rayonlaşdınlnnşdır.
1977 ildə yaradılmış Respublika Sort 

Toxumçuluq İstehsalat Birliyi toxumçu- 
luğun ixtisaslaşdırılmasını vo onuıı sə- 
naye toməli üzoriııdo qurulmasını tomiıı 
etməklə, rayonlaşdırılnnş yeni sortları 
artırmaq və istehsalata totbiq etmoklo 
moşğul olmuşdur. Burada aparılan todqi- 
qatlar sayosində donli bitkilərin seleksiya- 
sı yaxşılaşdınlmış, məhsuldar sortlar ya- 
radılmış və okilməyo başlanmışdır. A/or- 
baycan Elıııi Tədqiqal Əkinçilik İnstitıı- 
tunun bu salıodo mülıüm rolu var.

Azorbaycanda torovozçiliyin inkişafı
19 osrdo xalq seleksiyası ilə sortyaradan- 
ların vo H.Zordahinin foaliyyotı ilo baş- 
laııır 1883 ildə Bakı-T illis  domiryol xot- 
tiniıı çokilmosi Gonco, Şomkir. Qazax, 
Qııba. Lonkoran vo b. qəzalarda becəri- 
lon torovozlori qısa müddotdo C onubi 
Qafqazın 2 on boyiik şohonniıı ba/ar- 
larına çatdırmağa inıkan verdi. Bıı 
A/ərbaycanda toravozçihyin ınkışafına 
kömok etdi. LaJdn onun eltni osaslaıia 
inkişafı, əsasən, 20 əsrin 30-cıı illəriııdon

soııra başlandı. 1934 ildə Mordəkanda 
Ü m um ittilaq  B itk iç ilik  İnstilutunıın 
Azorbaycan Filialı yaıadıldı. Burada, 
əsasən, tərovoz bitkilərin in düııya kol- 
leksiyaları öyrənilirdi. Tərəvəzçilik İns- 
tilutunuıı alimlori 80-dən çox tərəvoz, 
bostan vo kartof sortları yaratmış, onlar- 
dan 36-sı rayonlaşdırılnnşdır.

1896 ildə Mordəkanda və 1902 ildo 
Qııbada ixtisaslı bağbanlar hazırlamaq 
üçüıı bağçılıq moktobləri açılmış, qısa- 
m iiddolli kurslar toşkil olıınmuşdu. 
Sonrakı dövıdə Azorbaycan alim lori 
torofindon almanın 8, armudun 4, fın- 
dığın 2, narın 7, innabm 3, çayııı 2, zey- 
tunun 1 sortu yaradılmış və ıayonlaşdı- 
rılınışdır. Bıı soı tların becoıilmo texno- 
logiyaları işHnmiş və tövsiyolor hazır- 
lanmışdır Bıtkilovin iııtrodııksiyası vo 
seleksiyası işlanmiş, bir sıra yeni buğda vo 
meyvo sortları yaradılmış, Azorbaycan 
şoraitiııdə onlann yiiksək mohsuldar- 
lığına ııail olınaq iiçün aqrotexniki todbir- 
lər hazıMİnnnşdır (akad. Əhmod Ro- 
cobli). Bu todqıqalların noticolori onun 
“ Azorbaycanııı ıneyvo btfkiLari”  (Bakı,
1966) osərindo öz oksiın tapmışdır.

Üzümçiilük sahosindo aparılan todcji- 
qatfcır noticosiııdə 40-dan çox texniki vo 
süfro ü/ümü, 6 yeni ii/iim  sortıı yaradıl- 
mışdır. 16 sort ü/iiın hibridi xalq »elek- 
siyası yolu ilo yetişdirilmiş, respııblıkada 
500-dən çox yerli iizüm sortıı olduğıı 
müoyyonloşdirilınişdir. Bu sahodoki tod- 
qiqatların ııoticolori Rrhinı Allahver-

diyevin ' Azorbaycaıı SSR-iıı ıııupelo- 
qrafiyası" osorindo ümumjlaşdüiimişdir 
(Bakı, 1973).

Bitki ımihallzosi vo totbiqi /oologiya 
sahosiııdo akad. Siddiqo Mommodova vo 
b. kond tosorrülatı bitkiloriniıı /ororverici 
vo xostoliklordon mühafizosino lıosr olıın 
ııuış iıuteqrir ıniibarı/o todbirlori işloyih 
ha/ırlamışlar.

B itk iç ilik  sahosindoki todqiqatlar 
Flıııi Todqiqat Əkinçilik İnstituttoda. 
Azorbaycaıı Elıni Todqiqat Torovozulık

İnstitutunda, Azorbaycan Elıni Todqiqat 
Ü/.iimçülük vo Şərabçılıq İnstitutunda vo 
onıın Gənco Tocriibə Stansiyasında, 
Azorbaycan Elnn Tədqiqat Bitki Müha- 
fizəsi İnstitııtunda, homin instuııtun 
Abşeron Tocriibo Stansiyasmda aparılır.

Serıla Behhmlonı, Nirıı: S.ıfvtıv

Hcyvaııdarlıq. Azorbaycan orazisiudo 
heyvandarlıq vo zootexniya, osasən, Şorq 
ölkolori heyvandarlığı ilo olaqəli inkişafda 
olmuşdur. Orta osrlordo Qafqazda, o 
cümlodon A/orbavcanda atçılıq yüksok 
soviyvodo iııkişaf etmişdi. Burada zoril'- 
yunltj qoyun cinslari yaradılmış, qaba- 
yıınlu “ qaradnlaq ’, balbas” , "mazex” , 
“ bozax” , “ Qarabağ” , “ Şirvaıı", "Gö- 
dək” , “ lozgi” , “ Coıo qoyunları kimi 
mohsııldar qoyıııı ciıısləri genofondu 
qorunub saxlanmışdır. A/orbaycanda 
18-19 osrin ovvollorindoıı heyvandarlıq 
elmi toşokkiil tapmışdı. Ikı elıniıı soıı- 
rakı inkişatinda Hoson boy Zordabinin 
miilnim rolu olmıışdıır. O. veııi cinslor 
yaradılmasında vo az mohsııldar cinslo- 
rin tokmilloşdirilməsindo seçıno vo çar- 
pazlaşdıı manın ohomiyyotini yiik -ok 
qiymetlaııdirınişdiu.

20 osriıı 20 30-cu illariııd* Azorbay- 
caııda heyvaıularlı<| plaıılı iııkişaf et- 
moyo başladı /avod ciııslori artırıldı 
elıni institullar, tocrıih--ı stansiyalan ya- 
radıldı.

A/orbaycıında heyvandarlıq salıosin-
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də ilk todqiqalları 1926 ikta Heyvandarlıq 
Təcrübə Slansiyasmda İvaıı İvanoviç Ka- 
lugin aparmışdır. O, A/orhaycanın ayrı- 
ayrı bölgobrində yayılaıı və yetişdirilon 
müxtolif heyvan cinsbri baradə topladığı 
ınəluınatları “ Azərbaycanda heyvaııdar- 
üğın miiasir voziyyoti”  (Tillis, 1929, 1938) 
adlı 4 cildlik osoıindo oks ettlirmişdir.

Subtropik iqlimo döziimlülüyü ilboyu 
tohii araıı, meşo vo dağ otlaqlarından 
istifado etmosi, tez kökolmosi, hor il bala 
vemıosi, südüniin qaramal siidündon yağlı 
olması, yük vo qoşquda işlədilmosi, tem- 
peramentliliyi, özünii vo balasını qoru- 
ması, otinin vo südünün mikroelement- 
lorlo zonginliyi, qan-parazitar xəstəlikloro 
davamlılığı ilo forqlənəıı, müxtəüf qara-

vandarlığın fiziologiyasına dair prob- 
lemlər todqiq edılmişdir (miix. iizv M ika- 
yıl Rolıimov).

Azoıbaycanda camışçılıqla çox qə- 
dimdən moşğul olsalar da, onıın elmi 
osaslarla inkişafı 20 osrin 30-cu illorindon 
başlanmışdır. Camışların təsəırüfat əhə- 
miyyətli əlamotlorinin, fiziologiyasının. 
biokimyasının, irsiyyotinin və s. bioloji 
xiisusiyyotlorinin öyronilməsi istiqamo- 
tində fundamental tədqiqatlar aparılmış, 
camışçılıq yeni b ir elm sahosi kimi for- 
malaşmışdır. Todqiqatlar noticosində 
məhsuldar yağh-südlü Azərbaycan ca- 
mışı cinsi yaradılnnşdı (Üm umittifaq 
Kond Təsorriifatı Elmlər Akademiyası- 
nın ınüx. üzvii Ağaxan Ağabəyli).

Uozııx qoytınu

“ Qaffcjaz”  Azərbaycan camış ciıısi.

Qarabağ qoyumı. Azəı baycan dağ merino.su.

mal cinslori ilə hibridloşdirmodo geniş 
istifado cdilan zebu ilo bağlı tədqiqatlar 
Z iillüqar Verdiyev tərəfmdən aparıl- 
mışdır.

Akad. Firuz M əlikov Azorbaycan 
Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu- 
nun kollektivi ilo birlikdo 1947 ildo Azor- 
baycan dağ merinosu qoyun cinsi yetiş- 
dirmiş və buna görə (Mirzə Sadıxov, 
Süleyman Hüseynov, V.Q. Smaraqdov 
və Qara Haqverdiyevb birlikdaf SSRİ 
Dövbt mükafatı almısdır (1948).

Yem tip in in  heyvan orqanizmində 
həzmolımma dorəcəsi və nəticəlorin 
p ıak tik i ohəmiyyəti riyazi, statistik, iqti- 
sadi rəhlillər ilə qiymətləndirilmiş vo hey-

Qontır Qafqaz qaramah və Azər- 
baycan ağ qunduzu cinslori yaradılmış, 
Qarabağ at cinsi təkmilloşdirilmiş, zebu 
ilə qaıamal hibridləşdinlınişdir. “ Şir- 
van", “ Oala”  vo “ Qarabağ qoyun cins- 
lorinin “ qaradolaq qolu” nun (xəttinin) 
yüksok məhsuldar sürübri yaradılmış, 
“ Qala”  qoyununun bərpası, çoxaldıl- 
mSSı, damazlıq-seleksiya işiniıı təkmil- 
loşdirilmosi noticəsində yeni yarımqaba- 
yıınlu mohsuldar, davamlı yağlıquyruq 
Abşeron qoyun cinsi yaradılmışdır. Da- 
mazlıq işlorindo heyvanların bonitirosi, 
cinslərin rayonlaşdırılması tədbirləri 
hoyata keçirilmişdir.

Heyvandarlığın göstorilon sahəlorin-

də oldo oltınan nailiyyətbr M.Sadıxo- 
vıııı “ Azərbaycanda camış vo oııun 
mohsuldarlığı”  (Bakı. 1936), F.Məliko- 
vun "Qoyunçuluq”  (Bakı, 1953), A.Ağa- 
bəylinin “ Camışçılıq”  (Bakı. 1964; 
Vyetnam, 1977), "Camışlar”  (Moskva, 
1967), Z.Verdiyevin “ M aldarlıq ”  (3 
cilddə, Bakı. 1965. 1969. 1975), M .Ab- 
dullayevin “ Azorbaycan qoyunçuluğu və 
onun inkişaf yo lla rı" (Bakı. 1978) vo s. 
əsərlordə öz əksini tapmışdır.

Heyvantlarlıq sahəsində tədqiqatlar. 
əsason, Azorbaycan Elmi Tədqiqat Bay- 
tarlıq İnstitutunda aparılır.

M M ııım / Bal'ik işiyt

Baytarlıq. Orta əsrlordə “ Risaleyi 
baytariyyə” , “ Fərosnamo1' vo “ Mizma 
Daneş”  adlı əlyazmalarında Azərbav 
canda baytarlığın tarixino dair məlı 
matlar vardır. Bu mənbolərə göıo Azoı 
baycanda baytarlığın tarixi atçılığın ı 
kisafı ilə sıx bağlı olmuşdur. Atlarır 
anatomiyası, işo görə seçilməsi ilo bər; 
bər, onların bə^ xəstolikbri, bu xəsto 
likloı in siııir sistemi ilo olaqosi, boğazlıq 
m üxtolif dərman maddolərinin hazırlaıı 
ma texnologiyası barədo molumat ver 
lir. Ərob ınəxozbrində 7-10 əsrlord. 
Azorbaycanda mal-qaranı müalicə eds- 
təcrübotı baytar, ottar, nalbəııd və sınıq 
çıiann o/duğu da göstərilir.

Azoıbaycanda baytarlıq xidməti 20 
osrin 20 3()-cu illəı ində dövlət müəssis. 
lərində mərkozloşdirilir, baytarlıq təd 
biriori planlı surətdo hoyata keçirilir, e 
ı t i  todqiqat isləri genlşlondirilir, təhliı 
kəli heyvan xostəliklorinə qarşı təsir 
dərmanlar istehsal olıınurdu.

Qaramalın vo xüsusən caınışın pasu 
rcllyozuna qarşı ilk  vaksini 1946 iUi 
akad. Mommədtağı Qoniyev hazırlamı 
dır. 1963 ildə M.Ooniyev və b. koıı 
təsərriifatı lıeyvanlarımn listeriyozun 
qarşı vaksin almışlar. Soıırakı illər. 
onlar quşlarm çiçok xəstəliyino qarşı v 
rus-vaksin hazırlamışlar. Azorbaycand; 
kənd təsorriifatı heyvanlarının, quşların 
və bahqların başltca parazitar xostəliklo- 
riniıı pıofilaktikasımn elmi əsaslarınm 
işlənib hazırlanması vo tətbiqino göro 
Yaqub Hacıyev, ivlusa Musayev, Nəri- 
maıı Şirinov, İsmayıl Sadıqov, Tofiq 
M ikayılov, Ənvər Ağayev, Abasoli 
Məmmodov Azorbaycan D övbt müka- 
fatına layiq görülmüşlor (1990). Azor- 
baycanda suda iizən su quşlarında 
qanquleterakidozun müalicosində yeni 
sxem hazırlanmış, neft tu llanftlan moh-
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sulları öyroııilmiş vo baytarlıqda istifadə 
edilm jşdit (müx. üzv Noriman Şiriııov).

Çiıılfi ı)/ım,nli)v

Vemçilik. Azorbaycanda heyvaııdar- 
lığın inkişali ilə olaqodar olaraq yeııı 
bitkilorinin müxtolif sortları yaradılmış 

yayılmış. 3 yonca sorttı (Abşeroıı, 
A,an, Ağstafa), çomon yulafı sortu 
(A zN İİK L İP -1 ), çobaııtoppuzu sortu 
l 1 N İİK LİP -3), ozgon (Qobustan) sortu 
. ıradılmış və rayonlaşdırılınış, yeın cu- 

.ııdııru vəs. yemlik sortlar becoriünişdir.
Bu sahədə tədqiqatlar, əsason, Elmi 

odqiqat Yemçilik, Çomonçilik vo Otlaq- 
! İnstitutunda aparılır.

İpəkçilik. Azorbaycaııda ipokçiliklo 5 
don məşğul olmağa başlamlmış, bu 

honiıı inkişafı 12-13 əsrlərdə daha da 
nişbnmişdi. Azərbaycan ipoyi İran, 
ıçik Asiya, Suıiya vo Avropanın bir 
a ölkəsinə ixrac edilirdi. 15 19 əsrlərdə 

ım ipək və ipək məmulatı Rusiya ba- 
ırında əsas yer tuturdu. Nuxa (Şəki) 

ş, Şamaxı, Gəncə və Qarabağ ipəyi 
usilə məşhur idi.
20 əsrin 20-ci ilbrindən respublikada 

^əkçilik sahosində elmi todqiqat işlərinə 
;şlanılmışdır. Bu todqiqatlar noticosin- 

50-yə yaxın yeni tu t ipəkqurdıı cinsi 
tut sortları yaradılmışdır. Tutun 4 

ortu  (Zəriftu t, Xanlartut, Gözəltut, 
.zNİİŞ-7), tu t ipəkqurdunun 15 cinsi 
■ ' s. rayonlaşdınlmışdır. Yeni cinsləriıı 
ə h ib ridbrin  yüksək mohsuJdarlığını 
əmin edon mütərəqqi aqrotexniki qay- 
alar. yemlomə sahəsi, yem norması, 
ni şax növləri, baramanın ilkiıı emal re- 

Tii və s. müəyyən edilmişdir. İpəkqurdu 
rtıliarının pebrin sporları ilə süni yolux- 
urulması üsulu işlənib hazırlanmışdır. 
pəkçilik sahəsindoki elmi nailiyyətlorinə 
orə 1950 ildo miix. iizv Rəhim Hüseynov 
SRİ Dövlət miikafatı almışdır.

ih . x l  M usuycv. İMİ.Ktır S tıthxom

Neft və qaz yataqlannm  
geologiyası, axtarışı və 

kəşfiyyatı

Ncft-qaz fjeoloji rayonlaşdırılması.
Azorbaycanın quruda və donizdoki pers- 
pektivli neftli-qazlı orazilərinin salıosi 
100 ınin A:/)/--don çoxdur. Bu ərazilərdə 
qalınlığı 22 knı-s çatan, Mezozoydan 
(Triasdan) başlannş Dördiincü dövrə ki-

mi böyük straııqrafik diapazona ınalik 
çökmo süxurlar kompleksi intişar tap- 
ıruşdır. Neft və qaz yataqları Plioseıı 
(Məhstıldar qat), Miosen Paleogeıı və 
Mezozoy yaşlı siixurlardan iharət kom- 
plekslorin lıamısı ib  olaqodar oldtığun- 
dan Azərbaycamn ayrı-ayrı regionla- 
rında çökmə siixurların kosilişi çoxmər 
təbolidir vo regional neftliliy i vo qazlı- 
lığı ilo xarakteriz.o olunur. Respublika 
oıazisinin öyroııilməsi neft-qaz geoloji 
rayoıılaşdırılmasına, neft-qaz ehtiyatlan-

axtarış-kəşfiyyat, geoloji-geolı/iki, elmi 
tndqiqat iblərı apaıılmış. neit-qaz yataq- 
ları vo purspektivlı strukturlar aşktır edil- 
ıııişdir. Toplanmış gcoloji-geoli-ıki ma- 
lerialların təhlili osasında Şofaol Melıdi- 
yev, Süblıi Salayev, l aıq Bağırzadə, 
Xoşboxt Yusilzadə. Akıı Əliyev vo b 
torolnıdon ‘ Azərbaycan SSR in neft vo 
qaz yataqları vo pcrspektivli strukturları" 
xoritosi (1:5()()0()0 ınıqyaslı) tortib oluııdu 
(1985) və Azorbaycan Respublikasınm 
Dovlot mükafatına layiq göriildü. 199o
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Azorhaycaıı Rcspublikasıııın nci’t-qazlılıga göra gcoloji rayonlaşdıı ılma sxcmi:
I ncftli-qay.il oyabtlorin (NQƏ) soılıcıdbri: 2 neflli-qazlı vilayətloriıı (NQV) soıh.xllorı, 3*ncl’lli-c]a/lı 
rayoııların (NQR) sorh.ıdH'ri: 4 dağ qırışıqlığı sistcmi. A-Coıuıbi Xozor Kiir NQƏ, I! Tcıck Xozor 
NQƏ: I Xozoryanı Qııba NQV; II Ahşcroıı Qobustaıı NQV:2.I Abşcron NQR, 2.2 Şanıa- 
xı Oobıısi:ın NQR: III Kiir NOV; 1 I Aşağı Kiir NQR; 3.2 Kür Qabırrı vaylararası NQK. 
3.3 Ycvlax Ağcab.xli vökokliyi NQR; 3.4 Acınolıur NQR; 3.5 C olilabad NQK; 3.5 Mil Muğaıı NQR.
3.7 Saatlı Göyçay qalxımlar zoııası NQR; 3.X Arazyam NQR: IV Abşcron Balxanyaııı NQV;
4.1 Abşcron aıxipclaqı NQR. 4.2 Şimali Abşcıon qalxımlar zoııası NQR: V Bakı arxipclaqı NQV;
VI Cənııbi Xozoı in Azorbaycan scktoru (dorin sulu) NQV; VII Orta Xozorin A/.ırbaycaıı scktorıı NQV;
7.1 Yalama Saımır NQR; 7.2 Şimali Abşcroıı oyintisi NQR; VIII Naxçıvaıı NQV.

nın qiymotlondirilmosinə vo ııeft-qaz ya- 
taqlarının axtarış-k-ışlıyyatımn perspek- 
tiv istiqamətlorinin mtioyyon edilmosinə 
iınkan veımişdir. Respublikanın bütiin 
doııiz vo qurıı salıələri əsas neffli-qazlı 
əyalotləro (NQƏ), vilayotlərə (NQV) və 
rayonlara (NQR) bölünmüşdür.

19^8 iklo Azorbaycanın rayoıılaşdı- 
rılması “ Neft vo qaz yataqları vo per- 
spektivli saholər”  xəritəsiiıdə (1:500000 
m-itjyaslı) göstərilmisdir (M.Abramoviı;, 
B.Babazadə və b.). Azərbaycanda geniş

2004 illordo Koriııı Korimov, İlyas llo- 
sənov, A k if Nərimanov və b. Azorbayca- 
ııın neftli-qazlılığa göıo geoloji rayonlaş- 
dınlma sxemlorini, atlaslarını işlomişlor. 
Ncl't və qazlılığa göro jjenloji rayonlaşdı- 
rılıııa sxeıııi sadəloşdirilmisdir. Bıı sxcm- 
do respublikaıım doniz vo qııru araziloıi 
iimumiloşdirilmiş və irilo.şdirilmiş şəkıldo. 
əsasən. C'onubi Xozor Ktir vo Terek Xə- 
zor nefrli-qazlı oyalotlori ilə ılıatə oltın- 
nuışdur. Bııra nel'tli-qazlı və persprkTİvJi 
NQV-ə, neftli-qazlılığı təsdıq olunmuş
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və neftli-qjızlıiığı ehtimal olunan rayon- 
lara ayrılmışdır.

Xəzərin Azərbaycaıı sektoru dörd iri 
NQV-yə ayrılır: Abşeron- Balxanyanı, 
Bakı arxipelaqı, Cənııbi Xəzərin Azər- 
baycaıı sektoruııun dəriıı sulu hissəsi və 
Orta Xəzərin Azərbaycan sektoruna aid 
hissəsi. Q ııru ərazilər isə Xəzəryaııı- 
Quba, Abşeron-Qobustan, K iir  və Nax- 
çıvan NQV-lərmə ayrılır. Bunların hər 
h irin in  daxilində b ir neçə neftli-qazlı 
rayon ınövcuddıır.

Azarbiivcanm karbohidrogen chtivat- 
ları. Karbohidrogen ehtiyatlarının struk- 
turunda neftli-qazlı regionların öyrənilmə 
dərəcəsindən asılı olaraq Azərbaycan

işləıi ilk dəfə Abşeron yarımadasında 
aparılmışdır. 19 əsrin 20-ci illəriııdən 
geoloqlar neft quyularının və neft yataq- 
larının kəsilişlərinin təsvirini, yarıma- 
dada yayılmış çöküntüləri, Xəzərə biti- 
şik şelf zonasının neft-qaz təzahürlərini, 
Abşeronun palçıq vulkanlarını öyrəıı- 
miş, Suraxanı, Binəqədi, Bibiheybət, 
Balaxanı-Sabunçu-Ramana yataqları- 
nın ilk xəritələrini lərtib  etmişlər. 1897 
ildə Moskvada Qafqaz regionu üzrə so- 
raq kitabçası dərc edilmişdir. 20 əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq Abşeron. Qo- 
bustan, Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı 
rayonlarında aparılan geoloji tədqiqat- 
lar sürətləndirildi. 1913 ildə D.V.Qolub-

1986 19*)0 illərdo 1996-2000 illordo 2001-2005 ilbrdə
qa?.ıma -  269,0 min nı qazıma - 59,0 min ;n qazıma -  76,8 min m

■  Ncft+kondcnsat chtiyatlarının artımı 
0  Qaz chtiyatlarmın artımı
■  Ncft+kondcnsat+qaz chtiyatlarının artımı

Cənubi Xəzərin Azərbaycan scktoru ıızrə ncfl və qaz ehtiyalları artımının 
dinamikası və səmərəliliyi.

Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
(ARDNŞ) mütəxəssisləri ehtiyatları bü- 
tiin kateqoriyalar üzrə tam şəkildo səciy- 
yələndirmiş və yenidən qiymətləndirmiş- 
lor. 2006 ilin yanvarınadək 1488,0 mln. t, 
o cümlədəıı qurııdan 945,0 mln. /. dəniz- 
dəıı 492,0 mln. /, Azərbaycan 
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) 
üzrə isə 51,0 mln. I neft və koııdensat 
hasil o lunm uşdur. Çıxarılm ış qazın 
m iqdarı 496,2 m lrd. m3-o (qurudan 
131,2 m lrd. «/■', dənizdən 354,3 m lrıl. 
m-1, ABƏŞ üzrə 10,7 m lrd. m3) 
çatmışdır. Hasil olunmuş neft, qaz və 
koıulensat ümumi sayı 71 olan neft və 
qaz yataqlarınm 68-indən (43-ü quruda 
və 25-i danizdə) çıxarılmışdır.

Ncft və qaz yataqlarının axtarışı, koş- 
fiyyatı vo perspcktivləri. Azərbaycanda 
neft-qaz yataqlarının geoloji-kəşfiyyat

yatnikov və A .M .Q ubkin in  geoloji xəri- 
təyəalma işləri nəticəsində Məhsuldar 
qatın stratiqıafık yaşı və kəsilişdə sə- 
viyyəsi təyin olundu, bir neçə yatağın 
dəqiq geoloji xəritələri tə rtib  edildi, 
Pont çöküntülərinin reper-marker hori- 
zontunım rolu müəyyənləşdirildi. bəzi 
yataqların ilk struktur xəritələri qurul- 
du. 1920 26 illərdə neftli-qazlı rayonları 
öyrənmək i'ıçün geniş geofıziki tədqiqat- 
lar (qravimetrik, maqmtometrik, elek- 
ir ik , seysmik kəşfiyyat üsulları ilə) apa- 
rılmağa başlandı. Xəzər dənizinin Abşe- 
roıı sahilləriniıı şelf zonaları barkaslar- 
dan dayaz quyular qazılmaqla öyrənil- 
di. 1920 ildə yeddi neft yatağı -  Balaxa- 
nı Sabunçu Ramana, Bibiheybət. Naf- 
talan, Binəqədi, Pirallahı adası, Sııraxa- 
nı, Şubanı aşkar edildi. 1930 ildə Bakı- 
ııın neft mədəıılərində quyularda neftli

layları öyrənmək iiçün elektrik kaıotajı 
üsulu tətbiq olundu. 1920-40 illərdə 14 
yeni neft yatağı ( Puta” , “ Neftçala” , 
“ Oaraçuxur” , “ Sulutəpə” , “ Qala” , “ Lök- 
baıan” , “ Korgöz Qızıltəpə” , “ Zığ” , “ Quş- 
xana” , “ Şonqar” , “ Çaxnaqlar” , “ Yasamal 
dərəsi” , “ Qaradağ” , “ Siyəzən” ) kəşf 
olundu. 1931 ildə Azərbaycanda “ Elek- 
ırik  kəşfiyyatı”  dövlət miiəssisəsi yara- 
dıldı, 1935-36 illərdə “ əks olunan dal- 
ğa”  seysmik koşfiyyat iisulu ilə Cənub- 
Şərqı Şirvanda və Abşeroıı yarıma 
dasında ayrı-ayrı s trukturlar öyrənildi. 
1940 ıldə Buzovna yatağının geolojı 
strukturu aşkar edildi. 1941 ildə isə 
SSRİ məkanında ilk dəfə Xəzərin Azəı 
baycan sektorunda dəniz seysmik kəş 
fıyyatına başlanıldı. İkinci dünya mülıa 
ribəsi illərində geoloji-kəşliyyat işlə, 
azaldı və neft hasilatı 11,5 mln. /-a düşd 
(1945). Yeni neft vəqazyataqlarınm kə 
edilməsi və axtarış-kəşfiyyat işlərin 
gücləndirilməsi məqsədilə 6 kəşfıyy 
trestindən ibarət “ Azərnel'tkəşfiyyat”  i> 
tehsalat B irliyi yaradıldı (1948). Q 
müddətdə Azərbaycan geoloqlannd;ı 
Əliəşrəf Əlizadə, Şəfaət Mehdiyev, Əh: 
Yaqubov, Həsən Əhmədov, Baba Bab 
zadə, Əhməd Əhmədov və b. Azərbayt 
nın perspektivli neftli-qazlı rayonlarıntı 
geııiş axtarış-kəşfıyyat işləri aparmaq;
18 yeni neft və qaz yatağı (quruda 
“ Kürovdağ", “ Qaradağ” , “ Mişovdağ' 
“ Qalmaz”  və s.; dənizdə “ Neft Da- 
ları” , “ Qum adası” , “ Palçıq pilpiləs 
“ Darvin küpəsi”  və s.) aşkaretdilər. 195 
ildə neft hasilatı 16,5 mln. I-a çatdırılı 
“ Neft Daşları”  yatağımn kəşfı Azərb.ı 
canda dənizdə geoloji-kəşfıyyat işləriı 
sonrakı inkişafı iiçün baza yaratdı. 
dövrdə “ Səngəçal-dəniz Duvannı-u 
niz-Xərə Zirə adası” , quruda isə “ Qaı 
bağlı” , “ Kürsəngi”  yataqları aşkar etl 
dı Həmiıı illərdə respublikamn quru 
hələrində Mohsuldar qat çöküntüləriı 
ehtiyatları, demək olar ki, tam öyrəııilı 
Neft və qaz yataqlarının axtarış-kəşfı; 
yatının perspektivlilikləri daha dərinı 
yatan vo mürəkkəb geoloji, struktu 
tektonik quruluşa malik Məhsuldar q; 
tın aşağı horizontları, Miosen-Paleogen 
və Mezozoy yaşlı çöküntülərlə bağlı idi. 
1960 70 illərdə Mezozoy çöküııtülərinin 
neft-qazlılıq potensialım aşkar etmək 
məqsədilə akad. Ə.Əlizadənin ıəhbərliyi 
altında geniş tədqiqat işləri aparıldı.
1968 ildə Carlı, Qaracallı və Sorsor struk- 
turlarında kəşfiyyat qazıması nəticəsin- 
də müəyyən edildi ki, Mezozoyun dərin 
yuyulması, çökmə süxurların kəsilişində
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böyük stratiqıafık vahidlərin, o ciimlə- 
dən örtük rolıınu oynayan, nert-qaz ya- 
taqlarınm saxlanılmasını təıniıı edən 
Miosen-Paleogen çöküntülərinin ixtısar 
olması Saatlı Göyçay NQR-da yataq 
açmağa imkan vermir. 1970 ilədək Xəzə- 
rin Azərbaycan sektoruııda 40 m dərın- 
liyində olan sahələrdə geoloji-kəşfiyyat 
işləri aparılırdı və bıı dərinliklərdə. de- 
mək olar ki, bütiin ııeft və qaz yataqları 
kəşfolundu. Daha perspektivli və zəngin 
ehtiyatlara malik olan neft və qaz yataq- 
ları ısə dənizin böyük dərinliklorindəyer- 
ləşirdi. 19’70 ildə Azərbaycan Neftçıxar- 
ıı a Sənayesi N azirliy in iıı əvəzində 

\zərneft”  və “ Xəzərdənizneftqazsə- 
've”  b irlik ləri yaradıldı. Xəzərdə bütüıı 
ktorlar üzrə şimalda və cənubda koın- 
:ks işlərə başlandı. Xəzərin Azərbay- 

.n sektoruna yeni texnika və texnolo- 
vaların gətirilməsi nəticəsində böyük 
■rinliklərdə işləmək və yeni perspektiv- 

ıhələrə çıxmaq imkanı yarandı və ilk 
Ib olaraq yarımdalma qazıma qurğusu 
iixtarış-kəşfıyyat işləri aparıldı. Neft 
qaz yataqlarında çoxlaylılıq, Məhsul- 

ır qat çöküntülərinin böyıik qalınlığa 
ılik olması, Xəzər dənizinin böyük də- 
ılikləıındəki neftlilik-qazlılıq diapozo- 
ıııun 5000-6000 m-p çatması belə ya- 

ıqlarda axtarış-kəşfiyyat işlərinin ənə- 
ıv i üsullarla aparılmasım səmərəli et- 

ınirdi. Bununla əlaqədar axtarış-kəşfıy- 
ıt işlərinin mərtəbəli kəşfıyyat sistemi 
lənib həyata keçirildi. Belo üsulla "Sən- 
əçal-dəniz-Duvannı-dəniz-Xərə Zirə 
lası” , “ Bahar” , Bulla-dəniz (indiki Xə- 
Zirə-dəniz), “ 8 M art” , “ Günəşli”  və s. 

\taqların kəşfıyyatında iki və ya üç kəş- 
yyat mərtəbələri ayrılmışdır. Yalağın 
k quyu ilə aşkar edilməsinin xüsusilə 
ayük əhəmiyyəti vardır. Xəzəıin Azər- 
lycaıı sektoıundakı “ Günəşli” , “ Çı- 
ı q ” , “ Azəri”  və s. ilk qııyu ilə aşkar edi- 
n yataqlardır. Bununla əlaqədar ola- 
ıq ilk quyunun yerinin seçilməsi prinsi- 
i (tağdan uzaqlaşma prinsipi) xiisusi 
əl oynayır. Cəııubi Xəzər çökəkliyinin 
öyük dərinliklərində axtarış-kəşfiyyat 

işlərinin səmərəliliyini artırnıaq üçün 
Məhsuldar qatın kəsilişində istinad ho- 
rizontları 3 kəşfiyyat mərtəbəsinə (“ Fa- 
silə” , Qırmakialtı və Qala) ayrılmışdır. 
Hər mərləbənin istinad horizontunun 
eyııi zamanda yatağın işlənilməsində də 
istinad horizoııtu k im i qəbul edilməsi 
neftli-qazlı layların kəşfiyyatı ilə sınaq- 
səııaye istismarım birləşdirməyə imkaıı 
yaradır. Beləliklə, aşkar edilmiş neftli- 
qazlı laylarııı koşfiyyatı qabaqlayıcı is-

tismar qazıması ilə aparıldı və yataqla- 
rın qısa nıüddətdə işlənilməyə lıazırlan- 
ıııası təıııin edildi. C ənııbi Xəzərin Azər- 
baycaıı sektorunda “ Neft Daşları”  ilə bir 
tektoııik xətt iizərində yeıləşən perspek- 
tivli stnıkuırlarda axtarış-kəşfıyyat işləri 
giicləndirildi Bu məqsədlə “ Günəşli" 
yatağında daıin dəniz özülləri quraşdırıldj 
(Əlınıəd Zevnalov, Rafiq Xələfov). Nə- 
ticədə Xəzər dənızındə çoxlaylı neft ya- 
taqları olan "Giinəşli" (1979). soıırakı 
illərdə isə “ Çıraq”  (1985), “ Azəri”  (1987) 
və digər yataqlar aşkar edildi.

Azəı baycan Respııblikası öz mıistə- 
u illiy in i bərpa etdikdəıı soııra qarşılaş- 
dığı çətinlikiər aşkar edilnıiş ııeft yataq- 
larının işlənilməsinə imkan vermirdi. 
Yeııi ııcft stratcgiyası hazırlandıqdaıı 
sonra Xəzər dənizinin Azərbaycaıı sek- 
toruııda xarici neft şirkətləri ilə birgə 13 
saziş üzrə 18 salıədə axtarış-kəşfiyyat 
qazıması aparılmışdır (1^9(1). 5 sahədə 
(“ Qaıabağ” , “ Şahdəııiz “ İnam” , “ Ya 
naıı tava” , Atəşgah” ) və 3 yataqda

(“ Azəri” . “ Çıraq ■Giinəşli") ARDNŞ 
tərəlindən başlanmış axtarış-kəşfıyyat 
qazıması davaııı etdirilm iş, 11 sahə 
(“ llamdəm", “ Əşrəfı", Dan ulduzu” , 
“ Talış-dəniz", Naxçıvan \  "Abşeron", 
“ Araz-dənız” , ' Oğtız". ‘ Kürdaşı", Zə- 
fər", “ Yalama” ) yeııi strukturlar kiıni 
kəşfiyyata daxil ediimiş, 17 strukturda 
qazıma (29 quyuda) və tikiııtı işləri başa 
çatdırılm ışdır. Bunlardan ikisində 
(“ İnam”  və “ Yalama” da) qazıma da- 
yandırılmış, kəşfiyyat isədavam etd irilir 
(2006). ARDNŞ ilə xarıci ncft şirkətləri

arasıııda bağlanmış ueft sazişlərındəıı 
14-iində 23 perspcktivli strııktıır (18 i 
dani/də və 5-i quruda) iizrə karbohıd- 
rogen clıtiyatları q iym ətbıu lirilın iş. 
m iix tə lif dərəcədə geoloji, geofi2iki, 
miihəııdisi lədqıqatlar aparılmış, biı çox 
strııktur dərııı kəşfiyyat qazıınasıııa lıa- 
/ırlanınış, lakiıı qazıınaya lıələ başlanıl- 
ınannşdır. Bir neçə struktıırcla isə dəriıı 
kəşliyyat qazıması axıra çatdırılmamış- 
dır. Aparılan axtarış-kəşfıyyat işləri nə-
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ticasində ik i orta neft-qaz-kondcnsat 
(“ Əşrəfi” , “ Qarabağ” ) və b ir nəhong 
qaz-kondensal (“ Şahdəniz” ) yatağı kəsf 
cdilmişdir. Nətıcədə qazıma işləri sürət- 
ləıımiş, digər dovrlərə nisbətən daha çox 
neft, qaz və kondensat ehtiyatları artımı- 
ııa nail olıınmuş və axtarış-kəşfıyyat qa- 
zımasında yiiksək sənıərə əldə edilmişdir. 
Əsas neft və qaz ehtiyatları artımı (6 kəş- 
fiyyat-qiymətləndirici quyunım məltı- 
matlarına görə) “ Azəı i-Çıraq -Günəşli” , 
“ Şahdəniz” , “ Əşrəfi”  və “ Qarabağ”  ya- 
taqlarından alınmışdır.

Xarici şirkətlərlə birgə işlərin nəticə- 
sində neftlə birlikdə oldə edilmiş konden- 
sat və sərbəst qaz ehtiyatları artımı 1 m 
qazımaya 12707 t (şərti yanacaqla) səmə- 
rə vermişdir. Bıı isə sovet dövründə əldə 
edilən ən yüksək göstəricidon 17 dəfə 
çoxdur. “ Şahdəniz”  yatağının koşfindən 
sonra karbohidıogen elıtiyatları daha da 
artmışdır. “ Şahdəniz”  yatağının kəşfiy- 
yatı ilə Xəzorin Azərbaycan sektorunda 
yerləşən strukturların persoektivlilikləri- 
nə yenidən baxmaq iınkanı yaranmışdır. 
Xüsıısilə “ Şahdənu”  yatağından cənub- 
da və qərbdo yerloşən “ Zəfəı- Məşəl” , 
“ Naxçıvan” , “ İııam” , “ IJmid” , “ Babok” , 
“ Araz” , “ A lov” , “ Şərq”  və s. strukturla- 
rın qaz-kondensat və neft-qazlılıq baxı- 
mından perspektivliliyi böytik əhəmiyyət 
kəsb edir. Qtıruda yerləşən pcrspcktivli 
strukturların Məhsuldar qat üzrə
dördelementli s tıuk tu r fondu artıq 
tükəıımişdir və bu sahələrdo ncft-qazlılıq 
baxımından kəşfıyyat obyektlərini qcy- 
ri-antiklinal təlolor (Həşimxanh, Azad- 
kond vo b.) toşkil edir. Eyııi zamaııda 
quru əraziləıində ikiııci neftli-qazlı regi- 
onal kompleks Mezozoy çöküntüləridir. 
Bu kompleksdə uzun müddət ııeft-qaz 
yataqlarımn axtarış-kəşfiyyat işləri apa- 
rılmışdır, lakin ayrı-ayrı neft-qazaxınla- 
rınııı və kiçik neft yataqlarının (“ Bəyim- 
dağ-Təkçay” , “ M uradxanlı” , “ Zağlı- 
Zcyvə”  və b.) aşkar cdilməsıııə baxma- 
yaraq, ir i neft-qaz yataqlan kəşf olun- 
mamışdır. Aparılm ış geoloji-geofıziki 
tədqiqatlar və koşfiyyat qazıması noticə- 
sində oldo olunan materiallarla Mczo- 
zoy neftli-qazlı kompleks çökiin tübri- 
nin cavan çöküntülərlə təmas səthi öy- 
ronilm iş, onun daxili s truktııı-tekton ik 
xüsusiyyətlori, xüstısilo miirokkəb qııru- 
luşa malik olan ko llektorları kilayot 
qədər tədqiq olunmamışdır. Ən pcrs- 
pektiv li saholərin Şaınax! Qobustan vo 
Xəzəryanı-- Quba neftli-qazlı vilayətlə- 
rindo yerləşd ik ləri p roqnozlaşdırıl- 
mışdır.
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N eft və qaz yataqlannın 
işİənilməsi

Neft yataqlarınm işlənilməsinin tək- 
milləşdirilməsində və geoloji-mədon ma- 
teı iallarımn toplanmasında o vaxtkı Ba- 
kı Politexnik İnstitutunun (indiki Azor 
baycan Dövlot Neft Akademiyası), 
“ Azərneft”  İstehsalat B irliy in in  ııəz- 
dindo yaradılmış ilk elıııi tədqiqat 
müossisələrinin -  sınaq stansiyalarımn, 
mərkəzi kimya laboıatoriyasımn, geolo- 
ji-kəşfıyyat bürosunun, neft hidravlikası 
laboratoriyasının, energctika bürosunun 
vo s. munüm ı olu olmuşdur. 20 əsrin 20- 
ci illərindo neft yataqlarının işlonilmə 
sistemləıinin təsnifatı yaradıldı. Bakıda 
yaradılmış (1929) Azərbaycan Neft Təd- 
qiqat İnsfitutu (indiki Azərbaycan Dov- 
lot Neft-Qaz Sənayesi Elmi Todqiqat vo 
Layihə İnstitutu -  AzD N Q SETLİ) mə- 
donloı də ycnidənqurma vo yeııi neftli sa- 
hələrin mənimsənilməsi problemlori ilə 
məşğul olmağa başladı. 1933 ilin avqus- 
tunda Bakıda keçirilmiş neftçilərin 1-ci 
ümumittifaq qurultayında quyulaıarası 
məsafələrin elmi cəhətdon əsaslandırıl- 
mış iisulla seçilməsi və quyuların sayının 
layihələndirilməsi məsəlosi irəli sürüldü. 
Bu, Abşeron yarımadasınm neft yataq- 
larında yeııi dərin horizontların istisma- 
ra veriknosindo aktual məsələ idi. Neft 
laylarımn veriminin artııılması məqsədi- 
lə onlara süni təsir üsullarının sınağı ilk 
dofo Abşeıon yarımadasınm yataqların- 
da hoyata keçirilmişdir. 1928-31 illərdo 
Ramana, Suraxanı və Bibiheybot yataq- 
larında məhdud sahəbrdə laylaıa sıxıl- 
mış hava vurulmasına başlanılmışdır. 
1945-46 illərdo bu üsulların nisbətoıı ge- 
niş ıııiqyasda totbıqi Binoqədi (Qırmaki- 
altı lay dəstosi), Bibiheybot (V horizont). 
Ramana (II horizont) yataqlarında hə- 
yata keçirilmişdir. 20 əsrin 30-cu illərin- 
də vo 40-cı illorinin əvvolloripdo neft 
yataqlarının işlənilmosinin nozəri clmi 
osası -  yeraltı hidı odinamika və layların 
flzikası sahəsində eksperimental tədqi-

qatlar aparılmağa başlandı, kollektorla- 
rın fiz ik i xassələrinin öyronilməsi ıneto- 
dikası yaradıldı. Ilk dofə ümumi süzülmə 
nəzəriyyəsinin ııeft və qaz yataqlarının 
işlənilməsi proseslərinə tətbiqiııə aid təd- 
qiqatlar aparıldı. Həınin dövıdo ütıyıı- 
lararası optimal məsafolorin toyini və 
Azərbaycanın neft yataqlarınm işlənil- 
masinin səmorəli sistemloriııin seçilməsi 
problemləriuiıı holli ilə hağlı olaıı geolo- 
ji-istısmar materialları təhlil edildi və 
ümumiləşdirildi. 1943 ildən neft-qaz ya- 
taqlarımn səmərəli işlənilməsi onlarnı 
gcoloji-texnoloji layiholori osasında api 
rılmağa başlanmışdır. AzDNQSETLİ 
do yataqlarda neftin mosamoli mühitd 
su ilo sıxışdırılıb çıxarılmasınm öyror 
mosi sahəsində ilk  tədqiqatlar aparıK: 
Sıxışdırılıb çıxarılma prosesinin paı 
metrləri, neftin sıxışdırılma sür; 
özlüliiyü və fəallığı, sıxışdıran suyun ti] 
kollektor süxurların xiisusiyyətləri, kı 
modelinin uzunluğu vo s. təyin edild 
Aparılmış nozəri və eksperimeııtal todq 
qatlar əsasında 1946 ildo Pirallah 
adasında, 1947 ildə Balaxanı-Sabuı; 
çu-Ramana yataqlarında sənaye təcri 
bələri həyata keçirildi. Sonrakı illərd 
yeraltı qaz hidrodınamikası sahəsind 
aparılmış tədqiqatlar əsasında neft ya 
taqlarıııın işlənilmosinin layihələndiril- 
məsi prinsipləri yaradıldı, bu sahədə nə- 
zəı i və eksperimeııtal işlər inkişaf etdiı il- 
di. Yataqların işlənilməsi sistemlərinin 
seçilməsi. quyulararası optimal məsafə- 
ləıin təyini, statistik üsullar əsasınd; 
müxtəlif ıejim li yataqlar üçün ııeft hasi 
latının proqnozlaşdırılması və s. məsəl. 
lər həll edildi. Abşeron yarımadasınd; 
yataqlarm özünəməxsus xüsusiyyotləıi ı 
(çoxlaylılığı, layların lito lo ji cəhotdo 
müxtəlifcinsliliyi, böyük drenajlama cı 
biliyyəti və s.) nəzərə aiaraq, bu yataqlu 
rın işlənilmə texnologiyası və sistemlər 
nin təkmilləşdirilməsinə dair təklifiər iıo 
li sürüldü (AzDNQSETLİ). Ən böyü 
ncftvermə əmsalı əldə etmək məqsədil 
Azərbaycan neft yataqları üçün quyulaı 
şəbəkəsinin sıxlığı məsəlosi tədqiq edild' 
Nel't yataqlarında hasilatı inteıısivləşdir 
mək və neft verimini artırmaq məqsədilo 
“ Pirallahı adası”  yatağımn quru sahəsin- 
də laylara müxtəlif üsullarla təmizlənmiş 
vo kimyovi işlənilmiş su vurulmasına 
başlandı ( 1948). 1950 ildə neft yataqları- 
nııı işlənilmosi üsulları vəsistemlərini tok- 
milləşdirmək, təkrar neftçıxarma nəzəriy- 
yəsini inkişaf etdirmək moqsodilə Azər- 
baycan SSR EA-nın Neft İnstitutunun 
nəzdində Neft Ekspcdisiyası yaradıldı.
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1960 ildə Neft Ekspedisiyasmın osasmda 
Azorbavcan EA-nın Dorin Ncft vo Qaz 
Yataqları Problemləri İnstitutıı toşkil 
cdildi. Neft yataqlarının işlonilməsi qa- 
zıma, neftçıxarma vo s. ilo bağlı elmi tod- 
qiqat işləri yuxarıdakı elıni todqiqat 
institutları ilə yaııası. “ Dənizneftqazlayi- 
ho" Dövlot Elmi Tədqiqat vo I ayihə 
İnstitutunda (D F T L İ), Azəıbaycan Neft 
vo Kimya İnstitutunun uyğun kafedra 
və problem laboratoriyalarında, Tobii 
Qazın Noqlo Ha/ırlanması vo Hmalı üzro 
Mmumiiti'äq Elıni Todqiqat v« Layiho 
institutunda vo s.-də aparıldı. Akad. 
.zad Mirzəcanzadənin özlii-plastik sis- 
mloriıı məsamrıli sistemdəsiizülmosinin 

'yronilmosindon aldığı noticələr qazıına 
ıdrodinamikası sahəsindo bir sıra əhə- 
■yyətli elmi tədqiqatların həyata kcçi- 
Iməsi üçün əsas oldu. Başlanğıc tozyiq 
radiyenti təzahürlü neft yataqlarının iş- 

ilmosi problemlərinə dair tədqiqatlar 
arıldı, g illi məhlulun laya hopması 
Harının öyronilməsi üçiin özlü-plastik 

ayelərin süzülmosinin fenomenoloji ııə- 
əriyyəsi irəli süriildü. Neftin qeyri-Nyu- 
ıiı xassəli olması müəyyən edildi və bu 
hədə alınmış elmi nəticələrin neftçıxar- 

ıada tətbiqi əsaslarının işlənilınəsi, tex- 
oloji proseslərin səmərəliliyini artırmaq 
çiiıı fıziki sahələrin tətbiqi, eləco do 
uyıı və layların tədqiqinin kibernetik 
saslarının yaradılması sahəsində işlər 
örüldü. 20 əsrin 50-60-cı illərində yeral- 
hidrodinamika siirotlə inkişaf etdi, neft 

ataqlarının işlənilməsinin layihələndi- 
ilməsi və təhlilində elmi nailiyyətlorin 
eniş tətbiqi başlandı, “ Neft Daşları” 
atağımn işlənilmə layihəsi tərtib olun- 
l i .  ilk “ Qaradağ”  qaz-kondensat yatağı 
-kar edildi. Bu yataqlarda baş verən 

nürəkkəb prosesləıin öyrənilmosinə yö- 
əldilmiş elmi tədqiqatlar aparıldı. Qu- 
uların hidroterm odinam ik tədqiqatı 
oticolərinin araşdırılmasınm yüksək ef- 
k tli metodları işlonildi, laylarda 

iizülmə, onların həndəsi və eneıgetik 
jarametrlərini, eləco də fiüidin layda bir- 
ızalı hal təzyiqini təyiıı etmək üçiin yeni 

ısullar verildi və neft-qaz sonayesiudo 
’.eniş tətbiq edildi. Doniz neft-qaz yataq- 
arının kotnplcks monimsonilməsinogöro 

Ənvər Ə lixanov, Abas Biiəndərli, 
Bəhmon Hucıyev, Mommodcavad Qa- 
sımzadə, İsıa fil Quliyev, M irkazım 
Məmmədov, hıidd Səmədov Leniıı miı- 
kafatına layiq görülmüşlor (1961). Qaz- 
kondensat yataqları ehtiyatlarının qiy- 
motlondirilmosindo və yataqlarm işlon- 
mosinin ııəzori və təcıiibi əsaslarının işlo-

nib hiHwrlanmHNinda xidmotlərıno görə 
akad. Midhod Abasov. müx. iizv Fai,q 
Orııcolivcv, hamçinin Xoşboxt Yusifza- 
də. Yıın Kondruskm, Nazinı Əkborov. 
Ağamahmud Siracov Azərbaycan SSR 
Dövlot nnikafatına layiq görülınüşlər 
(1982). AzDNQSETLİ do aparılmış no- 
zorı todqiqatlar əsasında clastik mayelə- 
rin elastik məsaməli ıniihito siiziilməsi 
ınəsəlolərini təqıibi lıoll etıııok iiçüıı bir 
sıra metodlar, məs.. “ ortaqlaşdırma nıe- 
todu", “ qorarlaşmış voziyyətlərin ardıcıl 
(parabolik) yaxınlaşmaları mctodu" vo 
s. işlonildi. Donizdə neft-qazçıxarma 
tOKiübəsində ilk dolb Xozoıin sort şorai- 
tində estakada tip li hıdıotcxnikı qıırğu- 
lar vasitosilo yataqlarm işlonilməsi həya- 
la keçiıildi və bir mcydançadan 32-yə 
qodor kut-maifi istiqaım tlondirilm iş 
quyuların qazılması vo istismarı texnolo- 
giyasını tətbiq edorək yüksok naticolor 
oldo olundu. Çoxlaylı vo böyük neftli- 
qazlı intervala ınalik olan yataqlarda ba- 
zis vo ikinci dorocoli işlənmo obyektləri 
seçildi, əsaslandırıldı və belə hallarda 
quyuların yerləşdirilınəsinin optimal sıx- 
lığı gcoloji-iqtisadi cəhotdən əsaslandırıl- 
dı, istismar quyularmda obyektlərin 
açılma intervalları optimallaşdırıldı vo 
işləııilmənin layihələndirilmosindo tətbiq 
edildi. Dəııiz yataqlarının işLanilmosi 
təcrübəsindo dünyada ilk  dəfə bircins 
olmayan və çox böyük dərinliklərdə ya- 
tan (4500 - 5000 m) laylara suvurma pro- 
sesi həyata keçirilm işdir (“ Səngəçal- 
doııiz Duvannı-dəniz-Xərə Zirə adası”  
yatağında). Yataqların işlonilmə müddo- 
tini qısaltmaq, bu miiddəti hidrotexniki 
qurğtılarm dayanıqlıq miidtiətinə uy- 
ğunlaşdırmaq, işlonilmonin tempini ar- 
tıımaq və layların neft verimini yüksəlt- 
ınok məqsədilə onlara süni təsir üsulları- 
nın (konturarxası, koııturdaxili, böyiik 
salıəli yataqların suvurucu quyularla 
ayrı-ayrı salıələro bölünmosi və s.) totbi- 
qi nəticosindo işlənilıııodo yüksək iqtisa- 
di-texııiki ııoticolər oldo cdilmişdir. Koşf 
edilmiş yeni yataqların neft-qaz ehtiyat- 
larınm doqiqləşdirilmosi, onların işloııil- 
məsiııiıı geoloji-texnoloji layihəloııdiril- 
rnəsi vo s. üçün lazım olau geoloji-gcofi- 
ziki. hidrodiııamiki lodqitıatlann aparıl- 
ıııası sahosiıido mulıunı işlar göriil- 
ınüşdiir. Yataqların işloııilmə tempini 
artırınaq, laylarm verim ini yiiksəllmok 
moqsodilo oıılara vurulan doııiz stıytı to- 
ıııi/lonmiş vo ııeftsıxışdırma qabiliyyati- 
ni yiiksoltmok üçüıı m üxlsttf'fiziki-kim - 
yovi iistıllarla L»sir edilınişdir.

Yeni ııcl't stralegiyasının lıəyata kc-

çirilmosilə əlaqodar “ Əsrin miiqavilo- 
si"ııo tıyğun olaraq Azərbaycan Bcynol- 
xalq Əımliyyat Şirkəti (AUƏŞ) yaıadıl- 
dı. ABƏŞ toroüudon 1995 ıldon başlaya- 
raq ‘ Azorı Çıraq Günaşli" saholorındə 
yenidoıı müasir gcollziki iısullarla todqı- 
qal işlori aparıldı, nıoh^uldar laylarııı vo 
fiüidloriıı lı/'k i-k iınyovi xiisusiyyotlori 
öyroııild’ vo işlonilmə iiçüıı proqraııı lıa- 
zırlaııdı. Tərtih cdiinıiş proqıama osa 
soıı yatnqlarııı işloııilmosi "ilk in  ııeft" vo
3 faza dövrloriııə bölünnüişdür. İlkin 
ııeft" layihosi çorçivosıııdo, osasən "Çı- 
raq ' yatağmın monimsoııilnıosi ııəzərdo 
tuıulurdu. Btırada Azorbaycan neftçilə- 
ri tərəfindən quraşdırılrnış I saylı öziil- 
don (24 quyunun qazılınasma iıııkan ve- 
rir) hasilat qııyularınm qazılmasıııa baş- 
lanınışdır (1995 ildoıı). Yataqda osas iş- 
loııilmə obyektı kiıni M jhsuldar qatın 
Fasib lay dostosi vo Balaxaııı lay dostə- 
sinin 10-cu lıorizontu qobtıl edilınişdir. 
Yuxarı horizoııtlar iso ikinci doıocəli 
obyektlər kiıııi qəbul cdilib vo onlarııı 
ehtıyatları osas quyulardaıı bir ııeçə yan 
liilələrin qazılması tcxnologiyası iləçıxa- 
rılacaqdır. Yataq miiasir texııika və tcx- 
nologiyamn tətbiqi ilə işləııilir. Çox 
böyiik tnaillikJi və üfüqi quyularm qazıl- 
ıııası texnika-texnologiyasıııın tətbiqi, 
yataqların ınəniınsə'iilməsi üç-iin dorin 
öziillorin, hasilat quyularımn miqdarı- 
mn xeyli azalmasına səbəb olıııuş və no- 
ticodo yataqlara qoyulacaq sərmavə 
xeyli azalmış, işlənilməııiıı soınorəliliyi 
ytiksoldilmişdir. Quyuların istismarı za- 
ınanı obyektlorin böyiik iııtervalla açıl- 
ması, işlonilmoııiıı ovvolindon obycktiıı 
ayrı-ayrı laylarıııa cyni zamaııda bir 
quyu vasitosilə yiiksək təzyiq (300 atm) 
altında mexauıki qarışıqlardaıı və oksi- 
gendon toıııizlonınıs dəniz suyuııuıı vu- 
rulması texnologiyasının totbiqi do layın 
neft verimini xeyli vüksoltıniş və işlərul 
ınənin səmoroliliyini artırmısdır. Quyu- 
ların hasilatının yiiksok olduğuıııı nozo- 
rə alaraq qııın tıxaclarınııı qarşısını al- 
maq üçün quyııda xiisusi siizgodordon 
və avtomatik ciluızlardan istifado cdilir 
Sa/.isin 1 vo 2-ci fazaları ‘ Azən1' yatağı- 
nı, 3-cü fazası isə "G iinoşli”  yatağının 
cənub-şorq (sııyuıı tlariSı hissosi). ‘Çı- 
raq yatağının qərb his,-.oloıinnı ısloııil- 
m o K İ ı ı i  olıato cdir. İkınci boyiik sa/ıs no- 
lıoııg “ Şalıdaaiz qii/-kondcıısat yatağı- 
nın koşfiyyatı, iybnilnıasi vo mohsulıııı 
pav bölgiisii üzro bağlanınısdır. Sazişo 
osasoıı bıı yataqda 4 axtarış-kosfiyyat 
quyustı qazılmış, 6000 6500 ın dariıılik- 
də Məhsuldar qatııı Fasil* lay dostosin-
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do və Balaxanı lay dostosinin 10-cu, 8-ci 
horizontlarında yiiksək mnhsuldarlıqlı 
qaz-kondensat yatağı aşkar edilmişdir. 
Sınaq-mənimsənilmə zamam uuytıların 
giindəlik hasilalı 1,5-1,8 mlıı. m qaz, 
400-450 / kondensat olmuşdur. İşlanil- 
mə layibasinin ilk iıı fazasına əsasən bu 
yataqda dəııizin 101 nı dərinliyindo fər- 
di öziiliin tikilməsi və oradan 9 hasilat 
qııyusunun qazılması nozordə tııtulmuş,
4 hasilat quyusu qazılmışdır (2006).

X o ş h ix t Y u s ifıa lb , A k i f  N .v in ıan o r, 
N az in t Ə kh,jrov

N eft və qaz quyularının 
qazılması

Azorhaycanda holə 8 osrdə neft qu- 
yıılarımn qazıldığı haqda məlumatlar 
var. 1683 ildo Balaxam, Rinəqədi, Suıa- 
xiıııı madfittlətmdə olmuş ahnan səyyaht

və təbiətşünası E.Kempfer burada qazı- 
lan quyuların divarlarının daşla hörül- 
düyüııü və ya ağacla bərkid ild iyin i qeyd 
edirdi. 1847 ildə diinyada ilk dəfə Bibi- 
heybotdə ınexaniki üsulla ııeft qııyusıı 
qazıldı. 1871 ildo Balaxanıda mexaniki 
üsulla qazılmış neft quyusu (dərinliyi 
64 m) foııtan vıırdu. 1873 ildə qazımada 
buxar maşınlanndan istifadə edilməyə 
başlaııdı. 1884 ildə neft quyularımn 
ştanqla vurma üsulıı ilo qazılması tək lif 
edildi; sonralar (1893 ildon) bu üsul 
“ Bakı qazıma üsulu" adı ilə bir çox ölko- 
lərəyayıldı. 1901 ildo Suıaxamda Koko- 
rev zavodu ərazisindo qaz quyusu qazıl- 
dı. 207 nı dərin likdən çıxarılan qaz 
zavodun qızdırıcı sistemlərində istifado

olunurdıı. 1901-11 illordə ııeft modonlə- 
riııdə buxar maşıııları ovəzino elektrik 
m iihorriklərindən istifadə edilməyə baş- 
landı. 1911 ildo Azərbaycaııda (Suraxa- 
nıda) ilk dəfə roto r (fırlaııma) iisulu ilə 
qazıma tətbiq edildi. 1920 ildən başlaya- 
raq rotorla qazıma üsulıı təkmilləşdiril- 
di və geniş yayıldı. 1922 'ldə dünyada ilk 
quyııdibi mühərriki b irpillali reduktor- 
lu qazıma turbini (turbobur) yaradıldı və 
1924 ildo Suraxam modonlorində tətbiq 
edildi. 1920-32 illordə qazıma sahəsində 
qəııaəlli ikikəırıərli quyu konstruksiyala- 
rı, dərinliyi 2000 //ı-ədok olan quyuları 
borkitmok üçiin quyu sementi. quyuların 
möhkomlondirilməsi texnologiyası, qazıl- 
ınış süxurların quyu dibindən qazıma 
məhlullan ilə çıxarılmasınm nozəıi osasla- 
rı və s. işlor'ldi. Qazımada texnoloji pro- 
seslərın rejim lərinin elıui əsaslarımn işlə- 

sa'nəs'mdə Äzərbaycıınüa nəzəıi 
və təcriibı tədqiqatlar aparılmağa baş-

Diinya
standartlarına

uyğun
modern-

loşdirilmiş
“ İstiqlaF'
(keçmiş
“ Şelf-5'')

yarımdalma
iizoıı

qazıma
qurğııstı.

landı. 1928 ildə ilk dəfə olaraq şaquli 
qazılan quvuların oyriliyin i ölçən cilıaz 
yaıadıldı və Binəqədidə smaqdan keçiri- 
lərək başqa mədəıılərdə də geniş tətbiq 
edildi. 1929 30 illəıdə aparılan elıııi təd- 
qiqat işləri nəticosində yaradılmış “ çəki 
ind ikatoru”  qazıma rejiminin tonzimini 
asanlaşdırdı Reduktoısuz oxlıı tuıbo- 
burlarm  yaradılması və totbiqi maili 
quyularm qazılmasma iınkan verdi. Ro- 
to r iisıılu ilə ilk  maili quyu 1933 ildə Pi- 
rallahı adasında qazıldı. Yeııi, dalıa 
mükəmməl (çoxpilloli) turbobur tip ləıi- 
ııin yaradılması (1936) turbin qazıması- 
nın texnika və texnologiyasmın inkişafı- 
na imkan verdi. Bıı ınoqsədlə bir sıra 
texnoloji məsələlər həll edildi, sürətlə

qazımanın elmi əsasları yaradıklı. Ro- 
torla qazıma iisulunda qazıma alətinin 
iş şəraiti öyrənildi. 20 osrin 30 40-cı illə- 
rində ilk dəfo nct't sonayesindo qazıma 
və qoruyucu kəmərlərin hesablanması 
metodikasımn əsası qoyuldu, hesabla 
maların analitik və qrafık üsulları işlə- 
n ild i. 1941 ildə Bakıda Bibiheybət sahə- 
sində dünyada ilk dofə turbinlə maiii 
(maks. əyriliyi 22°) quyu qazıldı. Turbin 
və ro to rla  m ailı qazıma tisullai'inın 
nıüqayisəli tohlili elıni cəhotdon əsaslan- 
dırıldı, ınaili qazımada işlədilən cilıaz və 
alətlər yaradııdı. maili quyuların qaz'l- 
ınası texnologiyası işlənild i. Akad. 
Məmmədpaşa Quluzadə v-ı b. quyudibi 
ıniihərriklərlə böyük inhirall'. maili qu- 
yuhır qazılması prinsiplorini işloyib ha- 
zıriadılar. Həmin dövıdo elektriklə qazı- 
ma üsulu yaradıldı vo bu üsıılla ilk  quyu
1940 ildə Bakıda Qala salıəsində qazıldı. 
İk inci dünya ınüharibosindən sonıakı il- 
lərdə miix. üzv Sabit Orucov və b.-ııın 
işlədiyi bir əsasdan bir ııeçə quyunun 
qazılması (kııt qazıma) iisulıı buruqlarm 
tutduğu torpaq sahələrini xeyli azalt- 
mağa, tlən'ız özMəri və estakadayam sa- 
hələrdon səmərəli istifadə etməyə imkan 
verdi. Hazırda dəniz neft yataqlannda 
bu iisulla bir özüldən 30-a qədor quyu 
qazılır. Azorbaycanın neft və qaz yataq- 
larında mürəkkəb geoloji şəraitlərdə də- 
rin və çox dorin quyuların qazılmasınm 
elnıi cəhətdən əsaslandırılmış texnolo- 
giyası, kombinoli ro tor-turb in  qazıması- 
ııın texnologiyası işlənildi. 1954 ildə tur- 
boburların sınağı iiçün ilk  dəfə ııadir 
stend yaradıldı. Qazıma dərinliyinin art- 
ması ilə bağlı olan texnoloji çətinliklərin 
həlli üçün neft və qaz qııyuları qazılına- 
sının h idrodinam ik əsaskırı işlənildi. 
Akad. Azad Mirzocanzadə qııyu lüləsin- 
də qazıma məhlullarınm hərəkətinin 
mükəmməl hidıodinam ik nəzəriyyosini 
yaratdı. Qazıma alətləı iniıı və qoruyucu 
kəmərlərin tutıılmasınm təbiəti öyronil- 
di, bununla bağlı baş verən qoza və ço- 
tin lik lərin  qarşısmı almaq və onları ləğv 
etmək üçi'm texniki vasitələr vo texııolo- 
j i  tədbirlər hazırlandı.

Azərbaycanda ilk  dəıin quyular 
(3500 /»-dən çox) 1938 ildə qazılmışdır.
1941 ildo Avropada əıı dorin (3904 m) 
quyu Binə-Hövsan sahəsində, 1953 55 
illərdo isə Zirodə (4350 /») qazılıb istis- 
ıııara verilmişdir. Ncft quyusuıuın də- 
rin liy i 1962 ilda 5044 /;ı-ə, 1968 iklə isə 
6522 nı-3 (“ Xəro Zirə-doniz” ) çatdırıldı. 
Azərbaycanda doriıı vo çox dərin qtıyu- 
ların qazılmasında 1960 ildən smaqtlan
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"Q ıırtu lu j" 
ıi/üq;tlxan 

qa/jnuı 
ı|iırj!uMi.

iləıı almaz baltalarm tətbiqi vo bıı 
arla qazıma texnologiyası təkmil- 

m ildi. İlkdəfə 1964ildədənizdəinhi- 
1150 m (quyudibi 3391 m) olan mai- 
lyu qazıldı. M üxtə lif tip li şaroşkalı 
alardan istifadə edildikdə quyuların 

, iy in in  qanunauyğunluğu aşkar
■ ıdu. Çətin şəraitdə kiçik diametrli
c ulann qazılması texnologiyasının

sları işləndi (Azərbaycan Dövlət Neft 
 ̂ avesi Elm i Tədqiqat Layihə

İ Lİtutu • A zD N S E T Lİ; ind iki
ırbaycan Dövlot Neft Qaz Sənayesi 

I Tədqiqat vo Layiho İnsütutu 
IN Q S ETLİ). M aili quyuların qazıl- 

ı sının riyazi modellori, hesablanması
ı odikası və texnoloji proseslərini

•rativ idarəetmə, habelo ncft, qaz və 
-kondensat yataqlarında kut maili 
'manın metodikası işlənib hazırlan-

■ İ ndirmə-qaldırma əməliyyatlarmda
\ man miiqavimət qüvvəlarini miııi-

ma endirməyo imkan veron ınaili 
/u profılin in hesablanması metodika- 
aradıldı, yönəldici-sapdırıcı işlətmə- 

ınaili guyular cıazılmasının yeni 
i' lıı tək lif edildi, böyük inh ira lli mailı

yuların qazılması layihəlori hazırla- 
n b həyata keçiıikli. Xəzər dantei akva- 
I' iyasında çətin şəraitdə quyuhırın qa-
zılması zamanı quytı divarları siixnrları- 
nııı davamlılığımn qorunııb saxlanılma- 
sına aid komnleks tədqiqal işlori yerinə 
yetirildi. Quyu divaı lanınn möhkomlon 
dirilmosinin kimyovi metodları islənildi 
və oıılarm qazıına dövriindo tlavamlıLı- 
ğıııı və s tomin edəıı amiüər öynn ild i. 
Ytıyucu ınayeııin udtılmasının və pilnilo

yaranmasınm qarşısınm alınması qay- 
daları, konduktorun və birinci aralıq 
kəmoriıı buraxılma dəı in liy in i təyinetmə 
metodikası işlənildi; qazıma məhlulu- 
nun udulmasına qarşı tətbiq edilən təsir- 
siz doldurucu maddələrin islədilmə şə- 
raiti və tıxacyaratma qabiliyyəti öyrənil- 
di; m iixto lif gilləıin, kimyəvi reagentlə- 
rin, basqmın (təzyiqin), temperatur düş- 
külərinin, eləcə də sürıkü yağlı olavələrin 
qazıına alətinin tutulmasma təsiı i araşdı- 
rıldı. Quyuya qoruytıctı komər buraxjJ- 
mazdan əvvəl qııyu lülosiniıı hazırlanma- 
sıııın yeni texnologiyası işlənib monimsə- 
nildi. Qazıma zamanı çıxarılan süxurları 
araşdıraraq anomal yüksok məsamə təz- 
yiqlərinin təyiııi və proqnozlaşdırılması 
metodikası yaradıldı (AzDNSETLİ).

Azorbaycan alimloriniıı qazıma sa- 
hosiııdə işləyib hazırladıqları texniki va- 
sitolordon (qazıma kəmərlərinin aşağı 
hissosinin koıııponovka elcmentləri. 
aralıq və fırlaııına dayaqlan, chı^tik sta- 
bilizatorlar, qazıma qıfıllan, ok-> kla- 
paiılar və s.) Ncft Sənayesi, Qaz Səııa- 
yesi və Geologiya ııazirlikləri tabcliklo- 
rindoki müossisəlordo geııiş istifadə cdil- 
misdir. Aparılaıı clmi todqiqat işloıi ııo- 
ticosindo nclt vo qaz quyııları qazılma- 
sıııda layın lndravlik yarılması lozyicu- 
niıı qiyınəti toyiıı cdilıııiş, quzıma pro- 
sesində qııyıı divai'larının davamlılığı 
proqnozlaşdırılmış vo tomin cdilmiş; 
udıılmaların qarşısı alınmış, aralıq ko- 
nnrlorin endiı ilınə dorinliklori ınüoyyən' 
ləşdirilmiş, çstin şəraitdo dorin qııytılarııı 
qazılınasi üçiiıı qa/.mıa kəmorloriniıı 
aşağı lıissosinin komponovkası layilıo-

ləndirilmiş vo s. Ncft quyularımn qazıl- 
masının clım osaslarının yaradılmasında. 
tcxııika və tcxııologiyasmın inkişafıııda. 
əldə olunmuş clıııi vo tcxniki nailiyyotlo- 
riıı istehsalatda tətbıq cdilməsmdə Soltıi' 
Quliyev, Azad Mirzocanzadə, Moın- 
madpaşa Qulıızadə, Sabit Orucov. 
Əyytıb fağıycv, Nəsrulla Babaycv, Sc- 
yidrza M irkorim  oğlıı. Ağasof M dvsü- 
mov, Momınodcavad Oasımzado, Qtır- 
baıı Abbasov, Ytısıf Səforov. Mahııuıd 
Salamov, Colal Moınmədov, Siibhi Mo- 
horrəmov, Paııah Nozoıov vo b.-nııı mii- 
hiim xidmətlori olmtışdur.

Dənizdə aparılaıı axtarış-kəşfiyyat 
qazıma işlorinin səmoroliliyini artırmaq 
iiçtin iizən qazıma qurğularınm yaradıl- 
ması məsələsi qarşıya qoyuldu. 1958 
ildo “ Dənizneftqazlayihə" İnstitutunun 
layihosi üzro inşa edihniş özüqalxaıı ilk 
üzən qazıma qurğusu istismara veriklı. 
Qurğudan 7 m su altında 850 /;>-lik

n.-ıdr' Oorqud" üznn qa/.ıma qurğıısu.

struktuı-axtaıış quytıları qa/mıaq tiçtin 
istifado cdilirdi. 1966 70 illordn ilk dom- 
kratlı (özıiqalxan) üzoıı qa/ıma qurğııla 
rının J^Abşcron", "A/orhaycan") layi- 
holori yaradıldı (‘ Donı/ııcftqa/layiho 
DE t'L İ) vo iıışa cdikli. Bıı qtırğıılarla 
doni/do 15 20 m stı qatı altıııda 1800 
3000 nı dorinJikdə iixtaıış-kosfiyyat 
quyuları qaiılırdı. 1975 ıklo dəııizin 70 
m-odak sn t]atı altında chı iııliyı 6000/»- 
sdsk okııı kaşfiyyat qııytısıı qaza biloıı 
“ Btıkı”  ö/ı.iqalxan üzoıı qa/jına qurğtısıı. 
soıırakı illordo iso “ Bftkı”  Ciplj olavo 4 
qıırğıı ıstiladoyo vcrildi.
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1975-76 illərdə neft və qaz quyuları- 
nın sementlənniDsinin keyfıyyətinin yük- 
səldilməsi həddi tapıldı (A.Mirzəcanza- 
də). Quyunun sirkulyasiya sisleminin 
elementlərində (hidromonitor balta, qa- 
zıma qıfılı və s.) qazınıa məhlullarının 
turbulent rejimdə hərəkəti zamam hid- 
ravlik basqı itk ilə rin i azaldan effektiv 
olavələr - yüksəkmolekullu polimerlər 
miiəyyən edildi və onların ən olverişli 
qatılığı tapıldı. Yuyucu mayelərə müxtə- 
l i f  neft əlavələrinin təsirinin öyrənilməsi, 
həmin əlavalərin lurbulentliyə gətirib çı- 
xaran ən əlverişli qarışıqlarım aşkar et- 
məyə şərait yaratdı. Quyuların qazılma- 
sı prosesində riyazi diaqnostika üsulla- 
rından istifadə etməklə qaz təzahürləri-

nin açıq neft-qaz fontanına keçməsini 
proqnozlaşdırma və qarşısını alma üsu- 
lu işlənib tətbiq edildi. açıq qaz fontanı- 
nı aradan qaldırmaq üçün EH M  əsasın- 
da avtomatlaşdırılmış informasiya-ax- 
tarış sistemi işlənilib sınaqdan keçirildi. 
Xəzərin 100 //;-dən artıq dərinliklərində 
perspektivli strukturlarda axtarış-kəş- 
fiyyat qazıması aparmaq iiçün 1974-80 
illərdə yarımdalma tip li ilk  üzən qazıma 
qurğusunun (“ Şelf-1” ) layihəsi işlənildi 
vo inşä edildi (1980). “ Şe lf-I” lə 200 /// 
su qatı altmda 6000 /»-odək dərinlikdə 
kəşfiyyat quyusu qazımaq mümkün ol- 
du. Xəzərdə bu tip li 5 qurğu işləyirdi

(“ Şelf-P’, “ Şelf-2” , “ Şelf-3” , “ Kasp- 
morneft” , “ Şelf-5” ). Sərt dəniz mühitin- 
do dərin kəşfıyyat quyularının qazılması 
üçün belə qazıma qurğulannda xüsusi 
tənzimlnmə sistemi, sualtı qazıma, dalğıc 
və s. avadanlığı quraşdırıldı. 1979 ildə 
Xəzərin Azərbaycan sektorunda kəşf 
edilmiş “ Günəşli”  yatağının mənimsənil- 
məsi ilə əlaqodar dənizin 100 /H-dən dərin 
sahələrində hidrotexniki qurğuların, o 
cümlodoıı doıin dəniz stasionar özüllərin 
yaradılması zərurəti qarşıya çıxdı. 1981 
ildo ilk dofo “ Kaspmorneft”  qazıma qur- 
ğusundan “ Günəşli”  yatağında 9 saylı 
qııyu, 1983 ildə isə Xəzərin 50- 60 m də- 
rinliklərindo yerloşən “ Üm id”  sahəsində
3 dəıin kəşfıyyat quyusu qazıldı. “ Azər-

baycan”  özüqalxan qazıma qurğusundan 
qazılan 4 saylı quyunun dərinliyi 6715 
ıv-3 çatdırıldı. 1985 ildə “ Çıraq” (“ Şelf- 
2” ), 1987 ildə “ Azəri”  (“ Şelf-1” ) və “ Kə- 
pəz”  yataqlarında (“ Şelf-3” ) ilk kəşfıyyat 
quyuları qazıldı və bu yataqlar kəşf olun- 
du. Bu quyuların fa k tik i dərin liklori 
2930- 3730 w-ədək, dənizin dərinlikləıi 
isə 94-123 m olmuşdur.

Yeni neft strategiyasının həyata ke- 
çirilməsi ilə əlaqədar Xəzər dənizinin 
200 /;/-dən dərin sahələrində kəşfıyyat 
işləri aparmaq üçün qısa miiddətdə 
(1996 98) “ Dədə Qorqud”  (“ Kaspınor- 
neft” ) vo “ İstiq la l”  (“ Şelf-5” ) yarımdal-

ma üzən qazıma qurğuları dünya stan- 
dartlarına uyğun modernləşdirildi vo 
dənizin 475 vo 700 m dərinliklərindo 
7620 //7-ədok qazıma işlərinin aparılına- 
sına imkan yaradıldı. Xəzərin Azər- 
baycan sektorunüa axtarış-kəşfıyyat iş- 
lərini genişləndirmək üçün daha iki yeni 
üzən qazıma qurğusu -  öziiqalxan “ Qur- 
tuluş”  və Heydər Əliyev adına yaıım- 
dalma “ Lider”  qurğusu (dənizin 1000 nı 
dəıinliyində 9140 m-ədək qazıma işlori 
apara b ilir) istifadəyə verildi. Xəzərin 
740 m dərinliyində ilk  dəfə olaraq ümu- 
mi dərinliyi 7087 m olan “ Zofər Məşol” 
struktıırunda kəşfiyyat quyusu da “ Li- 
der”  qurğusu ilə qazılmışdır (2004). Xa- 
rici şirkətlərin “ Ç ıraq-I”  özülündə qu- 
ıaşdırdığı qazıma qurğusundan 442 /// 
dərinlikdə (inhirafı 6300 m) A ' 1 saylı 
quyu qazılmışdır. Beləliklə, qazı sahə- 
sində tətbiq edilən dünya stanc ırına
uyğun texniki vasitələr və texn pı o-
seslər (yeni effektiv qazıma m iilları 
sistemləri vo onların tomizlonn içün 
avadanlıqlar, yeni sement məl ' vo
sementləmə avadanlığı, yükso ırlı 
nəzarət-ölçii cihazları və nəzarol mi- 
ııin avtomatlaşdırılması, 5000 n 
tıq dərinliklərdəki açıq quyula aıı 
lülənin kəsilməsi texnologiyası \ 21
əsrdo Azərbaycan Respublikası left 
sənayesinin dirçolməsinə zomin ya !ı.

X aİM İtlin  Tatlıyev. .1 idov,
F in ı :  ?.c uııltm-

Neft-qazçıxarmanın texnik və 
texnologiyası

19 əsrin 60-cı illərinə qədər m ı qu- 
yulardan ya fontan iisulu, ya d. ıdə 
ınexaniki üsullarla çıxarılırdı. 18* də 
ilk dəfə olaraq Bakı mədənlərindo 
lik nasosu ilə neftçıxarma üsulu ; ıq 
edildi, 1897 ildə isə kompressorh' a 
qaldırıcısı) neftçıxarma üsulu sm 
keçirildi. 1923-40 illərdə dərinıık n; j.i 

və kompressorla neftçıxarma üsu! 
mn təkmilləşdiıilməsi və genişlər 
məsi istiqamətlərində işlor həyata 
rild i. Bu üsullarla istismar iiçün ıi 
konstruksiyalı neft-mədən avadanlıq ı 
yaradıldı. dərinlik nasosu qurğııları n 
işinin nəzəri aspektləri işlənib hazın - 
dı, nəzarət və tədqiqat moqsodləri iu, n 
xüsusi cihazların tətbiqiııo başlanıldı. 
Laya maye, yaxud qaz (hava) vurmaqla 
lay enerjisini süni surətdə saxlamaq 
üçün 1928 ildə ilk  dəfə “ Balaxanı 
Sabunçu-Ramana”  yatağında sənaye- 
təcrübə işlərinin başlanğıcı qoyuldu.

Hcydor 
Əliycv 
adıııa 

“ Lider" 
yarımdalma 
üzon qazıma 

qurğusu.
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1934-41 illərdə neftin sıxılmış hava və 
va qaz ilo quyudan çıxarılması nəzəriy- 
yəsi. həmin quyuların işinin tədqiqi vo 
işçi parametrlərin hesablanması qayda- 
ları, elocə də quyuların su-hava qarışığı- 
nın köməyi ilə mənimsənilməsi iisulu iş- 
lənib hazırlandı (H ila l Əsədov və b.). 
Evni zamanda layların həllolmuş qaz re- 
jimlərində fontan üsulu ilə səməroli istis- 
mar müddətlərinin, quyudaxili istismar 
avadanlıqlarının optimal konstıuksiya- 
larının, quyudibi və lay təzyiqlərinin 
təyini iizro geniş tədqiqat və tocriibə-sı- 
naq işləri aparıldı. Neftçıxarma proses- 
lərini intensivləşdirmək və daha da sə- 
mərnləşdirmək iiçün xüsusi quyudaxili 
kon-11 ııksiyalar, o cümlədən qaz-qum

Fontan üsulu ilə neftçıxarmada
m və qazın quyu dibindən neft
yh məntəqəsinə qədər hərəkəti
la təbii enerjisi hesabına olduğu
ü; bu üsul həm texnoloji, həm də
iq sdi cəhətdən daha səmərəlidir.
Bı laxımdan quyuların fontan döv-

artırılması neft-qazçıxarmada 
ə nəmiyyətli məsələlərdən biridir.

ser ıtorları işlonib hazırlandı (İmran
M ı yev və b.). 1937-41 illərdə Azər-
ba n Neft Todqiqat İnstitutunda
(A NQSETLİ) neft quyularının moh-
sul< ırlığından asılı olaraq, onlann istis- 
ma Lİçiin lazım olan bütün avadanlıq-
laı səmərəlı qaydada seçməyə imkan 
veı ı nomoqram yaradıldı. 1930 45 il- 
lər< ı yüksək möhkəmliyə malik ştanqla- 
rın stehsal texnologiyası, yeni manjet 
pl' jerli və digər konstruksiyalı nasos- 
laı aradıldı və tətbiq edildi. 1939 ildən 
ne mədənlərində Siileyman Vəzirov
v. nın tə k lif etdikləri qapalı herınetik
te oloji sxemin neft mədənlərində tət- 
b ə başlandı. Neftçıxarmanın bir çox
te o lo ji prosesləri avtomatlaşdırıldı. 
1‘ '6 0  illərdə Mahmud Abdullayev,
K ım Əliverdizadə və b. dərin lik na- 
s( arının normal sırasım, mancanaq 
d. ;ahları, istismar qüllələıi və digor 
a\ ıdanlıqlar yaratmışlar. 20 əsrin 50-ci 
ilı. rində neft quyularının fontanla istis- 
n iiin  üsulu xeyli təkmilləşdirildi. onun 
nəzəri əsashırı işlənib hazırlandı, quyu- 
daxili avadanlıqların səmərəli konstruk- 
siyalarının seçilməsi, yataqların fontan- 
la işlənmo dövrlərinin uzadılması və di- 
gər nəzəri-praktiki mosələlər dərindən 
işlənildi. Akad. Azad Mirzəcanzadə 
və b. maye-qaz qarışığının şaquli lift bo-

rularında hərəkətinin nəzəri və təcrübi 
əsaslarını yaratmışlar. Kompressorla 
(erliftlə) istismar üsulunun texniki-tex- 
noloji cəhotdən tokmilləsdirilməsində, 
proseslərin avtomatlaşdırılması sahəsin- 
də xeyli iş görüldü. Ştanqlı dərinlik na- 
soslarının işinə keyfiyyotli nozarəti təmin 
etmək üçün dinamoqraf qıırğıısu, istis- 
mar koınorındə mayenin dinamik səviy- 
yəsini ölçmək üçün isə “ exolot”  qurğusu 
işləııildi. 1950 ildə kompressor quyuları- 
nı aşağı tozyiqdo işə salınaq iiçün ilk dəfə 
tək lif və tətbiq etdiyi buraxılış klapanına 
görə M .Ə .Abdullayev SSRİ Dövlət 
mükafatına layiq görülmüşdü. İlk  dəfə 
qeyri-Nyuton xassəli neftlərin kompres- 
sor i'ısulu ilo istismarı məsələlərinin geniş 
tədqiqi həyata kcçiı ildi (A.X.Mirzəcan- 
zadə). Kompressor sisteminin işinin sə- 
m əıə liliy in in  artırılm ası, quyudaxili 
konstruksiyaların tokmilləşdirilməsi və 
quyuların istismarında yaranan mürək- 
kəbloşmələrin aradan qaldırılması isti- 
qamətlorində xeyli elmi-təcrübi todqi- 
qat, layiho və təcrübo- sınaq işləri aparıl- 
mış, yeni texnika və texnologiya işlonil- 
mişdir. Yataqda yüksək təzyiqli qaz qu- 
yuları istismar edilən zaman, onlardan

Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma
üsulu xərclərinin azlığı, avadanlığa 
qulluğun sadəliyi, az hasilatlı quyu- 
ların istismarının iqtisadi cəhətdən 
daha səmərəli olması səbəblərin- 
dən çox geniş yayılmışdır. Bu üsul- 
da, əsasən, ştanqlı və ya ştanqsız 
nasos qurğularından istifadə olunur.

hasil olunan qazla qazlift quyuları işlədi- 
lir ki, bu da kompressorsuz qazlift üsu- 
lunu yaratdı. Bu üsuldan “ Günəşli” , 
“ Qum adası” , “ Bahar” , “ Səngəçal-də- 
n iz- Duvannı-dəniz-Xərə Zirə adası” , 
“ Pirallahı adası”  və s. yataqlarda istifado 
edilir. “ Dənizneftqazlayihə”  Dövlət Elmi 
Tədqiqat Layihə İnsritutunda (D E TLİ) 
son vaxtlarda aparılmış elmi tədqiqat iş- 
ləri nəticəsində müxtəlif konstruksiyalı la- 
siloli və kiçik qabaritli qazlift sistemlori 
yaradılmış, qazlift quyularının optimal is- 
tismar rcjimlərini tmnin eimək üçün kom- 
pyuter proqram paketlori işlənilmişdir.

1951 ildon Azərbaycanın neft mo- 
dənlərində köhno qoruyucu komərlərdə 
yan Hilənin qazılması üsulundan istifadə 
edilmoyə başlandı (indiki A/DNQSETLİ). 
1953 -80 illərdə quyudibi sahənin keçi- 
ric iliy in i artırınaq üçün layların hidrav- 
lik yarılması. laylara müxtəlif turşularla

təsir edilməsi, qum tozahürlərinin qarşı- 
sının ahnması, quyudibi zonamn miixto- 
l i f  kimyəvi kompozisiyalarla möhkənı- 
landirilməsi üsulları işlənib totbıq edildi. 
Qaldırıcı borularda parafınin çökmosi- 
nin qarşısını almaq üçiin boruların 
daxili sothinə polimer vo kimyəvi mad- 
dələr qarışığındaıı örtiik çəkilməsi üsulu 
işlonildi. Yeraltı vo yeriistü modəıı 
avadanlığının korroziyaya uğranıasının 
qarşısını alınaq üçün inh ib ito rla r 
(AzDNQ SETLİ) işlonildi.

N e f  t q a z ç ı x a r m a n ı n i n t e n - 
s i v l ə ş d i r i l ı n ə s i  məqsədilo hazırda 
quyudibi zonaya aşağıdakı iisullarla təsir 
edilir: quyudibi zonanın bərkidilmosi, 
layın hidravlik yarılması, quyııdibi zona- 
nın turşu, səlhi aktiv ınaddo və həlledici- 
lərlə işlənməsi, sıı axınlarının tocridi və s. 
Bu sahədə yeni texnika və texnologiyalar 
AzDNQSETLİ və “ Dənizneftqazlayihə” 
DETLİ tərofındon mütəmadi olaraq işlə- 
nilmişdir.

N e f  t i n y ı ğ 11 m a s ı , h a z ı r - 
1 a n m a s ı v ə n o q 1 i . Azorbaycanda 
qııyuların məhsıılunun yığılması üçün 
qurudakı mədonlərdə S.A.Vəzirov və b. 
torəfındən təklif olunmuş hermetik yığım 
sistemi, dənizdoki modənlordə isə “ Də- 
nizneftqazlayihə”  D ETLİ tərəfındən la- 
yiholondirilmiş basqılı hermetik yığım 
sistemi totbiq olunur. Hasil olunan neft, 
əsasən, xaricdən alman “ dissolvan-4411” 
və yerli istehsal olan “ alkan”  tip li de- 
emulqatorların tətbiqi ilə termokimyəvi 
üsıılla hazırlanıb tohvil verilir. Müx. üzv 
Seyidrza M irkərim  oğlu, Ələkbər Süley- 
manov və b.-nın tək lif etdikləri yeni tip li 
pantonun vo xüsusi örtiiyiin tətbiqi neft

Kompressor üsulu ilə neftçıxar- 
mada lay enerjisi mayeni yer sət- 
hinə qaldırmağa kifayət etmədikdə, 
quyudakı mayenin qaldırılması üçün 
kompressorla sıxılmış işçi agentin 
(qaz və ya hava) enerjisindən 
istifadə edilir. Sıxılmış hava istifadə 
edilən üsul "erlift". sıxılmış qaz 
istifadə edilən üsul isə "qazlift" 
istismar üsulu adlanır.

çənlərində baş veron itkilərin 90 95% 
azalmasına imkan vcrmişdi.

B i r  neç ə  l a y ı ı ı  b i r  q u y u  
v a s i t ə s i l ə  e y n i  v a x t d a  o l a -  
h i d d ə i s t i s m a r ı məqsədilo “ Neft- 
maş”  Xüsusi Konstruktor Bürosunda 
“ fontan-fontan” , “ nasos-nasos” , “ qaz- 
lift-qazlift”  və digor sxemlor üzra ava-
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danlıqlar yaradılmış vo neft yataqların- 
da geniş totbiq edilmişdir. M iix. üzv Bö- 
yükağa Əzimov və b. tərəfındən quyula- 
rın istismarının, avadanlığınm və iş reji- 
m inin seçilməsini ləmin edən avtomat- 
laşdırılmış sistem işlonmiş, Azəıbayca- 
nın və başqa regionların neft və qaz ya- 
taqlarında totbiq edilmişdir. Neft və qaz 
quyularının istismarınm texnika və tcx- 
nologiyasının təkmilləşdirilməsi vo inki- 
şafında Ə li Əmirov, Lütfəli Məlikasla- 
nov, Kərim Əliveıdizadə, Ələkbər Sü- 
leymanov, Bəhmən Hacıyev, Tahiro 
Tahirova, Şamil Cəfərov, Mənsur 
Əhmədov, A k if  Cəfarov, A r i f  Xasayev 
Aydın Lətifov, Fikrət Babazadə vo b,- 
nın miihüm rolu olmuşdur.

Orucov Sabit Atababa oğlu
(1912-81) - neft və qaz sahəsində 
alim. Azərbaycan EA-nın müx. 
üzvü, əməkdar elm və texnika xa- 
dimi (1964). Sosialist Əməyi Qəh- 
rəmanı (1980), Lenin (1970) və 
SSR İ Dövlət mükafatları laureatı 
(1950, 1951). Neft və qaz yataq- 
larının işlənilməsi və mənimsənil- 
məsi sahəsində tədqiqatlar apar- 
mışdır. SSR İ Dövlət Plan Komitəsi 
nəzdində Neftçıxarma Sənayesi Ko- 
mitəsi sədrinin 1-ci müavini (1962- 
65), SSR İ Neftçıxarma və Neft Sə- 
nayesi nazirinin 1-ci müavini (1965- 
72) və SSR İ Qaz Sənayesi naziri 
(1972-81) olmuşdur.

1994 ilin  sentyabrında “ Azəri- 
Çıraq-Güııəşli”  yataqlarının birgo işlə- 
nilməsi məqsədilə imzalanmış “ Əsrin 
müqaviləsi”  çərçivəsində neftçıxarmada 
qabaqcıl texnika və texnologiya tətbiq 
edilınəyə başlandı ki, bu da 2004 ildə 
Çıraq-1 öziilündən giin orzində 20 min 
t-n qədər neft, 3,5 mln. /?/•* qaz hasil edil- 
məsinə imkan verdi. “ Günəşli”  yatağın- 
dan hasil edilon səmt qazının nəqli üçün 
1994 ildə ABŞ-ın “ Pennzoyl”  şirkəti sı- 
xıcı koınpressor stansiyası tik ib  istifa- 
dəyə verdi. Sonradan A R D N Ş -n in  
apardığı yenidənqurma və genişləndir- 
mə işləri nəticəsində güclondirilmiş bu 
stansiya gündə 7,4 mln. m3 qazın tolə- 
batçıya çatdırılmasına imkan yaratdı. 
Quyularda lay-quyu sisteminin daimi 
nəzarotdə saxlanılması və idaro edilmə- 
si üçün xiisusi nəzarət sistemlərindən is- 
tifadə, qııyuların m üxtə lif konstruksi- 
yalı süzgəclərlo tamamlanması, o cüm-

lodən, istismar quyularmda genişlənən 
süzgəc tətbiq cdilməsi kim i müasir tex- 
n ik i-texno lo ji yenilik lər quyuların daha 
yüksək hasilatla və uzıın müddət, mü- 
rokkobloşmələrə yol verilmədən istis- 
marına imkan yaratdı. “ A zə ıi-Ç ıraq - 
Günəşli”  yataqlarmdan səmt qazımn 
yığılması və yiiksək təzyiqli kompres- 
sor aqreqatları vasitəsilə sıxılaraq tək- 
rar laya vurulması məqsədilə xiisusi 
texnoloji özül tik ilir . Bu layihənin hə- 
yata keçirilməsi noticəsində yataq üzrə 
daha yüksək neftvermə əmsalına nail 
olunacaqdır.

Ə d.: Ncflçıxarmaııııı tcxııika vo lcxııologi- 
yası. B., 1999; Ə l i y c v  F .Ə ., Q ı ı t h a n o v  
R . Ə . ,  A b b a s o v  Ə.N. ,  N u r i y e v  N . B .  
Quyuliirın ştanqlı nasos qurğularının ııəzarot vo 
diaqııostikası. B., 2002; K a ı ı ı i l o v  M . A . ,  
N o s i r o v  M . C . ,  M s ı ı ı m n d o v  M . R .  
Ncft vo qaz qurğuları vo texııoloji proscsləri. B„
2003.

N u n ı Nurt'yev, Əsgar A skm ov

Dəniz hidrotexniki və 
mədən qurğuları

Xozər dənizində neft quyuları qazı- 
maq iiçün süni özüllərdən istifadə etmək 
ideyası hələ 19 əsrin axırlarında meyda- 
na gəlsə də, ilk taxta dirəkli süni özül 
1924 ildə Bibiheybət buxtasında quraş- 
dırıldı. 1935 ildə Pirallahı adasının şimal 
hissəsində ilk  metal öziillərdən istifadə 
edilməyə başlandı. Özüllərin dirəkləri 
dənizin dibinə qazıma və sementlomə 
üsulu ilə bərkid ilird i. 1936 ildə qazıma 
aqreqatı barkasda birləşdirilərək, kiçik 
dərinliklərdə qazıma işləri aparıldı. Ho- 
min dövrdə dəniz neft yataqlarınm işlə- 
nilməsi üçün estakada tip li qurğulardan 
istifadə mosələsi də irəli sürüldü. 20 əsrin 
40-cı illə rin in  ik inci yarısında metal 
özüllərin konstruksiyası təkmılloşd'rildi 
vo onların suüstü hissəsi artıq iri b loklar- 
dan quraşdırılmağa başlandı. Sabit Oru- 
cov, Yusif Səfərov və b. açıq dənizdə 
neft yataqlarının kəşfıyyatı iiçün 10 /»-ə- 
dək dərinliklərdə tikinti-quraşdırma iş- 
lərini sənayeləşdirməyə imkan verən iri- 
b loklu stasionar özüllərin layiholərini iş- 
ləyib hazırladılar (1946). "Gürgan”  ya- 
tağında aşırımı 14 m olan ilk estakada 
tik ild i (1948). Dəniz yataqlarının işlənil- 
məsi üçün dəniz estakadaları konstruk- 
siyaları və onhırın quraşdırılına üsulları- 
nın yaradılması (1947) qazıma, neftçı- 
xarma, neftin toplanması və nəqlı məsə- 
lələrinin kompleks həllinə irnkan yarat-

dı. Sonrakı mərlıələdə dənizin 30/?/-ədək 
dərinlikləri üçün iai bloklardan quraşdı- 
rılan və kut qazımaya imkan verən 
“ Şit” , “ G iprom orneft-1”  (1955), “ Gipro- 
morneft-1 M ”  və s. metal özüllərin layi- 
hələri işləndi. İrib lok lu  özüllərdən “ Neft 
Daşları” , “ Qum adası” , “ Darvin kiipə- 
si” , “ Z irə”  və digər iri neft yataqlarıııda 
istifadə edilmişdir. Donizin 60 w-ədək 
dərinlikləri üçün yaradılan yeni tin li özül 
borulardan qaynaq edilnıiş piramidaşə- 
k illi dörd dayaq blokundan və bu blok- 
lara istinad edən özüllərdən ibarət idi. 
Özülün hissələrinin standartlaşdırılması 
onlann müxtəlif dərinliklər iiçün normal 
sırasını yaratmağa imkan verirdi. Xəzər- 
də böyük dərinliklərdə quraşdırılan sta-

Tağıyev Əyyub İsmayıl oğii. 
(1911-66) - neft-mədən işləri 
sahəsində alim. Texnika e.d., pr of., 
əməkdar elm və texnika xa imi 
(1964), SSR İ Dövlət mükafat1 Nu- 
reatı (1942, 1947, 1952). 1962 66 
illərdə Moskva Neft Kimyası və iz 
Sənayesi institutunda elmi i: ər 
üzrə prorektor və qazıma kafet a- 
sının müdiri olmuşdur. Vibras ya 
qazıması, ikigövdəli, maili, kut qüzir 
ma üsullarını işləmişdir. Onun çox- 
gövdəli qazıma üsulu Brüsseldə 
keçirilən Ümumdünya sərgisində 
(1958) qızıl medala layiq görülmüş- 
dür. SSRİ-də turbin qazıyıcısının 
yaradıcılarından olmuşdur.

sionar özüllor prizma, piramida v ya 
pazşəkilıi dayaq blokları üzərində q u- 
lurdu. 1974-76 illərdə dəniz nefl tz 
mədən və hidrotexniki qurğuların y a- 
dılması sahosində 84 m su qatı alt la 
kut (6 quyu) qazıma üçün o dövrd Dn 
dərin stasionar özülün layihəsi işlən k 
tik inıis i başa çatdırıldı. 1979 ilin  apr ı- 
də həmin özüldən qazılan ilk  maili q u 
ilə böyük neft ehtiyatına malik ” Güı - 
li”  yatağı aşkar edildi. 'Yaıağın ışlər ıl- 
ınəsini təmin etmək iiçün 97,5 m də ı- 
likdo dayaq blokları olan ikinci sta; ı- 
nar özül istismara verildi. Həmin layihə- 
nin işlənilməsiııdə ilk dəfə qazıma və ıs- 

tismar avadaııhğının modullarda iri- 
bloklu quraşdırılması, bəndlərin qalın- 
d ivarlı, böyük diam etrli borulardaıı 
hazırlanınası məsələləri həll edildi. “ Gü- 
nəşli”  yatağının işlonilməsi ilə əlaqədar 
dəriıı dəniz neft-mədən {liJriM fflH  
qurğularının, o cümlədən dayaq|J; | JTı-
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rının və texnoloji avadanlıq modullan- 
ııın layihələndirilməsi və tik in tis in in  ye- 
ni konstruksiya və texnologiyası, onla- 
nn dənizdə daşınması və quraşdırılması 
üsulları da qısa miiddətdə işlənib tətbiq 
edildi. Stasionar dərin dəniz öziillərinin 
(DDÖ) tik in tis i ilə əlaqədar dayaq 
bloklarınm suya buraxılması, dənizdə

rın ümumi uzunluğu 420 knı-ö, özüllorin 
sayı isə 870-ədəkdir. Donizin dorinliyin- 
dən asılı olaraq neft-mədən hidrotex- 
n ik i qurğularının tik ilm ə dinamikası 
diaqramda verilm işdir.

Azərbaycan Respııblikasında dəniz 
neft-qaz yataqlarınm tikilməsi və ya 
abadlaşdırılması kompleksinə daxil

çirilm iş və 1950-70 illərdə geniş inkişal' 
etdirilm işdir. Bu üsıılla sahilə yaxın və 
dənizin 40 »/-ə qədər dərinliyində olan 
yataqlar abadlaşdırılır. “ Dənizneftqaz- 
layihə”  D ETLİ-n in  layihələri əsasında 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorun- 
da olan “ Gürgan-dəniz” , “ Abşeron 
küpəsi” , “ Darvin küpəsi” , “ Qum-də-

"Azəri" yatağının markəzi hissəsindo quraşdırılmış özüliin dayaq bloklan.

-

öz si hesabına üzmə qabiliyyətindən 
isti ə edərək daşınması və quraşdırıl- 
mı ün yeni səmərəli (“ quyu doqları” 
və nunla yanaşı dərin kanalların ti- 
kilrı iinə ehtiyacın aradan qaldırılma- 
sı, ı üllərin metal tutumunun 16-20% 
az;ı nası və s.) texnologiyası işlənib 
həy ı keçirildi. “ Dənizneftqazlayihə”  
Dö' ət Elıni Tədqiqat və Layiho İnsti- 
t u t ı  'da (D E T L İ) işlənmiş dayaq blok- 
laı m hazırlanması və daşınması üsulu 
soı lar Baltik dənizində (“ Kalin in- 
qra lorneftqaz”  İB^ və Cənubi Çin də- 
ni/ n Vyetnam şelfındə tətbiq edildi. 
X : in dərinliklərində aşkar edilmiş
pe -ktivli sırukturların neft-qaz ehti- 
ya ının mənimsənilməsi ilə əlaqədar 
Bn Dərin Özüllər Zavodu (2003 ildən 
H ərƏ liyevadına)tik ild i. 1985 ildo ilk 
du ıq bloku hazırlanıb “ Günəşli”  yata- 
ğı a quraşdırıldı. Hazırda “ Günəşli”  
ya :inda dənizin 84-158 m dərinliklə- 
riı ə 15 özül tik ilm işd ir (2005). Özüllə- 
riıı üst hissəsi 2-3 mərtəbəlidir. DDÖ- 
nün texnoloji modullarıınn layihələndi- 
rilməsi və tikilməsində Qurban Abba- 
sov, Əlokbər Süleymanov, Əhməd Zey- 
nalov, Rafiq Xələfov və b.-nın mühüm 
xidm ətləri o lmuşdur. Xəzərin Azər- 
baycan sektorunda aşkaredilmiş yataq- 
ların mənimsənilməsi iiçün tik ilm iş esta- 
kadaların və estakadayanı meydançala-

olan biitün texno lo ji proseslərin və 
qurğuların (hasil olunan məhsulların 
yığılması, hazııianması və nəqli, neft 
terminalları və qaz yığım məntəqələri, 
boru kəmərləri, lay təzyiqinin saxlanıl- 
ması sistemi və s.) layihələııdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi, əsasən, “ Dənizneft- 
qazlayihə”  D ETLİ-də həyata keçirilir. 
Dəniz neft yataqlarının abadlaşdırılma-

niz “ Songəçal-dəniz-Duvannı-dəniz- 
Xərə Zirə adası” , “ Palçıq p ilp iləsi” , 
“ Neft Daşları”  yataqları estakadalar- 
dan və estakadayam meydançalardan 
istifadə etməklə abadlaşdırılmışdır. Ha- 
silat quyuları estakadayanı meydança- 
larda layihələndirilir. “ Neft Daşları” 
yatağında, çoxşaxəli estakadalarda, es- 
takadayanı və siini adalarda iri sənaye
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darinliyindon 
asılı olaraq 
stasionar 
özüllorin 
tikilmo 

dinaınikası.

sını təmin etmək iiçün Azərbaycanda 
stasionar dərin dəniz özüllərinin dayaq 
bloklarımn hazırlanması, daşınması və 
dənizdə quraşdırılması üzrə çoxşaxəli 
tik in ti sənayesi yaradılmışdır. Estaka- 
dalardan istifadə etməklə yataqların 
abadlaşdırılması ilk dəfə Xəzər dənizi- 
nin Azərbaycan sektorunda həyata ke-

obyektləri layihəlondirilmiş və tikilm iş- 
dir. Neft daşlarında süni adada tikilm iş 
48 MVt giicündə qaz-turbin intiqallı 
elektrik stansiyası “ Neft Daşları” , “ Pal- 
çıq pilp iləsi”  yataqlarını, həmçinin 
“ Günəşli”  yatağını elektrik enerjisi iiə 
təmin edir. E lektrik enerjisi “ Günoşli”  
yatağına 2 ədəd sualtı kabellə verilir.

607



ELM. TƏHSİL

Neft Daşlarmda dünyada ilk dofo polad 
d iıəklər üzarindo 5 vo 9 mortoboli bina- 
lar tik ilm işd ir. Donizin dorin liy i art- 
dıqca, lıidrotexn ik i qurğuların tikilm o- 
sino və tomirino çokilon xorclor də artır 
və yataqların abadlaşdırılmasında esta- 
kada üsulımun somoroliliyi azalır.

Dəı in doniz özüllorindən istifadə et- 
məklo donizin 60 /»-don çox dərinliyin- 
doki yatacılar abadlaşdırılır. “ General 
Şıxlinski”  və “ Azərbaycan ’ kran-gəmi- 
ləri, “ SüJcyman Vozirov”  borudüzən gə- 
misi (dənizin 195 m dorinliyinda dia- 
metri 219 820 >??/?/ olan boruları dibo 
düzə b ilir) və “ İsrafıl Hüseynov”  bo- 
rudüzon gomisi (donizin 300 nı dərinli-

yindo diametri 219 820 ınnı olan boru- 
ları düzə b ilir) ilo aparılan işlər donizin 
60 ///-don çox dərinliyində olan neft, 
qaz-kondensat və qaz yataqlarmın mə- 
nimsənilməsinə giiclü tokan verdi. “ Də- 
nizneftqazlayiho”  DETLİ-də 1974 ildən 
başlayaraq b ir neçə tipləşdirilm iş sxem 
üzrə (bir, ik i, dörd bloklu, piramida vo 
prizmaşəkilli) stasionar DDÖ layihələn- 
d irild i. DDÖ-nün üst tik iliş i 2 mərtəbəli 
o lur və qazıma, texnoloji. yaşayış, ener- 
j i  vo digər yardımçı blokları özündə 
comloşdirir. Layiholəndirilon DDÖ-doki 
vertolyot meydançaları işçilərin DDÖ- 
yə gedih-gəlməsini və ehtiyat lıissələ- 
r in in  daşınmasını asanlaşdırır. A ltı 
quyunun qazılması nəzərdə tutulmuş ilk 
DDÖ  1978 ildə “ Günoşli”  yatağında də- 
nizin 84 nı dərinliyindo quraşdırıldı və 
hasil olunan çoxfazalı quyu mohsulu su- 
altı boru koməri vasitəsilə Neft Daşları 
rayonuna separasiya məntoqəsinə noql 
olundu. İnstitu t tərofındən “ Giinəşli”  
yatağında 14ədəd DDÖ layihələndirikli 
(4 odəd qovşaq özül olmaq şərtilə) və ti-

k ild i. Hər DDÖ-do 12-32 hasilat quyıı- 
su qazılır, quyu mohsulu DDÖ-do 
ölçiilür, çoxfazalı məhsul halında qov- 
şaq öziilə yönoldilir, orada separasiya 
oluııur, maye nasoslar vasiləsilo, qaz isə 
öz təzyiqi hesabına Neft Daşları ra- 
yonuna nəql edilir. “ Günəşli”  yatağında 
hasil olunan ncftin hazırlanması üçüıı 
Neft Daşları rayonunda iriloşdirilm iş 
nefttoplama yığım montəqəsi, qazın sa- 
hilə noqli üçün isə məhsuldarlığı gündo 
7.6 mln. nıJ və çıxış təzyiqi 5,5 MPa olan 
kompıessor staıısiyası tik ilm işdir. “ Gü- 
nəşli”  yatağında lay təzyiqini saxlamaq 
moqsədilə ik i özüldo quraşdırılınış, moh- 
suldarlığı gündo 4000 nı-\ tozyiqi

19 MPa olan 1 nasos stansiyası var, 2-ci 
isə tik ilm ə lid ir. Yataqda kompressorsuz 
qazlift istismarı layihələri hazırlan- 
mışdır. Aşağı təzyiqli qazların yığılma 
sistemi yaradılmış və onu Neft Daşları 
rayonuna nəql etmək üçün 4 saylı DDÖ- 
də məhsuldarlığı gündə 4,0 mln. /;/-*, çı- 
xış təzyiqi 1,9 MPa olan kompressor 
stansiyası tikilməsi nəzordə tutulmuş- 
dur. Yataqda hasilatı artırmaq üçiin üç 
özülün (4, 11 və 14 saylı DDÖ-lər) tex- 
noloji hissosinin genişlondirilmosi layi- 
həsi işlonmiş vo tik intis i həyata keçirilir. 
Doniz neft yataqlarından hasil olunan 
kaıbohidıogen məhsulu sahilə sualtı bo- 
ru komorləri vasitəsilo nəql olunur. Su- 
altı boru kəmorlori dənizin dibinə səı- 
bəsı doldurma üsulu ilə vo borudüzon 
gəırıi vasitosilo düzülür.

1994 ildo “ Yeni neft strategiyası” nın 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar "A zəri” , 
“ Çıraq”  və “ Günəşli”  yataqlarında də- 
nizin dərinliyinin 200 /;z-don artıq hissə- 
si mənimsənilməyə, bütiin nel't əmoliy- 
yatlarmda dünya standartlarına uyğun

yeni texnika və texnologiya tətbiq edil- 
ırıəyə başlanıldı. Mədənlərin tikilınəsiıı- 
də aşağıdakı şərtlor osas götürülür: 
öziillərdən neftli lay boyu iifüqi qazıkın 
istismar quyulan vasitosilə yiiksək ııefl 
hasilatı əldə edilir və buııunla da yata- 
ğın monimsənilməsində istismar quyu- 
larıııın sayı azalır (drenaj sahəsiııin bir 
neçə dəfə artması hesabıııa); lay tozyi- 
qin i saxlamaq üçün istismarın ilk giin- 
ləıindən laya su vurulması tomiıı edi- 
lir; hasil edilən neftin vo qazın top- 
lanması, nəqlə hazırlanması ilə əlaqo- 
dar bütün texnoloji proseslər ayrılıqda 
tik ilm iş texnoloji özüllərdə həyata keçi- 
r ilir . “ Azəri Çıraq G iinəşli”  yataqla- 
rında xarici sərmayə hesabma C ır rq - l 
özülündən əlavə nəzərdo tııtulmuş 4 
neft hasilatı özüliinün 2-si (hər öziı dən 
48 quyu qazımaq mümkiindür) \ ■ 2 
texnoloii özülün isə 1-i tik ilm işd ir.

F a r.il Mə/nnı.Kİov, Ih s .v ı  i )  \ cv, 
N a tiq  Ə im  <hv

Neftin emalı

Bakı neftinin emalı haqqında ilk fə 
13 osrdə coğral'ıyaşünas Bəkran əl-H n- 
dani məlumat vcrmişdir. 1733 ildo H 
da olmuş alman həkimi və səyyahı İ . I rx 
bulanıq rongli neftin emal olunduq m 
sonra şəffaflaşdığını və daha tez alış !ı- 
ğını qeyd etmişdi. Əvvəllər neftin emal ıı- 
dan benzin. ağ neft (kerosin), mazut və 
az miqdarda (2-3%) sürtkü yağları :■ iı- 
mrdı. 1837 ildə Bakı yaxınlığında (Ba a- 
xanıda) neft emalı (“ fotogen” -kerosi.ı) 
zavodu, 1859 ildə Suraxanıda V.A.K j- 
korev tərəfındən kerosin zavodıı tikilm  - 
di. 1863 ildə Cavad M əlikov Bakıda n rt 
emalı zavodu tikdirm iş və ilk dəfə m rt 
emalı prosesində soyuducu qurğulard: n 
istifadə etmişdi. 1868 ildə Bakıda 23 \ - 
çik neft emalı zavodıı işləyirdi. 1873 il ə 
neft səııayesi sahibkarlarından A.A.T? - 
rizovun tək lif etdiyi neftin fasiləsiz em ı 
üçün aparat Bakıda Nobel qardaşların ı 
zavodunda quruldu. Sonralar neft emıı:ı 
zavodlarının sayı və məhsuldarlığı, ha- 
belə alınan ınəhsulların çeşidi artırıldı. 
1883 ildo D.İ.Mendeleyevin təklifi ilə ilk 
kub batareyası istifadəyo verildi və za- 
vodlar da tədricən bu üsulla neft emalı- 
na keçdi. Artıq 1900 ildə Bakıda 66 ke- 
rosin, 18 kerosin-yağ, 3 yağ, 4 benzin, 1 
surroqat, 2 qudron zavodu var idi. 1920 
ildən sonra Azərbaycanda aparılan işlər 
və tədqiqatlar neftayırma zavodlarında

Qara^əlısrıloki ilk neflayırmu zavodlarından biri.
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neftin deemulqasiyası və termiki krekinq 
benzininin təmizlənməsi proseslorini tət- 
biq etməyə, yağların furfurolla selektiv 
təmizlənməsini hoyata keçirmoyə imkan 
verdi. İkiııci dünya miiharibəsi illorində 
ön cəbhəniıı və sənaye.ıin neft yanacaq- 
ları və sürtkü yıağları ilə ləchizindo Azər- 
baycan mühüm rol oynadı Bakıda mii- 
dafıə əhəmiyyətli obyektlər (hidrogen is- 
ıehsalı üçün qurğu, trotil, sulfat lurşusu- 
nıın ıstehsalı üçün sex, aviasiya benzinlə- 
rinin yiiksəKoktanlı komponentlərini al- 
maq üçün alkilləşmə qurğusu vo s.) tik il- 
di. iiakı nel'undon yeni markalı avia- 
siya benzinlorinin istehsalının təşkili 
üzrr' işloro görə 1942 və 1946 illərdo

m iixtə lif katalıtık sistemlər, tokmilloş- 
dirilm iş krekinq iisulları, yanııcaq və 
sürtkü yağlarının parafınsizləşdirilmosi 
üsulları vo s. işlənib lıazırlanmışdır. Bakı 
Neftayırma Zavodıında (iııdiki “ Azər- 
neftyağ" NEZ) qudronun maye propan- 
la asfaltsızlaşdırılması qurğulan (1953 
1970), transformalor yağlarımn karba- 
midlo parafinsizləşdirilmosi qurğusu 
(1964), yağların hidrogeıılə tomizlonməsi 
qurğusu (1981) istismara verilmişdir.
1976 ildo parallnsizləsdirmo texnologiya- 
sıııa görə Vahab Əliyev. Əhəd İsmayılov, 
Sima Ağayeva Azorbaycan SSR Dovlət 
miikafatına layiq görüldülor.

1953 ildə Ycni Bakı Neftayırına

ED-AVQ-6 (borulu elektrik duzsuzlaş- 
dırına atmosfcr-vakuum qurğusu) kom- 
pleksi neftin ilkin emalı qurğustı istifa- 
dəyə verildi. Daha soııra katalitik rifor- 
miııq iisıılıı ilə yiiksəkoktanh benziıı is- 
tehsal edoıı qurğu (1980), 21-10/5 tıpli 
qudıonun todricən kokslaşması qurğustı
(1986), Q-43-107M tip li katalitik kıekinq 
qurğusu işo salındı (1993). “ Azorneft- 
yağ”  NEZ-də 1994 və 1995 illərdo 2 
ədort ED-AVQ-2 neftiıı ilkiıı eınalı qur- 
ğusu (mohsuldarhğı ildo 2,0 mln. /), 2000 
ildə bitum (asfalt) qurğusu istismara 
buraxıldı. Heydor Əliyev adına BNEZ- 
də 1995 ildən başlayan modernloşdirmə 
işlori nəticosində ED-AVQ-6 komplek-

ED-AVQ-6
t|urğusıı.

a! ,-lor Y us if Məmmodəliyev, V ik to r
Q. rya və b. SSRİ Dövlət m iikafatına
I görüldü. Bu dövrdəki ımihüm iş-
1. ıı b ir i də term iki krekinq qurğusu-
n ınodernləsdirilməsi (akad.-lər Riis-
t; smayılov, Vahab Əliyev) oldu. Bu
iş >48 ildə SSRİ Dövlət mükafatına
1; ı görüldü.

'sJeft emalı sahəsində ilk elmi tədqi- 
q. müəssisəsi 1929 ildə təşkil edilmiş
A, ıibaycan Neft Tədqiqat İnstitu tu 
olmuşdur. 1945 ildo bu institutun baza- 
sında Azorbaycan Elmi Todqiqat Neft 
Eıııalı İnstitutu təşkil edilmişdi. Burada 
nelTin səməıəli emalı, neftayırma texno- 
logiyasmın təkmilloşdirilməsi və s. işlər 
aparılırdı. 1959 ildə Neft Kimyası Pro- 
sesləri İnstitu tu  yaradıldı. İnstitutda

Zavodu (Y B N Z ) tik ilib  istifadəyo veril- 
di, digor ncftayırma zavodları yenidon 
qurularaq müasir texnika ilə təclıiz edil- 
di. “ Azərneft” in nəzdındəki layiho miiəs- 
sisəsində tozvarı katalizatorlu katalitik 
kıekinq qurğusuna oxşar 1-A tip li qurğu 
layihələndirildi və belə ( İA /İM  tip li) qur- 
ğıılar YBNZ-də tik ilib  istifadoyə verildi 
(1964, 1967). YBNZ-uo 1960 ildo istis- 
mara verilmiş atmosfer-vakuum borulu 
qurğularda (ED-AVQ-2) duzsuzlaşdır- 
ma, atmosfer və vakuum qovulma. qaz- 
ların absorbsiyası və benzınin stabılləş- 
məsi prosesləri kombinə olunmuşdur. 
Zavodda həmin ildə elektrod koksu al- 
maq iiçün kokslaşdırma qurğusıı tik ilib  
istiladoyo verilmişdir. 1976 ildo YBNZ- 
də mohsuldarlığı ildo 6 mln. / neft olan

sinin köhnə avadanlıqları təzoləndi, ka- 
ta litik krekinq qurğusunda TDS-3000 
idaroetınə sistemi quruldu, qələvi ilə 
tomizlomə qurğusu müasir texnologiya 
ilo təchiz olundu. Neft emalı zavod- 
larında dizel yanacağı, ilk in  enıal bcn- 
zini, ıeaktiv mühorrık yanacağı, ke- 
rosin, müxtəlif markalı siirtkü yağları, 
inşaat və yol b itum u və s. istehsal 
olunıır, məhsulları dünya standartlaıı 
soviyyosinə çatdırmaq (yiiksəkoktanlı 
yanacaqlar, yüksokindeksli sürtkii yağı 
komponentləri almaq) üçün qabaqcıl 
xarici şirkotlor ilo oınəkdaşlıq edirlər 
(2005).

20 osriıı 2-ci yarısından başlayaıaq 
ölkodə neflayırma sonayesinin inkişafın- 
da akad.-brdon Yusif Mommodoliyeviıı,
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Murtuza Nağıyevin, Riistəm İsmayılo- 
vun, Ə li Quliyevin, İzzət Orucovanın, 
Vahab Əliyevin. M aık Dalinin və b. 
miihüm rolu olmuşdıır.

t>(/. Azorbaycaııdii ııcff (1920-1970). V lıissə. 
Ncft cmalı vo ncft kimyası. B.. 1990.

Rza A^usıyew V a q if flü seynov

Qazın nəqlə hazırlanması və 
emalı

Azərbaycanda qaz sənayesinin inki- 
şafı osas etibarilə neft yataqlarından çı- 
xanlan səmt qazının miqdarmın artma- 
sı və yeni qaz-kondensat yataqlarının 
kəşf olunması ilo bağlıdır. Oaradağ”  
qaz-kondensat yatağının kəşf olunması 
(1955) vo işlənilməsi ilə əlaqədar Bakı- 
Tbilisi magistral qaz kəməri işə salındı
(1960). Sonralar dənizdə zəngin neft və 
qaz-kondensat ehtiyatlarına malik olan 
“ Səngəçal-dəniz Duvanm -dəniz-Xərə 
Zirə adası”  (1963), “ 'iiahar”  (1968) və 
“ Xəıə Zirə-dəniz”  (1973) yataqlarımn 
kəşfı və istismara veıilməsi ilə qaz səna- 
yesinin dinamik inkişaf dövrii başlandı. 
Bu yataqların hesabına dənizdə illik  qaz 
hasilatı 1982 ildə 14,9 mlıd. /»-(-ə çatmış- 
dır. Yataqlaıda sərbəst qaz ehtiyatlarımn 
lükənməsi nəticəsində 1990 ildən respub- 
likada illik  sərbəst qaz hasilatı azalmağa 
başladı. İşlənmənin əvvolindən 2006 ilin 
yanvar ayınadək Azərbaycanda hasil 
edilmiş 496,2 mlı d. mJ qazın 365,1 mlrd. 
nı1-i dəniz qaz-kondensat yataqlarınm 
payına düşür. İntensiv qazçıxarma döv- 
rtindən 2006 ilin yanvar ayınadək “ Ba- 
lıa r”  yatağından 127,9 mrld. /??-? [o 
cümlədən, 120,7 mlrd. nıJ sərbəst qaz 
(s.q.)]. “ Xorə Zirə-danizdən”  60,8 mlrd. 
/;;? (60,3 nılıd. nı1 s.q.), "Səngəçal-də- 
niz-Duvanm-dəniz- Xərə Zirə adası”  ya- 
tağından 56,9 mlrd. nıJ (34,2 mlrd. m1 
s.q.) qaz hasil edilmişdir.

Qazın nəqlə lıazırlanması. “ Qara- 
dağ”  yatağından hasil olunan qaz iki-üç 
pilləli separasiyadan keçdikdən sonra 
Bakı Tbilis i magistral qaz kəməri ilə 
nəql ed ilird i (1960). Kəmərdə hidrat 
əırıələ gəlməsinə qarşı nıetil spirtindən 
(metanol) isıifadə olunurdu. Uzıın illər 
istismarda olan “ Bahar” , “ Səngəçal-də- 
niz-Duvannı-dəniz-Xərə Zirə adası”  vo 
“ Xərə Zirə-doniz”  qaz-kondensat ya- 
laqlarından sərbəst qazın noqlə hazır- 
lanması prosesiııdə h idıat əmələ gəlıno- 
sinə qarşı metanoldan istifadə edilirdi. 
20 əsrin 60-cı illərindən başlayaraq təbii 
qazların nəqlə hazırlanmasında onların

qurudulma temperaturunun xarici mü- 
h itin  temperaturuna uyğunlaşdırılması 
və qaz kondensatımn toınizlənmosi mo- 
sələsi qarşıya qoyulmuşdu. Bu moqsədlə 
Bakıda 1965 ildə SSRİ Qaz Sənayesi 
Nazirliy i təbii qazın nəqlə hazırlanması 
və emalı üzro Ümıım iuifaq Elmi Tədqi- 
qat və Layilıə Qaz İnstitutunun Azər- 
baycan F ilia lım  (1974 ildən Üm ıım itti- 
faq Elm i Tədqiqat və Layihə Qaz 
İnstitutu -  Ü ETL Qaz İnstitutu) yaıat- 
dı. Ayrı-ayrı regionlarda qazların nəqlo 
hazırlanmasını tomin etmək üçün b ir sı- 
ra yeni texnoloji pı oseslər işlonib həyata 
keçirildi. 20 əsrin 70-ci illərində Azər- 
baycan alimlərindən akad. Ələddin Qu- 
liyevin vo b. apardıqları elmi tndqiqat iş- 
lərinin nəticəsində sərbəst qazın nəqlə 
hazırlanmasında suya görə şeh nöqtəsi 
şimal ıayonlarında -23°C , cənub ra- 
yonlarında 0°-2°C  qəbul edildi ki, btı 
da qazların nəqlo hazırlanması texnolo- 
giyasım xeyli səmərəli etdi.

Y  e r a 1 t ı q a z a n b a r 1 a r ı 
(YQ A ). Azorbaycanda YQ A-nın yara- 
dılmasımn elmi əsasları Ü ETL Qaz 
İnstitutunda (1993 ildən Azorbaycan 
Qaz Problemləri İnstitutıı; 1997 ildən 
Azərbaycan Elm i Tədqiqat və Layihə 
Qaz İnstıtutu -  A E T I Q İ) işlənib hazır- 
lanmışdır. İ lk  Y Q A  1976—78 illərdo Ba- 
kı şohərindən 100 km cənub-qərbdə yer- 
ləşən ehtiyatları tükənmiş Qalmaz qaz 
yatağında yaradılmış və 1979 ildən istis- 
mara verilmişdır. 2006 il üçiin Qalmaz 
YQ A-nın ümumi həcnıi 1,4 m lıd. mJ, 
fəal qaz həcmi 0,7 mlrd. /;;i , maksimal 
lay təzyiqi 11,9 MPa, m inim al lay 
tozyiqi 4,5 MPa, gündəlik orta məhsul- 
darlığı qazvurma prosesində 4,0 ırıln. 
nı-\ qazgötürmə prosesində 4,5 mln. nıJ- 
dir. F.htiyatlaıı tükənmiş “ Qaradağ”  
qaz-kondensat yatağında Azəıbaycan- 
da ikinci YQ A  yaradılmış və istismara 
verilm işdir (1989). 2006 il üçün Qaradağ 
YQ A-nın ümtımi həcmi 1,1 mlrd. nı '. fə- 
al qaz ho^mi 0.4 mlrd. mK maksimal lay 
təzyiqi 10,5 MPa, minimal lay təzyiqi 
7,8 MPa, gündəlik orta mohsuldarlığı 
qazvurma prosesində 2,0 mln. /;;-?, qaz- 
götürmə prosesində 2,2 mln. /?;?-dir. 
AE TLQ İ tərəfindən Naxçıvan M R-in 
Nehrom duz yatağında duz laylarının 
yuyulması nəticəsində əmələ gələn yeral- 
tı kameralarda qaz anbarlarımn yara- 
dılması tək lif edilmiş vo 1981-84 illərdə 
bu yataqda 9 dorin kəşfıyyat quyusu qa- 
zılmışdır. 1985 ildo qaz anbarları üçün 
yeraltı tutumların və duzçıxarma isteh- 
salı kompleksinin texnoloji sxemi,

1991-92 illərdə isə texniki-iqtisadi əsas- 
landırılması işlən'b hazırlanmışdır.

Qazm emalı. 19 əsrə aid molumat- 
larda Bakıda hasil edilən neft qazının 
tərkibində, əsasən. metanın, az miqdar- 
da neft buxarlarının, 1-5%-ə qodər kar- 
boıı qazının olduğu göstərilmişdi. Azər- 
baycanda ilk  qazemalı zavodu 1939 ildo 
Bakıda (Bayılda) tik ilib  istifadəyə veril- 
mişdir. Bu zavod aşağı təzyiqli neft qaz- 
larından absorbsiya üsulu ilə məişətdo 
istifadə üçün maye halda propan-butaıı 
fraksiyası və qaz benzini istehsal edirdi, 
Absorbent kim i ağ neftdən istifado olu- 
nurdu. Azərbaycanda qaz emalı sahə- 
sində əsaslı elmi tədqiqat vo layilıo isloıi 
qazların nəqlə hazırlanması və emalı 
iizrə Üm um inifaq Elmi Tədqiqat 'az 
Institutunun Azərbaycan Filialınds in- 
d ik i A E T LQ İ) aparılmışdır. Xrom o- 
qrafiya, spektral analiz və s. üsull; la 
Azərbaycanda hasil olunan təbii və eft 
(səmt) qazlarınm tərkibində hidro; n- 
sulfidin, heliumun. benzin karbohiı o- 
genlərinin, oksigenın. azotun, hətta lb 
parafınləıin və s. komponentlorin ıl- 
duğu miiəyyənləşdirilm işdir. Buııı. la 
əlaqədar olaraq, mürəkkəb təı kibli (., ;z- 
ların kompleks emalı üçün müxtəlif ı- 
ki və kimyəvi texnoloji proseslər işlr .ib 
hazırlanmış, sənaye miqyasında tət ıq 
olunmuşdur. Qaz emalı zavodu 1990 lə 
qədər taırı giicü ilə işləmis, ildə 24C.it ı 
maye qaz, 3500 t qaz benzini, 215 miıı. 
/z?-? quru qaz istehsal etmişdir. 1996 iı.lo 
zavodun illik  istehsal gücü maye q; a 
görə 124 t-a enmiş və fəaliyyəti daya ı- 
rılmışdır. Respublikada neft qazları ı- 
sında maye qaz və qaz benzini isteh-.. ı- 
ııı genişləndirmək məqsədilə 1958-6 1-
lərdə Siyəzən rayonu neft yataqları q; ı- 
nın emalı üçün Siyozən qaz-beı n 
zavodu və “ Qaradağ”  qaz-kondf ı 
yatağı qazının emalı üçün Azərbaj n 
qaz emalı zavodu (AzQEZ) tik ilib  isı - 
dəyə verildi. Siyəzən qaz-benzin zavı ıı 
b ir müddət işləmiş və xaınmal çatışıı - 
lığı nəticosindo fəaliyyətini dayandım - 
dır. AzQEZ istismara buraxılana qə< r 
“ Qaradağ”  yatağında qaz hasilatı kəsk n 
aşağı düşmüş, zavodda tərkibində z 
miqdarda propan-butan fraksiyası \ə 
qaz kondensatı olan təbii qaz enıal ed;.- 
mişdir. İlk layihə gücü ildə 4,5 mlrd. nıJ 
quru qaz, 675 min / qaz kondensatı ol- 
muşdıır. Zavodun əsas xammal mənbəyi 
“ Bahar”  yatağmda hasil olunan sıxılmış 
neft qazları (ildə 1,3-1,5 mlrd. mJ) və 
“ Xərə Ziro-dəniz”  qa'/nkoııdensat yatağı- 
dır (ildə 1,1-1,2 mlrd. mJ).
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1965 70 illərdə Ümumittifaq Elmi 
Todqiqat Qaz İnstitııtunun Azorbaycan 
Filialı tərəfindən yenı qaz emalı proses- 
lori işlənib hazırlanmış, AzQ EZ-in  
təcrübə sahəsində yarımsənaye miqya 
sında sınaqdan çıxarılmış vo SSRl nin 
bir neçə qaz-kondeıısat yatağında sə- 
naye miqyasında təlbiq olunmtışdur.
1970 80 illərdə Ü ETL Qaz İnsfitutu di- 
gər müvafıq instituthırla birlikdə zavo- 
dun genişləndirilməsinin layihəsini ver- 
miş və nəticədə zavodun istehsal gücü il- 
də 6.5 m lrd. /?;-?-ə çatdırılmışdır. Hazır- 
da \zQ EZ-də ildə 2,5 mlrd. /;?-?-odok 
qaz cmal o lunur (2005). Böyük miqdar- 
da •'rbəst qaza və kondensata malik 
"Şa doniz" yatağınm istismarı iləəlaqə- 
dar .laraq 2004 ildo Cənubi Qafqaz Qaz 
Kə rinin (Bakı Tbilis i-Ə rzurum ) ti-
kır ;nə başlanmış və 2006 ildə başa
çaı şdır. Uzunluğu 970 knı olan bıı
ka rin illik  qazötürmə qabiliyyəti 20
m m -dır. Bununla həm Azərbayca-
nı ıəm də b r neçə xarici ölkənin qaz
isi ıkçıları təmin olunacaqlar.

A s i f  R.k u Iov, V a ijiJ 'Ashmov, 

R iis tam  B ağ ıro r

Maşınşünaslıq

laşınşünaslıq elıııi Azərbaycanda 
20 srin 20-ci illorindən təşokkül tap- 
m; a başlamışdır. Respııblikada ma- 
şııı 'naslıq elminin inkişafında Azər 
bi n Elmi Tədqiqat Neft Maşınqayır-
m. İnstitutunun və Ümıımittilaq Elnıi
T. i qat Neft Maşınqayırması Layihə 
və xııologiya İnstitutunun mühünı ro- 
lıı ınuşdur. Azorbaycan Texniki Uni- 
vı Letinin, Azorbaycan Neft Akade- 
m .ınııı, Azərbaycan Memarlıq və İn- 

Universitetinin, Gəncədəki Azər- 
b an Texnologiya Universitetinin 
n ıfıq kafedralarmda da bu istiqa- 
n > mühüııı işlər görülmüşdtir. Həmin
el müəssisələrdə fəza ling li mexa-
nı ılərinin modul üsulu ilə kinematik 
an iz və sinlezi nəzəriyyəsi yaradılmış, 
bi!. vaternion cəbrinin fəza mexani/mlə- 
riııın kinematik və dinamik analizinə 
inb iq i üsııllarıııın əsasları yaradılmış, 
nef; çıxaıılnıasında istifadə olunaıı
ştanqlı dorinlik nasos qurğularımn dina- 
mik analizi əsasında onların optimallaş- 
dırılması məsoləsi həll edilmiş, ilk dəfə 
olaraq dirsəyin mövcudluq şortini nəzə- 
ro almaqla fəza Iingli mexanizmləriııin 
aııalitik sintezinin nəzəri əsaslaıı hazır-

lanmış, vektorlar üsulunun mexanizmlə- 
rin kinematik və dinamik analizlərində 
istifadəsi a lqoritm i təı tib edilmiş, maşın 
və avadanhqların mexanikası və hesab- 
lanmasının siirtünmo və yeyihuə ilə 
əlaqədar olan b ir sıra nəzəri məsələləıi 
işlənilm işdir. Azorbaycan Texniki 
Universitetinin maşın detalları və yiik- 
qaldıran-noqledici maşııılar kaledrasın- 
da ilk dəfə olaraq maşın və mexanizmlə- 
rin, eləcə də onların ayrı-ayrı konstruk- 
tiv elementləriniıı sistemli ehtimal hesa- 
bı əsasında etibarhlığının qiymətlondi- 
rilməsi nəzəriyyəsinin əsası qoyulmuş- 
dur. Bu istıqamətdə ayrı-ayrı mcxa- 
nizmləıin və konstruksiyalarııı əvvəlcə- 
dən qəbul olunmuş etibarlılıq səviyyosi- 
nə görə sistemli ehtimal hesabı alqorit- 
m inin tərtibi kim i elıui tədqiqat işləri 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Maşın vo 
mexanizııılordə süıtünmə, yeyilmə və 
yağlama məsələləri ilə bağlı göriilan elmi 
işlər səııayedo öz totbiq sahəsi?7İ Uıpmış- 
dır. Sürüşmə yataqları (yastıqları) üzə- 
riııdə aparıhnış todqiqatlara osasən ya- 
taq düyünləri üçüıı minimum sürtünmə 
omsalına görə yeni səmərəli zona 
müəyyən edilmişdir. Burada praktik i 
əhəıniyyətli ik i val üzərində ötürmə 
ədodi 243 olan biraxınlı, beşpilləli 
silindrik dişli çarx reduktoru və maşın 
detallarının siirtünmə cütlərində tələb 
olunan doqiqliyi, k ip liy i və etibarlılıq 
dorəcəsini təmin edən yeni tamamlama 
qurğusıı işlonib hazırlanmışdır.

A vaz A  bdu llayev

Neft maşmqayırması

Azərbaycan Respublikasının neftçı- 
xaı ma sənayesində 20 osrin 20-ci illəriıı- 
də əsaslı yenidonqurma işlori aparıl- 
ıııağa başlandı. 1923 ildə Bakıda neft vo 
qaz quyuları üçün reduktorlu turbobur 
yaradıldı və sənaye şəraitində sınaqdan 
keçiıildi. İik  dəfə rotorla qazıma iiçün 
ikisürotli bucurqadı olan dozgah hazır- 
landı, dərinlik quyu nasosunun istehsa- 
lına başlanıldı. 1927 ildo neft quyuları- 
nııı 70'/o-i dərinlik nasosları ilo istismar 
olunurdu. Qazıma baltalarınııı yeyilınə- 
yə davamlılığını artırmaq üçiin onların 
tiyəlori (“ Vokar”  tip li) bərk orintilərlo 
zirehləndi. 1938 ildə qazımada balta ve- 
rişi üçiin ilk tənzimləyici tək lif edildi, qa- 
zılan quyunun əyriliyin i ölçəıı xüsusi 
cihaz yanıdıldı, daha miikəmmol avto- 
matik tənzimləyici (BAR-150) və balta 
verişi mexanizmi (M P D -I) totbiq edildi.

1928 ildə Bakıda ncft sanayesi müossisə- 
lərində omoyin mühafızəsi və təhlükəsiz- 
lik tcxnikası mosəloləri ilə məşğul olan 
Bakı Dövlot Elmi Todqiqat Təhliikosiz- 
lik Texnikası İnstitutu (1945 ildon Ümu- 
ıııittifaq Neft Elmi Tədqiqat Təhlükəsiz- 
lik Texmkası İnstitutu adlamrdı) tosis 
edildi. Burada neft sonayesindo onıəyin 
tohlükosizlik texnikasına dair vahid 
qaydalar, normalar, normaııvlər və s. 
hazırlanııdı.

1931 ildə Bakıda neft və mədon ava- 
danlığı istehsalı sahəsində ixtisaslaşmış, 
SSRİ-də ycgano olan elmi tədqiqat və 
layihə-konstruktor mərkozi (1933 ildən 
Dövlət Elmi Tədqiqat Nelt Maşınqayır- 
ıııası İnstitutu, 1938 ildən isə Azəıbay- 
can Elmi Todqiqat Nelt Maşınqayır- 
ması İnstitutu AzE TN M İ) yaradıldı. 
Neft-mədəıı tcxnikasımn inkişafı üçiin 
ixtisaslı mühəndis-mexaniklor hazırla- 
maq moqsodilə 1936 ildə Azərbaycan 
Sənaye SnstiHUunda (indiki Azəvhaycan 
Dövlət Ncft Akadcmiyasında) SSRİ-do 
bu sahodə ilk xüsusi ixtisas kaledrası - 
neft-mədon maşınqayırması (indiki 
neft-modon mexanikası, maşın və mexa- 
nizmlər) kafedıası toşkil edildi. Bıı dövr- 
də aparılan elmi tədqiqatlar diinya stan- 
dartlarma cavab verən yeni neft-nıədən 
avadanlığı yaratmaq və oııların ayrı-ay- 
rı növlorinin xaricdən idxalmın qarşısını 
almaq məqsodi daşıyırdı. Tezliklo ağır 
qazıma avadanhğını (dördsürətli qazı- 
ına bucurqadı, qapalı tip li rotor, 130 t- 
luq tal sistemi, ik im otorlu  reduktor, 
güclii lehmo nasosları) layiholonuiril- 
mənin nəzəri əsaslaı ı işlənildi. 1932 ildə 
ilk seriyalı lelımə nasosu, metal buruq. 
karotaj bueurqadı və clektrik qaldı- 
rıcısı yaıadıldı, fontan aımaturu, se- 
mentlomo aqreqatı, cari və əsaslı təmir 
üçün soyyar qaldırıcı qurğular. liqroin 
traktoruna quraşdırılan qaldırıcı (LT2- 
60) və yuyııcu aqreqat işlənib hazırlan- 
dı. B ir sıra qazıma alotləri (kəsici alot, 
tutucıı alət, elevator, m üxto lif açarlar, 
baltalar vo s.) yaradıldı. İlk  iiçşaroşkalı 
balta tətbiq cdild i (1937).

1939 ildə çoxpilləli reduktorsuz tıır- 
bobur və şaroşka tip li süxurdağıdan alət 
işlənib hazııiaııdı. 1940 ildo fırlanma ilə 
qazıma iiçiin səyyar dəzgah, kəşfıyyat 
qazıması üçiiıı səyyaı qazıma aqreqatı 
yaradıldı. Təz>iq altıııda qazıına üçün 
avadanlıq, kombinəli preventor, moh- 
suldar layı açmaq üçüıı ııurğu, maili qa- 
zıına üçiin yerüstü qurğu və s. işlənildi. 
Təzyiq altında fontan borularını endir- 
mə qurğusunun texniki layihosi lıazır-
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landı. elektrobıır konstruksiyaları yara- 
dıldı. Həmin dövrdo istismar olunan də- 
ıin neft quyularında tənıir işləri üçün 
traktora quraşdırılan qaldıııcı (LT2M - 
65), quyulara m iixtə lif cihazlar endir- 
nıək üçiııı d.ırinlik bucurqadı, quyula- 
rın yeraltı təmiri üçün səyyar dor, nasos- 
kompressor boruları üçün spayder, dərin- 
lik kipgəci vo s. işlonib hazırlandı. Bu 
dövrdo neft avadanlığının standartlaşdı- 
nlmasına və normallaşdırılmasına dair 
todqiqatlar inkisaf etdirild i. 20 əsrin 40- 
cı illorindo neft-modən kompressoıiarı,
o cümlodən pilləvarı sıxıcı kompressor, 
işlək təzyiqi çox vo mohsuldarlığı yüksok 
olan kompressorlar, quyuların təmiri 
üçün aqreqat (NBA-800) işləndi. Üçşa- 
roşkalı baltaların konstruksiyasının tok- 
milləşdirilməsi sahəsində müx. üzv Rza 
Bədəlov mühüm elmi işlər apardı. 1946- 
50 illordo sütuncuqlu balta yaradıldı.

Yeni doriıılik ııasosları, borıı, manjet 
tip li vo s. dorin lik nasosları, qapalı ıe- 
duktorlu  metal mancanaq dəzgahları vo 
s. işlənildi. Beləliklə, dorinlik ııasosu ilə 
istisınar texnikası kökündon təkmilləşdi- 
rild i. Aparılan işloro göro Mahmud Ab- 
dullayev, Kərim  Əliverdizadə, A lek- 
sandr Krasnobayev, Əyyub Mehdiyev, 
Mirsəməd Mövsümzadə, Əlokbor Siıley- 
manov və b. 1950 ildə SSRİ Dövlət mii- 
kafatına layiq görüldülor. Endirmə-qal- 
dırma əməliyyatlarında m iixto lif kate- 
qoriyalı cıuyulara xidmət üçüıı qaldırıcı 
aqreqat (“ Bakılı” ), dənizdə şıırf qazı- 
maq və metal dirək basdırmaq üçün 
üzən aqreqat, dənizquyuları üçün qaldı- 
rıcı-yuma aqreqatı yaradıldı. Səyyar qa- 
zıma (800 »;-dək) aqreqatı, sürətləndiril- 
miş qazıma üçün rotor, qaldırma-endir- 
mə əməliyyatlarını sürətləndirmək üçün 
borututan açar və elevatorlar, ırıetal his- 
sələri quyuda tutmaq üçün maqnit frez- 
lər və s. işlənib hazırlandı. Yerüstü neft- 
mədən qurğularının tik intis i inkişaf et- 
d irild i; boru və p ro filli prokatdan metal 
qazıma buruqlarının yeııi konstruksiya-

ları işlonildi. VAZ-42 qazıma buruğu 
ilk dofə sınaqdan keçirildi. Dərin qazı- 
mada çox işlədilən qazıma buruğu (V I- 
300-53), fırlanğıc, rotor qurğusu layihə- 
londirild i (1946-52).

20 əsıin 50-ci illorində neft maşın- 
qayırması sonayesiııin inkişafı ilo neft 
maşinqayırmasının nəzəri və təcrübi 
əsasları yaradıldı. Bu dövrdo nasosla 
neftçıxarma üçün balansirsiz mexaniki 
təsirli dəzgahlar, sonralar m üxtə lif 
ştanqlar, həmçinin yeni bııcurqad tiplə- 
ri yaradıldı, laylarm hidravlik yarılması 
(L H Y ) üçün prinsipco yeni aqreqatlar 
(“ A zİN M AŞ -32” , “ AzİN M AŞ -35” ) iş- 
lənildi. LH Y  üçün işlədilon nasos aqre- 
qatlarının konstruksiyaları tokmilləşdi- 
rild i. Qazıma məhlullarmı hazırlayan, 
təmizləyən və regeneıasiya edən ava- 
danlıq dosti yaradıldı, qazıma mohlulu- 
nu ağırlaşdırmaq üçün hidroqarışdırıcı,

ağırlaşdırıcını təmizləmək, qazsızlaşdır- 
maq vo regeneıasiya etmək üçün hidro- 
siklon qurğusu yaradıldı, qazıma moh- 
lullarının quyuda sirkulyasiyasımn sə- 
mərəli sxemi hazııiandı. Mancanaq dəz- 
gahlarını və qazıma avadanlığını quraş- 
dırmaq üçiin kran, elektromexanikləşdi- 
rilm iş borudaşıyıcı və s. yaradıldı. 
1951 60 illordo seksiyalı tu rbobu ıiar 
yaradıldı və istehsalı toşkil edildi. Bu 
dövrdə neft tcxnikasının b ir çox yenilik- 
lori istisnıar üsullarını və quyularııı yer- 
altı tomiri metodlarım təkmilləşdirməyə 
yönəldilmişdi: ikilü ləli quyuların qazıl- 
ması və istismarı üçün buruq, quyuda 
püskürmələr oleyhinə yeni avadanlıq iş- 
lonib hazırlandı. Quyuların yeraltı tomi- 
ri sahosində avadanlıq və yüngül konst- 
ruksiyalı alət-tal sistemi, veriş mexaniz- 
mi (AD-25, APR-2 və s.), LH Y  üçün 
neft-mədən avadanhqlarının yeni növlə- 
ri -  pakerlor, lövborlər yaradıldı. 20 əs- 
rin 60-70-ci illərində yaradılmış və əsas- 
lı surətdə təkmilləşdirilmjş qazıma qur- 
ğuları, quyuların sementlənməsi və mə- 
nimsənilməsi üçün avadanlıq, quyıılann

təmiri üçiin alətlər, neft və qazın foııtan 
iisulu ilə hasilatı üçiin quyııiistü avadan- 
lıq, qazlift üsulu ilə neftçıxarma iiçiin 
avadanlıq, quyu bucurqadları və s. neft 
maşınqayırması texnikasının kökündən 
tozolənməsinə səbəb oldu. Sənıəroli yeııi 
nel’t-mədən avadanlığı yaratmaq, texno- 
lo ji proseslərin, mexanikləşdirilmiş axın 
xotlərinin tədqiqi. işlənməsi və tətbiqi. 
avadanlığın fərdi vo kiçikseriyalı isteh- 
salmdan iriseriyalı və kiitlovi istehsalına 
keçmək məsololərinin həlli üçüıı 1961 il- 
də Bakıda Ümum ittifaq Elmi Tədqiqal 
Neft Maşınqayırması Layihə vo Texno- 
logiya İnstitutu (Ü E T N M L l 'ıd ik i
Maşınqayırma Texnologiyaları İnstitu- 
tu M T İ) tosis edildi. Geniş n :əri və
eksperimental tədqiqatiar . mda
müxıəlif ıstismar şəraitləriııə u' ■ golən
fontan armaturları (iiçboğaz v. ipil
konstruksiyaları, 1961), kompı ıva- 
danlığı sahosində dördnilləli lləli 
kompressorlar, mancanaq d. nın
yeni ölçii sırası və s. islənildi. 'ı\'-
vəllərində neft-mədən maşın■■ si-
nın ixtisaslaşdırılmasınm baş . lo-
nib hazırlandı.

Bir neçə kıyın b ir quyu ilə ■ :ct- 
da əlahiddə istismarında tət! ion
avadanlığın işlənilib hazırlanu is-
tehsalı iiçün neft ınaşınqay nın
müstəqi1 sahəsi meydana gəldi. nə-
də ortaya çıxan problemlərin h. un-
çinin neft quyularının müstəc]il ıarı
avadanlığımn düzəldilməsi, sı ■ ıtan 
keçirilməsi və istehsalatda tətbi 'j- 
sədilə Xiisusi K ons ıruk to r osu
(“ Neftmaş”  X K B ) toşkil edildi ı >.

Dərinliyi 3000 /»-ədək olan 
rın yeraltı tomiri üçün AzET la 
1962 ildən trak to r gedişli, o. -'n 
AK-50, “ A zİN M A Ş -33” , “ Azİ 
34” , “ A zİN M A Ş -36”  aqreqat 
dılmağa başlandı. Burada q> 
xlorid turşusu ilə emalı üçün 
(“ AzİNM AŞ-30 A ” ), quyular 
və cari tomiri üçiin qaldırıcı qın n 
yeni növləri işlənib hazııiandı. q ■ ı-
xacla rın ı yum aq üçün nasos 
q a tla rı, mancanaq dəzgahları, b. ı- 
cı qurğular və s.-nin yeni konstrı i siya- 
sını işləmək üçiin tədqiqatlar a | . idı, 
llans birləşmələrinin saho standııı ıkırı 
(1968) yaradıldı, fontan armaturlarının 
parametr və sxemləri işlənildi (1968), 
210 atnı təzyiqə hesablanmış fontan ar- 
maturu (1970), yeraltı və osaslı təmir 
üçün özügedən aqreqat, laya su vurmaq- 
la lay təzyiqini saxlamaq iiçün avadaıı- 
lıq, kompleks qazıma qurğuları yaradıl-

Sahıınçıı Elm-İstohsalal Hirliyində islehsal cıliten ncti-madən avadanlığı.
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dı. Quyudakı püskürmolər oleyhinə ava- 
danlıq konstruksiyasına görə 1971 ildə 
A rtu r Rasizadə və b. SSRİ Dövlət nıü- 
kafatına layiq göriildülər. Nefit maşın- 
qayırmasının biitün əsas ırpmulatlarıntn 
(şaroşkalı vo pərli baltalar, qazıma bo- 
ruları üçün qıfıl. dorinlik nasosları, də- 
rinlik nasosu ştanqları, fontan armatu- 
ru və s.) istehsah üçün sıandart texnolo- 
ji proseslər hazııiandı (ÜETNM L.Tİ).
19o5 74 illərdə b ir sıra qııyu nasosu tip- 
ləri işlənildi, quyudaxili klapanlara xid- 
məi üçiin qurğular layihələndirildi. 20 
osrin 60-cı illərində quyuların əsaslı tə- 
m innin tam texnoloji dövrünü təmin 
edəiı üviıdanlıq dəsti (KO R O -8O) işlənib 
hazırlandı. Quyularm istismarmın eti- 
b: 'iğını artrm aq, neft, qaz və vurucu
qııy ularm eyni vaxtda əlahiddə istısma- 
rı. ^əmin etmək iiçün bir sıra xiisusi 
yeı və quyu avadanlığı yaradıldı. To- 
nıı lorinin spesifikliyini nəzərə alaraq
bi ıra yüngiilləşdirilm iş azqabaritli
av nlıq konstruksiyaları (o ciimlədən 
ro . nasos, fırlanğıc) yaradıldı. Açıq
fu ■nların qarşısını almaq və ləğv et-
m iiçüıı avadanlıq sahosində elektrik
ir  allı preventor qurğuları (işlək
t? ıi 32 MPa-dsk), püskürmələrə qar-

adanlıq dəsti (hidravlik idarəli uni- 
va və paftalı prevenlorlar, hidravlik 
id̂  ) qurğusu, manifoldlar) yaradıldı və
isl salına başlanıldı; bloklu maııifold- 
la ; 1976), taxrna frezlər, nasos-kom-
pı sor və qoruyucu kəmor borularını 
1 ıək üçiin h id ravlik  borukəsicilər
ds (1974), ik i və iiçporli baltaların da-
hn ükəmməl konstruksiyaları işlənildi.
19 75 illərdə endirmə-qaldırma alət-
lə losti (T A  və T A D  tin li elevatoıiar), 
ıı ,n iki spayderlor. SSRİ-də ilk qapalı 
ti| mexaniki açar yaradıldı. Manca-
nı dəzgahlarında neft quyularındakı
p ürmələrə qarşı avadanlıq üçiin döv- 
lə andardarı, müxtəlif frez tip ləri üçün 
ü littifaq  standartları işlənildi və is- 
U lata tətbiq edildi (A zE T N M İ).
i. 'ıi Sibirin neftçıxarma müəssisələrin- 
d. ,H Y  və layların su-qum şırnağı ilə 
p̂  orasiyası üçün avadanhq dosti, sort 
iq nli şimal rayonlarınaa quyuları se- 
m 'tləmə avadanhğı dəsti, qum tıxacla- 
rını yumaq iiçün 1972 ildon seriyalı bu- 
raxılan nasos aqreqatı işlənildi. SSRİ-də 
ilk dəfə olaraq hidrogen-sulfidə davam- 
lı, işlək təzyiqi 21 MPa olan fontan ar- 
nıaturu vo qoruyucu kəmərləri bağlama 
avadanlığı, Qərbi Sibirin və Tiırkmənis- 
tanın yüksək mohsuldar qaz quyuları 
üçiin avadanhq yaradıldı (1974-75),

fontaıı armatuıiarı ilk dofo olaraq mə- 
salbdon idarəedilən vo avtomatik açılan 
bağlayıcı qurğularla təchiz edildi. Neft 
ınaşıııqayırması avadanlığının miiasir 
tələblərə cavab verməsi iiçün yeni hesab- 
lama metodları, təcrübi tədqiqatlar və s. 
totbiq edilir, texııiki-iqtisadi əsaslandır- 
malar sahəsindo elıni işlər aparılırdı.

Yüksək təzyiq yarada bilən nasosla- 
rın layihələndirilməsi və islənib hazır- 
lanması süxuıiarın mexanikasmın tədqi- 
qi və LHY işini sürətloııdirdi. 70-80-ci 
illərdə neft-ıuədən avadanlığının dina- 
mikası, möhkənıliyi, etibaıiılığı və opti- 
mal layihələndirilməsi sahəsindo apaıı- 
lan elmi tədqiqat işləri yeni neft avadan- 
lığının daha mütəroqqi üsulkırla layihə- 
ləndirilməsini tənıin etdi. SSRİ-də ilk 
dəfə maşın hissələrində gərginliyin lən- 
gitməklə təyini üsulu işloııildi və totbiq 
edildi, dalğavarı reduktor, quyudibi vib-

rator, baltaüstü vibrosöndüriicü və pazlı 
asqısı olan komər başlıqları yaradıldı. 
neft-mədən avadanlığının dinamik lıe- 
sablanması üsulu işlənildi.

1972-81 illərdə respublikanın neft 
maşınqayırması zavodlarında yenidən- 
qurıua işlori aparıldı və zavodlar ycni 
istehsalat binalan, texnoloji avadanlıq- 
la təchiz edildi. Bu proqramın həyata 
keçirilməsi sayəsində neft-qaz avadan- 
lığının istehsalı iki dəfədən çox artdı. 
SSRİ-nin dağılması ilə neft maşınqa- 
yırması sənayesi də tonəzzül etdi. 2001 
ilin  martında respublikamn neft maşın- 
qayırması zavodları törəmə açıq səlım- 
dar comiyyətləri statusu ilə “ Azneft- 
kiınyamaş”  Açıq Səhmdar Cəıniyyəti- 
nin (ASC) tərkibinə daxil edildi. “ Az- 
neftkimvamaş”  ASC əsas diqqətinı is- 
tehsal ediləıı avadanlığın keyfiyyəlinıiı 
yüksəldilməsinə yönoltdi. Həlo 2001 il- 
də Conubi Qafqazda ilk  dəfə Bakı Ma- 
şınqayırma Zavodu ik iil l ik  mürəkkob 
proqramı həyata keçirərək Amerika 
Neft İnstitutunun (Aınericaıı Petrol Ins- 
titııte API) monoqramım almağa nail 
oldu. 2002 ildon başlayaraq 4 zavodda 
(Sottarxan ad., Suraxanı və Zabrat ma-

şınqayırına, Bakı neft-mədon avadan- 
lığı zavodları) və 2 ehni ınüəssisədo 
(A zE TN M İ vo “ Neftınaş”  XK.B) ‘ key- 
fiyyətin menecmenti”  sisteminin tətbiqi 
iizıo iş aparıldı. Proqram Yaponiya 
dövlətinin qrantı hesabına vo yapon 
ekspertlərinin iştirakı ilo həyata keçiril- 
di. 2005 ilin  əvvəllorındə “ Azneftkim- 
yamaş”  ASC-nin a ıiıq  10 müossisəsi 
İSO-9ÜO1-2000 sertifika tın ı almış, o 
ciimlədon 5 zavodun 7 adda mohsıılu 
API monoqrammı qazaıımışdır. 2004 
ilin  sonlarında “ Azneftkim yam aş" 
ASC-niıı miiəssisələri (14 zavod. 4 
institut) yeni tip avadanlığın istehsalı- 
na üstiinlük verorok 127 adda, 623 tip 
ölçüdə neft-qaz avadanlığının istehsah- 
nı mənimsəmisdir. 2004 ildən Azər- 
baycan Elıni Tədqiqat Neft Maşın- 
qayırması İnstitutunun layihələri əsa- 
sında neft quyularının tomiri və qazıl-

ması iiçiin 60, 80, 100, 125 və 160 t 

yükqaldırma qabiliyyətinə rnalik olan 
qurğuların yaradılması istiqamotində 
işlor görülmüşdiir.

h'ikr.n Əmirb,\vov
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Azorbaycanda (Mingoçeviıdə, K ilik- 
dağda, Çovdarda, Zurnabadda, Naxçı- 
vanda, Xanlarda, Xankəndidə) aparıl- 
mış arxeoloji qazıntılar zamanı Neolit 
dövriinə aid abidələrdən aşkar edilıniş 
metal m əım datlar- bəzək əşyalan, silah, 
təsərrüfat və moişət alətləri btırada ıne- 
tallurgiyanın qədinı taı ixə malik olduğtı- 
nu sübut edir. Kültəpo (Naxçıvan) və 
Xankəndidə tapılıuış ərinti ınohsulunun. 
tökmo qəliblərinin və posa qahqlannın 
spektral analizi unların tərkibiııiıı ınis- 
dən vo az mıqdarda mərgmiişdən (arseıı) 
ibarot olmasım aşkar etmişdir. E.ə. 3-cü 
m inilliyin sonunda Azərbtıycanda ıne- 
tallurgiyamn inkişafı Gədəbəydo misiıı 
istehsalı ilə bağlı olmuşdur. O dövrdo li- 
lizdon mis almaq üçün ovalşəkilli dayaz 
quyudan. metaloridən çala-sobalardan, 
texnoloji komponent kiıııi iso Daşkəsə-

■'Hııkı f.ıhlasi" 
maşınqayınm 

/avoduııda 
Utehsııl 
olunan 

yükqaldırnıa 
qurgıısu.
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nin dəmir oksidindən istifadə edilirdi. 
Sonralar Tunc dövründə (e.ə. 3-2-ci 
n ıin illik lə r) misin bərklik vo möhkomli- 
yini artırmaq məqsədilə ona qalay, stibi- 
um və s. aşqarlar qatmaqla bürtinc ərin- 
tisi alınmışdır. Məmulatı almaq üçün 
ərintin i gil və qumun qarışığından və 
ya daşdan düzəldilm iş odadavamlı 
xüsusi qəliblərə tökürdülər. Şəmkirdə və 
Mingəçevirdə aparılan arxeoloji qazıntı- 
lar zamanı belə qəliblər tapılmışdır. E.ə. 
1-ci m in illiy in  əvvəllərində bürünc dəmir 
ilə əvəz olunmağa başlandı. A lban (Qaf- 
qaz) tarixçisi Musa Kalankatuklu (7 
əsr) burada qızıl, gümüş, qurğuşun və 
oxra çıxarıldığını ya/.mışdır. M etallur- 
giyanın 17 əsrədək olan inkişafı haqqın- 
da məlumat, əsasən, maddi mədəniyyət 
abidələrin in  tədqiqi nəticəsində əldə

edilmişdir. 17 əsrdən sonra isə yazılı 
mənbələrdə məlumatlar çoxdur.

Ə l v a n  me  t a 11 u r g i  y a. 1636 
ildə Azərbaycanda olmuş alman səyyahı 
və alim i Adam Oleari Gədəbəy və Daş- 
kəsən yataqlarında mis və dəmir fılizi çı- 
xarıldığı barodə məlumat vernıişdir. 
G .V .Abix (1806 36) Azərbaycan ərazi- 
sindəki polimetal fıliz yataqlarının geo- 
lo ji quruluşuna dair əsər yazmışdır. 
1850 -60 illərdə Gədəbəy ərazisindəki 
misəritmə zavodunda ildə 160 /-adək rnis 
istehsal edilird i. 1865 ildə həmin müəssi- 
sə əsasında iri misəritmə zavodu tik ild i 
və 1867 ildə “ Simens qardaşları”  firma- 
sının misəritmə sobası işə salındıqdan 
sonra Daşkəsən və Gədəbəy ərazilərində 
20 əsrin əwəllorinə kimi ildə 2350 /-adək 
mis istehsal edilirdi. 1883 ildə tikilm iş

Qalakənd misəritmə zavodunda elektroliz 
üsulu ilə qara misdən təmiz mis, habelə 
tərkibində gumüş və qızıl olan ovuntu 
alınırdı. Rusiyada istehsal olunan misin 
25%-dən çoxu Gədəbəy zavodlarının 
payına düşürdii. 1887 ildə Gədəbəy mis 
istehsahna görə Rusiyada birinci yerə 
çıxmışdı. 1908-16 illərdə Gümtişlü 
(Naxçıvan) yataqlarından 60 min pud fı- 
liz çıxarılmış və 3 min pud qurğuşun əldo 
edilmişdi. Respublikada metallurgiyam 
inkişaf etdirmək üçiin 1923 ildən başla- 
yaraq Şamil Əzizbəyov və b. tərəfındən 
qara və olvan metal filiz i yataqları ətraf- 
lı öyronildi, iimumi fıliz ehtiyatı miiəy- 
yən edildi. Əlvan metallurgiya sənayesi 
müəssisələrino Zəylik f i l i /  (alunit) idaro- 
si (Daşkəsən), Gəncə alüminium oksidi 
zavodu (gil-toıpaq istehsalat sahəsi), Sum-

qayıt alüminium zavodu. bir sıra digər 
alüminium zavodları (hazırda bu zavodlar 
“ Azəralüm inium” Açıq Səhmdar Cə- 
miyyətinin tərkibində foaliyyot göstərir) 
və Filizçay kolçedan-polimetal yatağı fı- 
lizlərini cmal edən zavodkır daxildir. 
“ Azəralüminium”  şirkəti ildo 300000 / 
aliim inium-oksid, 30000 / alüminium 
metalı istehsal edir (2005).

Zəylik a lunit yatağından xammalın 
çıxarılması və emalı baıədə ilk məlumat 
Rusiyada nəşr olunan “ Qorm jurna l” da 
(1825) verilmişdir. Metallurqların 1-ci 
iimumrusiya qurultayında (1920) ölkodə 
alüminium sənayesinin yaradılması mə- 
səlosi qaldırıldı. 1930 ildə M iro li Qaşqay 
və b. Zəylik a lunit yatağmın dəqiq xəri- 
təsini tərtib etdilər. Zəylik aluniti əsa- 
sında alüminium sənayesini yaratmaq

moqsədilo 1930 ildə Gənco alüminium 
oksidi tocrübə zavodu istifadəyə verildi. 
Burada Zoylik a lunit yatağının yarımso- 
naye miqyasında işlonilmə texnologiyası 
hazırlandı. 1932 ildə alunitdən emal 
edilmiş 100 /«/ yüksəkkeyfiyyətli alümi- 
niıım oksidindon Leninqradın tocriibo 
zavodunda 21 kq a lüm inium  alındı. 
1935 ildə Zoylik alunitindən qələvi üsulu 
ilə alüminium oksidi emal olundu. 20 əs- 
rin 30-cu ilb r in in  sonunda Azərbaycan- 
da alüminium sənayesi kompleksinin 
yaradılmasına başlanıldı. Lakin İkinci 
dünya müharibosı (1939-45) aparılan ti- 
kin tilə ri yarımçıq qoydu. 1954 ildə alu- 
nit fıliz ini çıxarıb ilk in  emaldan keçirən 
Zoylik alunit mədən idarəs' \ , tıdıldı. 
Alunitdən “ bərpa-qəlovi’- üsuiı: ilo alii- 
m inium oksidi və digər məhsull -ul'at 
turşusu və kalsium-sulfat) .«■ edoıı 
müəssisə isə Gəncədo tik ilu  66).
T ikintisinə 1949 ildən başlanr um- 
qayıt aliim inium zavodunda ildə 
alüminium oksidindən ilk  a ı ium 
metalı alındı. 1965 ildə Gən>. ini- 
um zavodunda Zəylik alunı so-
naye miqyasında ilk a lüm iniii idi 
istehsal olundu və bu məhsu ım-
qayıt alüminium zavodunda > .1 ki-
mi istifadə edilməyə başlandı ildo 
Naxçıvanda Parağaçay M nlil liz-
Mədən İdarəsi yaradıldı vo : tlaş-
dırma fabriki işə salındı. 1952 isə 
Naxçıvanın Ağdərə, Gümüşlü .ğu- 
şun-sink yataqlarında fıliz cr, ı dil- 
məyo başlandı. Əlvan metallıti; ıvanın 
inkişafında polimetal filiz lərin  , nil- 
məsi və s. saholərdə apanlan d ' işlər 
həlledici rol oynadı. Əsrlər bo \ı 1 aq 
adı zoydaşı k iın i tanmmış a\un .sir 
elm və texnika mühüm kimya ■ an 
metallurgiya xammalına çevirdı ik 
a luniti todqiq edildi. torkibindo . 
salat tullantıları kim i atılan n. le- 
mentlər, onların fıziki-kim yəvi ıəri 
müx. üzv Heydər Əfəndiyev \ ə-
findən müəyyənləşdirildi. Ç o ’ .rın 
üyüdülmüş a luniti uçub dağılın £ >y-
mamaq üçün onu dənəvərləşdı ok 
(qranulyasiya etmək), alunitin y:< ı- 
lıb bərpa olunmasında istifadə < on 
solyar yağını konveısiya olunmu- ;ii 
qazla əvəz etmək, alunitin tərkibindoki 
vanadium, qallium k 'in i nadir element- 
ləri əldə etmək, əlvan metallurgiya 
zavodu sobalarından çıxan qazdan re- 
duksiya yolu ilo sorbəst kükürd almaq 
üçün səməroli texnologiya işlənib hazır- 
landı. Filizçay polimetal yatağı filizbri- 
ni kompleks emal etməklə b ir sıra qiy-

Daykann

nii/.utDıifdıraıu
komhinaiı.
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mətli elementlərin (Cu. Zn, Pb, Cd, Bi 
vo s.) alınması texnologiyasının elmi 
osasları işlənildi, yarımkeçirici material- 
lar almaq üçün tədqiqatlar aparıldı. 
“ Bərpa-qələvi”  üsulundakı qüsurları 
aradan qaldıran yeni “ potaş-qələvi”  tex- 
nologiyası işlənib hazırlandı və Gonco 
alüminium oksidi zavodunda təcriibə- 
dən keçirildi. Hazırda yeni texnologiya 
ilə aliim inium oksidindon başqa kaliıım- 
sulfat (gübrə), tullantıdan su koaqul- 
yantı, soda. elementar kükiird, tökmədə 
və ik in ti m aterialları istehsalında isti- 
fado olunan kvars qumu da alınır. 
Gəııcə zavodunun çoxlu istehsalat tu l- 
lanusının əlverişli t ik in ti materialı kim i 
vo məqsədlər üçün yararlı olduğu 
tııit.'yyon edildi.

a ra  m e t a l l u r g i y a .  Daşkə- 
soı omir və kobalt yatajjındakı yiiksək 
no 'ii dəmir fılizinin 63%-inin, nşnğı 
no ıi fılizin iso 37%-inin dəmirdən iba- 
ro duğu müəyyənləşdiriidi. 1860 ildən 
ba varaq Gədəbəy misəritmə zavodla- 
rıı fiüs materialı kim i Daşkosonin də-
nv 'ılizindən geniş istifado olunurdu. 
M ritmə zavodlarının ehtiyacını ödo- 
m üçün dəmir fılizindən (vaqrankada 
əı 'miş çuqundan) 5000 t çuqun tök- 
m. r alınmışdı. 1925 ildə Azərbaycan- 
d 'aşkəsən dəmir filiz iııi çıxarıb ilkin 
en ila hazırlayan müəssisə və onun ya- 
xı ^ında metallurgiya zavodunun ti- 
ki əsi qərara alındı. 1948 ildə Daşkə- 
sə lo filizsafiaşdırma kombinatı istifa- 
d: overild i. 1954-70 illərdə Daşkosəndə 
d; 'ir  fılizi ınohsul itkisi çox olan elck- 
tr Kiqnil üsulu i\o quru halda zəngin- 
b  rilird i. 1970-72 ilbrdə hom quru, 
Vı də nəm haida., 1973 Udən \sə nəm 
ha la (elektromaqnıl üsu\u ı\ə) dəvnir 
k sentratı istehsal olunınağa başlandı. 
Q j  üsıılda dəmirin miqdarı konsen-
tı la 53,5%-ə, ikinci üsulda isə 61,3%-ə
çı Daşkəsənin dəmir ftlizini Qara-
d ın təbii qazı ilə reduksiya etmoklə
o birbaşa məsamoli (süngərvarı) do-
m çevirmoyin texnoloji prosesləri ha-
zıı 'ndı. Bu təkdövrəli proses koksun iş- 
tiı kt ilə domna və başqa sobalarda ge- 
(t ikidövrəli çətin və baha başa gələn 
P' ıdalma prosesindən üstün və faydalı- 
dır. Daşkosən dəmir filiz in in  zəngin 
konsentratlannı və Lənkəran titan- 
maqnetit konsentratını koınpleks emal 
etməklə dəmir ovuntusu və süngərvarı 
dəmirlə yanaşı, b ir sıra qiymətli ele- 
mentlorin alınması texnologiyası işlənib 
haztrlandı.

Daşkəsən kobaltı uzun miiddət an-

caq boya üçün işlodilirdi. 1867 ildə V.Si- 
mens Daşkosondə keyfıyyətli kobalt fıli- 
zinin olmasını aşkar etdi və Rusiyada 
yegano olan Daşkoson kobalt zavodu 
yaradıldı. 1915 ilədok kobalt filizi yata- 
ğından 613 / “ kobalt parıltısı”  çıxarıldı. 
Almaniyada bu kobaltdan boya və le- 
girlənmiş polad istehsal edirdibr. 1936 
ildo Daşkəsəndə kobalt fılizini zongin- 
ləşdirmok üçün fabrik tik ild i. İkinci 
dünya müharibosi ilb rindo  SSRİ-nin 
miidafiə sənayesinin kobalt konsentratı- 
na olan toləbatını Daşkəsən metallurq- 
ları ödəyirdi. Həmin dövrdə Bakı zavod- 
larının metallurgiya sexlərindo döyüş 
sursatı və hərbi texnika hazırlanması 
iiçün 50-dən artıq yeni polad növiiniin 
(legirlənmiş və yüksok legirlonmiş, pas- 
lanmayan, odadavamlı və turşuyada-

Sumqayıt boru- 
yayma zavo- 
dunda istehsal 
olunan müxtəlif 
çeşidli, yüksək- 
keyfiyyətli boru- 
lar Azərbayca- 
nın və basqa 
ölkələrin neft 
sənayes ində 
geniş istifadə 
olunurdu.

\am h poladlav, lexkəsəu potadfec və ou- 
Iarın əvo/ediciləri vo s.) istehsalı mənim- 
sənildi. Neft koksundan istifadə etmək-
lo skrap-karbon prosesiniıı texnologiya- 
sı işlənildi və istehsalata tətbiq olundu. 
Şixtə, qəlib ınaterialları və marten soba- 
sının hörgii materialları gilabı və s. yerli 
materiallarla əvəz edildi. 1946 50 illordo 
karbonlu vo legirlənmiş poladlardan ha- 
zırlanmış fontan armaturlarının, nasos 
ştanqlarmın vo s. miihüm neft avadan- 
lıqlarımn axınlı istehsalının orijinal tex- 
nologiyası hazırlandı. Yıiksəkçeşidli po- 
lad almaq üçiin ilk elektrik-qövs əritmə 
sobası quraşdırıldı. Qaz yanacağı işlət- 
moklə polad və çuqunun sənaye üsulu 
ilo əridilməsinə başlandı. 1950 ildə Rus- 
tavido Daşkəsənin dəmir filizi ilə işləyən 
Zaqafqaziya Metallurgiya Kombinatı 
tik ild i. 1952 ildo Sumqayıtda Daşkəsə-

ııin dəmir fılizi hesabına ildə I mln. /- 
adok polad istehsal edən Azərbaycan 
boruyayma zavodu işə salındı. SSRİ-də 
ilk dəfə bu zavodda boru ııclarını qalın- 
laşdırma sexi yaradılmışdı (1967). Zavo- 
dun ııeft sənayesi liçüıı istehsal etdiyi 
müxtəlif çeşidli yüksəkkeyfıyyotli boru- 
lar SSRİ məkanında və xarici ölkobrdə 
geniş istifadə olunurdu. 1960 ildo çuqıın 
tökiiklor hazırlayan Morkəzi E lektıik- 
Tökmə Zavodu istifadəyo verildi. 1969 
ildə işo salınan Bakı Poladtökmə Zavo- 
du neft avadanhğı hazırlamaq üçiin ildo 
25 min / polad tök iik lə ri verirdi. 
1960-70 illərdə metaloritmodə mütorəq- 
qi duplcks-proses vo tökiiklərin maye 
ştamplama üsulları, yüksək təzyiq altııı- 
da işbyon neftçıxarma avadanlıqlarının 
(fontan armaturları, preventorlar və s.)

yük'.ək mähkmnlikli ərintilordən hazır- 
lanma texnologiyası işlənib tətbiq edil- 
di. Həmin dövrdə üçşaroşkalı balta his- 
səlorının ştaınplanınasının mexanikləş- 
dirilıniş axın xətti və legirbnmiş çuqun- 
dan kokildo tökmə isıehsalının axın xət- 
ləri yaradıldı. K içik diametrli uzunöl- 
çülü hissolərin deformasiya temperatu- 
runda möhkəınlənmo texnologiyası işlo- 
nib istehsalata tətbiq edildi. Arxeoloji 
qazıntılar zamanı tapılmış metal ınəmu- 
latların kimyəvi torkib in i spektral analiz 
üsulu ib  təyin etmoklə metallurgiyanın 
inkişaf tarixi öyrəııildi (İsa Solimxanov). 
2001 ildo Bakıda istehsal gücü ildə 350 
min / olan müasir Bakı Polad İstehsalı 
Şirkəti (Baku Steel Company) işo salııı- 
dı. Burada tık in ti iiçün müxtəlif çeşıdli 
armatur istehsal edilir. Son illordə bu- 
caq pro fılli məmulat istehsal edon daha
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bir zavod (məhsuldarlığı ilclə 250 min t) 
işə diişmüşdür.

M elallurgiya sahəsindəki nəzəri və 
tocrübi əhəmiyyətli elmi tədqiqat işləri, 
əsasən, uzunömürlii, dayanıqlı mədən- 
iilizçıxarma avadanlığı və neft avadan- 
lığı üçün yüksək möhkəmlikli, koırozi- 
yayadavamlı poladlar yaratmaq, aliim i- 
ııium istehsalı, yeni qaynaq və tökmə 
iisullarımn işlənməsi, ovuntu və kompo- 
zisiya materiallarınm hazırlanması isıi- 
qamətlərində aparılır. 1960 ildə neft 
kimyası zavodları avadanlığının korro- 
ziyaya davamlılığım artıran silisium əla- 
vəli b ir sıra yeni austenit poladları isteh- 
salatda tətbiq olundu. Neft və qaz qu- 
yularmın 400-1000 atm təzyiqə davam 
gətirə bilən avadanlıqlannın ayrı-ayn 
hissələrini hazırlamaq üçün yeni polad 
növLsri (xrom, manqan və silisiumlu, ni-

kel və molibden əlavəli) və onlardan 
tökmə hissələrin almınasınm texnoloji 
prosesləri kompleks şəkildə tədqiq edil- 
di və istchsalatda tətbiq olundu (1976). 
Alınan nəticələrə görə 1980 ildə Səbzəli 
Məmmədov, İlyas Məmmədov və b. 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına 
layiq göriildülər. 20 əsrin 80-ci illərində 
poladın kimyəvi m ikro  qeyri-bircinsliyi- 
nin yaranmasımn qarşısını alınaq və ya 
onu azaltmaq məqsədilə polada xroın və 
manqan əvəzinə az miqdarda dalıa 
güclü karbidəmələgətirən elementlər 
(M o, V) verilməsi prinsipi işlənildi. Nə- 
ticədə etibarlı nasos ştanqları turbobur 
detalları və qazıma yataqları hazırla- 
maq üçiin davamlı, azlegirlənmiş polad 
markaları, onların term iki emal üsulla- 
rının texnologiyası işlənib hazırlandı və

istehsalatda tətbiq edildi. Bu illərdə ilk 
dəfə yüksək dispers struktur halı yarat- 
ma prinsiplərindən istifadə edəıək yeni 
volframsız alət poladlan və onların ter- 
m iki emalla möhkəmləndirilməsi üsulla- 
rı işlənib hazırlandı. Müx. üzv Nizami 
Süleymanov tərəfındən tezkəsəıı polad- 
lardan hazırlanan kəsici alətlərin möh- 
kəmləndiıilməsi texnologiyası yaradıldı, 
volframsız tezkəsən aləi poladlarının ye- 
ni növləıi alındı və SSRİ, İta liya , 
Türkiyə, A F R  və s. ölkələrdə geniş tət- 
biq edildi. 20 əsrin 70-ci illərində Azər- 
baycanda ovuntu metallurgiyası geniş 
tətbiq olunmağa başladı. Həmin dövrdə 
tunc ovuntusundan Bakı Məişət Kondi- 
sionerləri Zavodunda ventilyator mo- 
torlarında işlədilən siirüşmə yataqları- 
nın tııllantısız hazııianması texnologiya- 
sı işlənildi və istehsalatda tətbiq edildi.

Bu işə görə A q il Babayev, Xanoğlan 
İmanov, Fuad Quliyev və b. 1986 ildə 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına 
layiq görüldülər. Bakı Elektrik Ştamp- 
ları Zavodunda ştarnpların işlək hissə- 
lori ovuntu materiallarından hazııian- 
mış bərk ərintilərdən (BK-15, BK-20) 
biitöv və diffuziya qaynağı ilə istehsal 
o lunurdu. Suraxam Maşınqayırma 
Zavodunda ovuntu metallurgiyası sexi 
1980 illərdə neft maşınlarımn bəzi 
detallarını istehsal edirdi. Son illərdə 
metallurgiyanın ayrı-ayrı sahələri üzrə 
aparılan elmi tədqiqat işlərinin nə- 
ticələri və yeni hazırlanmış texnologiya- 
lar (yüksəkdayanıqlı ştamp poladlarını, 
bişiı ilmiş materialların qeyri-metal ör- 
tüklərlə korroziyaya davamlılığının ar- 
tırılmasım, neft-kimya avadanlıqları üçün

pəstah töküklərinin maye preslənmə ilə 
alınması) Azərbaycanda və M D B  ölkə- 
ləriııdə istehsalatda tətbiq edilmişdir.

Respublikada metallurgiya iizrə ixti- 
saslı miihəndis-metallurq kadrları bir 
müddət Peterburq Politexnik İnstitu- 
tunda, Moskva Polad və Ə rin tilər İnsti- 
tutunda, Dnepropetrovsk Metallurgiya 
İnstitutunda və s. hazırlanırdı. Sonralar 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (in- 
d ik i Azərbaycan Texniki Universiteti) 
metallurgiya fakültəsi (1964), eləcə də 
qara və əlvan metalların metallurgiyası 
kafedrası (1967) təşkil edildi. Tədris olu- 
nan ixtisas fənləri üzrə Azərbaycan di- 
lində 25 dərslik nəşr edilmişdir. Respub- 
likada 1992 %  illərdə Metallurgiya Ko- 
mitəsi və onun tabeliyində Metailurgiya 
F lm i Tədqiqat və Layihə İnstiuu fəa- 
liyyət göstərmişdir.

Rjtv': Şükiirov

İnşaat elmi və texnik

Azərbaycanm ərazisi qədıı 'rta
əsr tik in ti abidələri ilə zəngindı 'bələ,
Beyləqan, Örənqala, Səbayıl, . və 
s. şəhərləriıı qalıqları tapılıb v !qiq 
edilir. Füzuli rayonunun ərn ləki
Azıx mağarasından, Qaraköp. Jən 
əldə euilən arxeoloji tapıntılar bus-
tandakı qaya təsvirləri və s. Aı yca- 
nın qədim yaşayış məskəni ı ınu 
təsdiq edir. Tədqiq olunan mağa: ılar- 
dan bəzisiniıı Tunc dövründən d. vəl-
lərə aid liyi ehtimal olunur. Gənc; ar-
xeoloji abidələrində aparılmış t? iqat-
lar bu mağaraların Neolit dövıi aid
olduğunu sübut edir. Sonral.ı iini
mağara tip li ınəskənlər qara lar
yaradıldı. Azərbaycanda inşaat in, 
təcrübəsinin və tik in ti sənətinin m- 
liy i baxımından e.ə. 13 12 əsrb’ ,ııtə 
edən Xocalı abidələri komplekü üm 
yer tutur. Kompleks yaşayış iı> 
dən, daş qutu qəbirlərdən və s. li 'ər- 
dən ibarətdir. Xocalı-Gədəbəy lə- 
niyyətinə aid abidələrin böyük bir ni- 
ni siklop (hel) hörgülü tik ililə r kil 
edir. Hündür daşlardan suvaqsız . ıeç 
b ir plana riayət olunmadan quıa.-, ıl- 
mış belə tik ililə r el arasında “ örtiik da- 
şı” , “ düzülü daş” , yaxud “ hörükdaş' ad- 
lanırdı. Daş hörgünün meydaııa çıxması 
və təkmilləşməsi ilə evlər yerin iistündə 
tikilməyə başladı. Azərbaycamn in 
ustaları tuncun alınması sirrinə b. 
idilər. E.ə. 1-ci m inillikdə inşa edilmi 
kililərdə mis və dəmir elementləri dc

'Bakı Polııtl 
Istelısalı Şirkati” 

(Baku Steel 
('ompany).

Tökmə 
maşıııınıiKİa 

istehsal olunaıı 
pohıd postalılar.
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kar edilmişdir. Orta əsrlərdə Azərbay- 
can ərazisində daş və kərpicdən tik ilm iş 
tnəscid, hamam, türbə, zorxana və s. bi- 
nalarda örtük kim i günbəz konstruksiya 
sistemindən istıfadə olunmuş, tağ sis- 
temli günbəz inşaat konstrııksiyaları ge- 
niş yayılmışdı. Tədqiqatlar göstərmişdir 
ki. d ik liy i çox olan tağ konstruksiyala- 
rı. əsasən. Azərbaycamn m illi memarlıq 
elementlərindəndir. Qədim şəhərlər qala- 
lar, mtidafıə qurğulan ilə möhkəmləndi- 
rilird i. Şəhərlsr. əsasən, üç hissədən: içə- 
rişəhərdən, içqaladan və bayırşəhərdən 
ib: rət olurdu. Qala şəhərlər də olmuş- 
dur. Bakının İçərişəhəri Şuşa qalası (el 
ar tsında Şuşaya indi də Qala deyənlər 
v;ır) bu qəbildənuır. İçərişəhərdə binalar 
t ik cənub şəhəri kim i bir-birinə yaxın 
tı Imiş və küləkdən qorunmaq üçün 
k ələr dolanbac şəkildədır. Bakıdakı 
Q qalası və s. abidələr Azərbaycanda 
ti nti sənətinin qədimliyini və mükəm- 
ı liy iııi b ir daha sübut edir. 10- 15 əsr 
l ixç ilə rin in , coğrafiyaşünaslarınm, 
s ahlarının (Həmdullah Qəzvini. Fəz- 
1 h Rəşidəddin, Əbdürrəşid Bakuvi 
\ b.) yazılarında orta əsr Azərbaycan 
ş ərlərinin memarlıq siması və planlaş- 
d ılm as ı haqqında məlumatlar vardır.
I ük İpək Yolunun Azərbaycandan 
k məsi də ölkə ərazisində orijina l tik in- 
ti nümunələrinin, qalaların, xəbərdar- 
eı i qurğuların yaradılmasına səbəb ol- 
n sdur. Yolun bərpa edilməsi bu abidə- 
q rğuların özlərinin və ya qalıqlarının 
ü; ı çıxmasına imkan vermişdir.

Azərbaycanda tik in ti növlori çoxçe- 
 ̂ lidir. Belə ki, ölko ərazisindəki tik in- 

ti də 90-a yaxın tağ konstruksiyası 
n ü aşkar edilmişdir. Şirvanşahlar sa- 
r ındakı m üxtəlif tağlar bu abidəyə 
r  ııtəşəmlik verir. 11-12 əsrin bu günə 
( 3i' salamat qalmış abidələrindən Xu-
d ərin körpüləri I I  və 15 tağdan (aşı- 
r dan). Sınıq körpü (Qazax rayonun-
< ı Qırmızı körpü) isə 4 tağdan ibarət- 
ı Azərbaycanda 6 əsrdən başlayaraq 
jj bəzlərdən daha geniş istifadə edil- 
r  .lir. Qədim şəhər və qəsəbələrdə 
(ı əs., Şuşada, Lahıcda) su təchizatı sis- 
te m də qıırıılmuşdu. Lahıcda keramik 
boıulardaıı düzəldilmiş su kəməri, yon- 
ma və sal daşlardan yaradılmış kanali- 
zasiya sistemi və qəsəbənin daşla döşəıı- 
miş küçələri o dövrdəkı inşaat sənətinin 
və bütövlükdə tik iııti mədəniyyətinin 
yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. 
İçərişəhərin enişli kiiçələrində döşəmə 
kimi qranit daşlardan da istifadə edil- 
mişdir. T ik ililə rin  öyrənilməsi göstərir

ki. antiseysmik tədbirlər də görülmüş- 
diir. Məs., bir çox biııalarda, xüsusilə 
Şamaxının qədiın binalarında, palıddan 
antiseysınik kəmərlər qıırulmuşdur. İs- 
mayıllı və digər şəhərlərdə ağac karkas- 
lardan "kə til”  adlanan antiseysınik kə- 
mər düzəldilmişdir. 1981 ildə İsmayılh- 
da baş vermiş 8 bal giicündə zəlzələ za- 
manı “ kətil”  kəmətii binalar daha da- 
vaınlı olmuşdur. Qədim Azərbaycan in- 
şaatçıları bina elcmentlərinin qarşısına 
b ir neçə funksional tələb qoyurdu. 
Məs., Əcəminin yaratdığı Naxçıvan abi- 
dələrində kaşı həın örtük və kitabə rolu- 
nu oynamış, həııı gözəllik tələbinə cavab 
vermiş, həm də tik ilin i ətraf mühitiıı 
aşındırıcı təsirindən qorumuşdur. Qu- 
badlıda və onun Dəmirçilər kandində 
tiirbələrin günbəz örtüyüniin içərisinə 
qoyulmuş boş gil küplər binanın çəkisi-

Oax, Qusar və digər çox qar yağan 
rayonlarda damların d ik liy i çox götürü- 
lür, aran rayonlannda damlar ııisbətən 
yatıq, Bakıda isə yastı olur. Bu, küləklər 
çox əsən Bakıda damın ən səmərəli for- 
ması olmaqla yanaşı, inşaat materialı 
kimi qırdan istifadə edilməsinə də im- 
kan verirdi. Bir çox rayonlarda binanın 
küləyə səmt olan divarlarında y<ı pəncə- 
rə qoyulmur, ya da pəncərələr az sayda 
və kiçik ölçülü olur. Yağıntı çox olan 
ərazilərdə evin kürsüsü hüııdür düzəldi- 
lir, yaxud bina kərpic və ya ağac sütun- 
lar üzərində tik ilir . Qədim abidələrdə 
(Şəki Xan sarayında, Naxçıvan abidələ- 
rində və s.) şəbəkələrin işlədilməsi bina- 
lara m illi ko lorit verir. Nizami Gəncəvi- 
nin (Gəncə ş.), Vaqifın (Şuşa ş.), Hüseyn 
Cavidin (Naxçıvan ş.) ımqborolorinöə 
və s.-do şəbəkə işlətməklə m illi ənənələr-
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ni azaldır, akustik keyfiyyətini və zəlzə- 
ləyə davamlıhğını artırırdı. Zaman keç- 
dikcə tik ililə rin  çeşidi də zənginləşirdi.
17-18 əsrlərdə ticarətin inkişafı ilə əla 
qədar Şamaxı, Gəncə, Bakı, Ərdəbil 
Təbriz, Şəki, Füzuli və d ’gər şəhərlərdə 
karvansaralar, bazarlar. həmçinin dini 
binalar, yaşayış evləri və hamamlar inşa 
edildi. Kapitalizm in inkişafı dövründə 
isə neft, misəritmə, pambıqtəmizləmə 
zavodları, baramaaçma və ipokçilik 
karxanaları tık ild i. Azərbaycanda tik in- 
ti sonəti həm də ərazinin relyefinin, coğ- 
rafi landşaftın, ətraf m iihitin təsiri altın- 
da formalaşmışdır, Bu baxıından da iq- 
limcə diinyada ən zəngin ölkə olan Azər- 
baycanda ( I I  iqlinı qurşağının 8-i Azər- 
baycan ərazisindən keçir) tık in ti forma- 
ları çoxçeşidlidir. İq lim  dam örtüyünün 
formasına, divarın qalınlığının müxtəlif- 
liyinə, poncorə boşluğıınun ölçüsünə vo 
s.-yo təsir etmişdir. Məs., Zaqatala,

dən istifadəolunmuşdur. Bozoklər, eləcə 
də mozaikalar daş binaları daha baxım- 
lı edir.

Azərbaycan orazisi daş, gil, əhəng, 
goc, qum, çınqıl, ağac və s. inşaat mate- 
rialları ilo zəngindir. Yerli materiallar 
m illi memarlığın və tik in li konstruksi- 
yalarının formalaşmasına ciddi təsir 
göstərmişdir. Daş üzlüklor həın qədim, 
həm də müasir binalarm  bə/ək ele- 
ınentləridir. Daş olmayan yerlərdə onu 
gillə ovəz etmişlər. G il materialların 
möhkəmliyini artırmaq üçüıı ona lilli 
b itkilər -  qamış, saman və s. qatmışlar. 
Gildon örtük və izoləedici material kimi 
döşəmələrdə, divarlarda vo s., xüsusilə 
isitmə qurğularında istifadə edilir. Biş- 
miş gildən kərpic, kirəm it, su və kanali- 
zasiya boruları, dekorativ ınşaat məmu- 
latları da lıazırlamr. Qəbələdə, Öronqa- 
lada vo orta əsr tik ililo ı ində, osasəıı, na- 
zik, kvadratşəkilli kəıpic daha geniş
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yayılmışdı. Kvadralşokilli kərpielərin 
hörgüsündə şaquli tikişlərin saymın az 
olmasının antiseysmik tədbir k im l əhə- 
miyyəti vardır. Kirəmitdəıı qədim za- 
manlardan istifadə olunur. Qabələdə 
aparılan arxeoloji qazıntılar zaınanı e.ə.
5-4 əsrlərə və eramızın I əsrinə aid kirə- 
m it aşkar edilmişdir. Bəzi rayonlarda 
iııdi də kirəm it və kərpic hazırlayan za- 
vodlar var. Azərbaycanda daş ehtivatı- 
nın çox olmasına baxmayaraq, tik intidə 
daşdan nisbətən gec istifadə edilməyə 
başlanılmışdır. Keçmişdə daşa ind ik i ki- 
mi diizgün forma verıımirdi. Hazırda 
daş həm yüksaxlayan konstruksiya, 
həm karkasların doldurııcusu, həm də 
üzlük materialı kimi işlədilir. Təbii in-

m onolit dəmir-beton konstruksiyalar iş- 
lədilirdi. 30-cu illərin sonunda tik in tin in  
hazır konstruksiya elementlərindən bi- 
lavasitə tik in ıı meydançasında montaj 
edilməsinə başlandı.

Xəzərdə neft yataqlarının aşkar edil- 
məsi (1949) ilə bağlı olaraq Axərbaycan 
inşaatçıları dünyada ilk  dəfo polad di- 
rəklər üzərində “ Neft Daşları”  şəhərci- 
vini saldılar. Burada yaşayış evləri, ki- 
tabxana, məktob, modəni-məişət müəs- 
sisələri tik ilm iş və çox orijina l küçə-esta- 
kada sistemi yaradılmışdır. T ik in tidə  
tətbiq olunan yeniliklərdən biri də kar- 
kas, daş və panellərdən kombinasiyalı 
binaların tikilməsidir. Çoxmərtəhəli bi- 
naların əksəriyyətində dəmir-beton kar-

Neft
Diişlurı.
Daııi/də

polad
diraklor
ü/oriııdo
tikilmiş
yaşayış
evbri.

şaat materialı olan əhəngdaşı istənilən 
formaya salına b ilir, atmosfer təsirlərinə 
davamlıdır və digər inşaat materialları- 
ııa nisbəıən ucıız başa gəlir. Daş bina- 
larda m üxtəlif üzlüklərdən (məs., “ Azor- 
baycan”  daş üzltik tavası) istifado edil- 
məsi Azərbaycan inşaatçılarının yeııilik- 
lərindəndir. Bu tizlüklərin kəsilməsi, ha- 
zırlanma və tik iııtidə  tətbiqolunma tex- 
nologiyası respublikanm alim və mü- 
həndislari tərəllndən işlənib hazırlan- 
mışdır. Üzlük materiaü k im i Azərbay- 
can mərmərindən də istifadə ediiir. Ya- 
pışdırıcı və bərkidici material kim i işlə- 
dilən gəc adi gipsdən plastikliyi, möh- 
kəmliyi və suyadavamlılığı ilə fərqlənir. 
Azərbaycanda bəzək-inşaat materialla- 
rı k im i rəng, şüşə, kaşı, mozaika, ağac 
və s. də işlədilir. T ik in tidə meıaldan və 
dəmir-betondan inşaa’ materialı k im i is- 
tifadə edilınəsi t ik in t i texnikasına yeni- 
lik lə r gətirm işdir. Dəmir-betonıın yiik- 
saxlayan konstruksiya kiıni ağac kon- 
slruksiyalara nisbətən b ir sıra üstiinliik- 
ləri (odadavamhlığı və s.) vardır. 20 əs- 
rin 30-cu illərinə qədər tikintidə, əsasən,
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kaslar işlədilmişdir. 20 əsriıı 50-ci illə- 
rindən başlayaraq. respublikada əvvəlcə 
irib lok lu , sonra isə iripanelli evtiknıə 
məsələləri üzrə elmi tədqiqat işləri geniş- 
ləndi. 1960 ildoıı Bakıda iripanelli evlər 
tikilməyə başlandı. 70-ci illərdən bəıi 
evtikmə kombinatlarında avtomatlaşdı- 
rılmış betonqarışdıran qovşaqların ya- 
radılması, betonun kaset qurğusuna ve- 
rilməsinin mexanikləşdirilməsi, divar pa- 
nellərinin ronglənməsi, kasetlərin təmiz- 
lənməsi, armatur torlarımn hazırlanma- 
sı, qaynaqlanması və s. yeniliklər tətbiq 
olıındu.

20 əsrin 60-cı illərində Bakıda metro- 
politenin fikintisinə başlandı. 1967 ildə 
onun 6 stansiyası açıldı və sonrakı illər- 
də stansiyaların sayı 19-a çatdırıldı. 
M etropolitenin vestıbül və stansiyaları- 
nın bəzədilməsindo Azərbaycanın ın illi 
memarlıq ornamentlori və naxışlarından 
geniş istifadə edilmişdir. 20 əsrin 60 80- 
ci illərində orijina l konstruksiyalı müx- 
tə lif binalar tik ilm işdir (Heydər Əliyev 
adına saray, “ Giilüstan”  sarayı və s.). 
Bu dövrdə sənaye tik intis i formaiaşmış,

sənaye tik iııtis i memarlığı yaramb inki- 
şaf etmişdir (Bakı Məişət Koııdisioner- 
ləri Zavodunun binası). 310 m hiin- 
dürliiyü olan Bakı televiziya qiilləsi öz 
konstruksiyası, tik ilm ə texnologiyası və 
ınemarlıq simasının orijinallığı ilə se- 
ç ilir.

Azərbaycanda hələ qədimdən böyiik 
tik in ti ustaları və memarlar olmuşlar. 
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani (12 
əsr), memar Əhməd ibn Əyyub əl Hafız 
Naxçıvani (14 əsr), memar Ə li (15 əsr), 
memar Kərbəlayı Səll xan Qarabaği (19 
əsr), meınar Qasım bəy Hacıbababəyov 
(19 əsr) və b., adətən. həm binaları lavi- 
hələndirir, lıəm də tik intiyo rəlıbərlık 
edirdilər. Sonralar Azərbaycanda ixti- 
saslı inşaatçı mühəndislər və inşaatçı 
alim lər yetişməyə başladı. Həmin dövr- 
də inşaat sahəsində alim lər Xııdadat bəy 
Məlikaslanov, Məmməd bəy Əliyev. 
Nəsıb bəy Mirzəyev. mühəndislər Məm- 
mədhəsən Hacınski, Z ivər bəy Əhməd 
bəyov, İmran Hacıqasımov. inşaatçı 
Hacı Nəcəfqulu Əliyev və b. fəaliyyət 
göstormişlər. Sonrakı illərdə inşaatçı 
alimlər qabıq konstruksiyajarın hesab 
lanması, qruııtlar mexanikası, inşaat ma 
terialları, mil sistemləriııin hesablanması 
dəınir-beton m onolit örtük konstruk 
siyalarının layihələndirilməsi, dəmir-be 
ton konstruksiyaları, inşaat texnologiya- 
sı, betoıı və dəınir-beton texnologiyas 
sahəsində todqiqatlar aparmışlar. Azər- 
baycan Respublikasınm ərazisi seysmil 
xərıtəyə əsasən bütövlükdə zəlzələ rayo- 
nudur. Onun ayrı-ayrı ərazilori 8-9 balluj 
seysmik rayon sayılır. Ona görə də ant 
seysmik tədbirlərin işlənib hazırlanma 
sahəsində tədqiqatlar aparılır. İnşaat 
aüınlər qruntların xüsusiyyətlərini tədqı 
etmiş, Bakı metropoliteninin zəlzələyəd; 
vamlılığım və onun tikilməkdə olan tune 
lərinin konstruksiyalarımn sınaq üsulu 
dinamik və seysmik təsirlərə davamlılıği' 
öyrənmişlər.

1930 ildon fəaliyyət göstərən S.Ə.D: 
daşov ad. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və 
Layihə Konstruksiya T ik in ti Materia1- 
ları İnstitutunda beton vo dəmir-bcton 
konstruksiyaların hazırlanma texnolo- 
giyası, onların istismar müddətinin uza- 
dılması, bərkimə proseslərinin, dəmir- 
beton boruların istilik emalı prosesləri- 
niıı intensivləşdirilməsi, yerli dolduru- 
culardan istifadə etməklə keyfiyyətli 
məmulatlar alınması üsulları işlənib ha- 
zırlanmışdır. H idrofob və monomer hid- 
rofıl mənşəli əlavələrdən istifadə etıııək- 
lə m iixtə lif təyinallı semeııt və hctonlar
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alınmış, keramik materialların hazırlan- 
ması, divar və üzlük daşlarının çıxarılma 
texnologiyası, bu proseslərin mexanik- 
ləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması 
problemləri tədqiq olunmuşdur. Daş 
karxanalannda geniş tətbiq edilən pil- 
ləüstü daş istehsalı üçiin xüsusi daşkəsən 
kombayn, standart daşları yığan, çeşid 
ləyən və bir yerə toplayan maşın. yeni 
almaz alətlər və s. işlənib hazırlanmış- 
dır. Standar! divar daşlarının istehsalı. 
onlarm fiz ik i-kim yəvi xassələri, inşaat 
məhlulu ilə birləşdirilməsı, hörgünün 
bəıklik və deformasiya xassələri, zəlzə- 
ləyədavamlılığı və s. öyrənilmişdir. Siini 
beton doldurucuları və onların əsasmda 
yiii'L’ül betonun alınına texnologiyası, 
ycrlı xammallardan və müxtəlif sənaye 
tu 1 ntılarından adi və xüsusi beton dol- 
dt ııculannm alınma texnologiyası işlə- 
ni ıazırlanmışdır. “ Azərit”  yüngül be- 
tc toldurucusunun hazırlanma texno- 
k> ısı ilə Rusiya Fedeıasiyasında da 
z; 'dlar tikiım işdi. Ölkə ərazisiııdə ge- 
ni yayılmış törəmə kvarsitlər əsasında 
m tə lif təyinatlı saxsı, çini, odadavam- 
h ləm ulatların alınma parametrləri 
tə ıq edilıniş, odadavamh kaolin gili- 
m alteınativ süxurlarla əvəz otunması- 
m mümkünlüyü göstərilmişdir. Abşe- 
ro !>irvan və bır sııa başqa ərazilərin 
tt. iki-geoloji xiisusiyyətləri. süriışmə 
ra; mları öyrənilmiş, inşaat işləri apar- 
m, iıçün eimi təkliflər verilmişdir. Res- 
pt likamıı ərazisində bir sıra yeni mine- 
rai xammal mənbələri aşkar edilmiş və 
on ırın əsasında yiiksəkkeyfıyyətli tik inti 
m. erialları alınmışdır.

■■){!.: S a l a m z a d a  Ə. V., S a d ı q z a d a  
Ə XIII  XIX Dsrlərdo Azoıbaycaııda yaşayış
biı iarı. B., I%1: M əm məd o v Q. M .Tikiııti-
mi ııdis konslruksiyaları. B.. 1964; İ s ma y ı -  
Iü Ə. Ə \zorbaycan şəhərlərinin plaıı qtırulıı- 
şu. 1974; M o m ııı 3 d za d ə K.. M. Azərbay-
ca iıışaat soııəti. B., 1978; I' ıı « c 6e ii n ıı
O KpyıiHOiıaııcjibHoe flOMocxpoeımc b EaKy.
ö ‘>X2; <t> a r  y ji a a e b III. C. rpaaocTpoıı-
Te ı bo ıı apxıırcKTypa Aiep6aHit>Kaı»a XIX
Hi. la XX b b . Jl., 1986.

Teinum  'Ətiycv

vtomatlaşdırma. Kibernetika. 
İnformatika

Avtonıatika və avtonıatlaşdırdmış 
idarəetmə sisteınlori (AİS). Azərbaycan- 
da avtomatlaşdırma sahəsindəki elmi işlə- 
rə 20 əsrin 3()-cu illərindən başlanmışdır.
1934 ildən başlayaraq Azərbaycanda ilk 
dəfə qaztmada quyunun əyriliyiııi və ma-

illiyinin istiqamətini ölçən impuls inklino- 
metrləri. üərinlik parametrlərinə nəzarət 
cihazları işlənib hazırlammş, həmçinin 
yan karotajın dərinlikölçmə qurğıılarımn 
orijina l moditikasiyası işlənnıişdir. 
Azərbaycan Dövlət Neft Akadcmiya- 
sında yanacaq-enerji kompleksində is- 
tehsal proscslərinin avtomatlaşdırılması 
və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistem- 
lərinin inkişafı akad.-lər İsmayıl İbıahi- 
mov, Tofıq Əliyev və b.-nın adları ilə 
bağlıdır. Burada yaradılmış ABK-3, 
TBK-3 van karotaj cihazları bir sıra xa- 
rici ölkələrdə tətbiq olumnuşdur. Dəyi- 
şəıı cərəyan avtokompcnsasiya iisulları 
və miixtəlil' ölçmə uurğuları işlənmiş, 
neft və qazın çıxarılınası, nəqli və saxla-

mlınası obyektləıinin texnoloji para- 
metrlərinə nəzaıət üçiin kontaktsız və 
kontaktlı avtogeneratorlu çeviriciləıin 
hazırlanması sahəsindəki tətq iqatlar 
əsasında b ir sıra təzyiq vericiləri yaradıl- 
mışdır. Avtomatika və idaıəctmə sahə- 
sində işlər, əsasən, 2 istiqamətdə aparıl- 
mışdır: inteqrasiya olunmuş avtomat- 
laşdırılmış idaroetmə sistemlərinin sin- 
tezi, yaradıhnası, tətbiqi və btı sistemlər 
iiçün texniki vasitələrin işlənməsi. Bu 
işlərin aparılmasında İ.İbrahim ov, 
T.Əliyev. müx üzvlər Rallq Əliyev, Sa- 
bit Kərimov və b.-nın mühiim rolu ol- 
muşdtır. Neft emalı müəssisələrinin in- 
teqrasiya olunmuş AİS-irrin dördsəviy- 
yəli struktııru təklil' olunmuş, hər bir sə- 
viyyə iiçüıı iqti^adi-riyazi və imitasiya 
modelləıi yaradılmışdır. Alınan elmi və 
təcrübi nəticələr, əsasəıı, ııcft emalı sə- 
nayesində tətbiq edilmişdir. 1970 ildən 
başlayaraq stoxastik və qeyri-səlis mo- 
dellərlə təsvir oluıımuş miirəkkəb strıık- 
turlu texnoloji komplekslərin optimal- 
laşdınlması metodları işbouıişdir. Dəyi- 
şən strukturlu sistemləriıı və etalon mo-

delli adaptiv sistcmlərin qurulmasınm 
yeni metod və alqoı itmləı i işlənmiş, tcx- 
ııoloji proseslərin idarə olımması üçün 
kasilməz təsirlı və rəqəmli invariant ida- 
rəctmə sistemlərı inkişaf etdirilmişdir. 
Katalııık krekinq prosesinin avtomaiik 
idarə edilməsi iiçün ikiqat invariantlığa 
malik adaptıv idarəetmə sistemi işlənib 
hazırlanmış və Yeııi Bakı Neftayırma 
Zavoduııda tətbiq edilmişdir. Neftiıı il- 
kiıı emalı və katalitik rilbrm inq texno- 
loji kompleksi iiçiin AİS qurıılmuş, res- 
publikanın m iixtə lif zavodlarında tətbiq 
oltımnuşdur. 1974 ildəıı asinxron mü- 
həı riklərin kütləvi istehsalında kcyfiyyə- 
tə nəzarət və onun idarə cdilməsinin av- 
tomatlaşdırılması üçün rəqəmli cihazla-

rm və sistemlərin yaradılması və tətbiqi 
sahəsində elmi tədqiqat və konsıruktor- 
layihə işləriniıı əsası qoyulmıışdur. 20 
əsrin 80 90-cı illərində sənayedə avto- 
matlaşdırılmış sınaq-diaqnostika sis- 
temləri, sənaye sıılarının təmizlənməsi 
komplekslərində texnoloji proseslərin 
avtomatik nozarət və idaıəetmə sistem- 
ləri yaradılmış və tətbiq edilmişdir. 1983 
ildo “ Sənayenin səmərəliliyinin yüksəl- 
dilməsi üçiin idarəetmə və informasiya 
sistcmlərinin işlənib hazırlanması və tət- 
biqi”  işinə görə İsınayıl İbrahimov, Tofiq 
Əliyev, Rafıq Əliyev, İsrayıl Əfəndiyev 
və b. SSRİ Dövlət miikafatına layiq gö- 
riilmtişdür. Qeyri-səlis informasiya şərai- 
lində işləyon ııeft eınalı texnoloji proses- 
lərinin optııııal idarə edilməsi üçiin ana- 
loqu olmayan riyazi modellər, metodlar 
və avtomatik idarəctmə sistemləriniıı 
elıııi əsasları işlənmiş, “ Sintezkauçuk”  
İB-də. “ Üzvi siııtez”  İB-də, “ Balaxanı- 
neft Neft-Qazçıxarma İdarəsində, Bakı 
Neftayırnıa Zavodunda bir sıra texno- 
loji proscilərin nəzarət və K iarəetm ə 
sistemləri tətbiq edilmişdir. 1989 2003

Bakı metropolitcninin tikiııtisindo cilalanmış qranit və mornınr lövlıələrdcın, 
metaldan istifadə olunnııışdıır.
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illərdo m üxlə lif sahələr üzrə b ir sıra 
ekspert sistemləri yaradılmışdır. 1985-
2003 illərdə paylanmış sistemlərin bir- 
başa rəqəmli idarə edilınəsinin, q ra fik i 
informasiyamn eınalının, texniki görınə 
sistemlərində təsvirlərin təyin edilməsi 
dəqiqliyinin artınlması prinsipləri işlən- 
miş, sistematik xətaları iterasiya üsulu 
ilə təshih edən ölçü sistemlərinin və 
qurğıılarının ııəzəri əsasları, işləmə al- 
qoritm ləri yaradılmış və onların əsasın- 
da cihazlar hazırlanmışdır. Daraldıcı 
qıırğular bazasında maddələrin sərfınin 
ölçülməsi üçün yüksək dəqiqlikli qurğu- 
lar tə k lif və tətbiq edilıuişdir A na litik  
cihazqayırma təcrübəsində analiz edilən 
maddələrin fiz ik i-k iıuyəv i xassələrinə 
invariant olan yeni prinsipli bərabər 
həssaslıqlı həcmi konsentrasiya detek- 
lo rları yaradılmış, maddələrin fız ik i- 
kimyəvi xassələı inin m tixtəlif ölçmə sis- 
temləri (avtomatik kalorimetr, avtoma- 
tik d iffuziyalı qaz sıxlıqölçəni, termo- 
kimyəvi ozonolizli ilk in  ölnmə çeviricisi, 
qaz xromatoqrafiyası üçün maddələriıı 
kəmiyyət və keyfiyyətcə identifikasiyası- 
nın avtom atik sistemi) işlənib hazırlan- 
mış, ilk  dəfə olaraq maddələrin fiz ik i- 
kimyəvi göstəricilərinin analizatorları- 
nın unifikasiya prinsipi tək lif edilmişdir 
ki, bu da təkcə detektorun dəyişdirilmə- 
si yolu ilə həyata keçirilir. Bu cihaz “ qa- 
zın sıxlığını ölçən”  variantında işlənərək 
SSRİ-də istehsal edilən cihazlaıın Döv- 
lət reyestrinə daxil edilmişdir.

Neft və qazçıxarma obyektləıinin 
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlə- 
rinin yaradılması sahəsində tədqiqatları 
müx. iizv Əsgər Abdııllayev və b. apar- 
mışlar. Neft quyularımn hasilatmı dis- 
petçer məntəqəsindən avtomatik ölç- 
məyə imkan verən, eləcə də dərinlik na- 
sosu və qazlift üsulu ilə istismar olunan 
quyuların iş rejimlərinə nəzarət və onla- 
rı məsafədən idarə edən telemexanika 
qurğuları işlənib hazırlanmışdır. Neft 
quyularını dispetçer məntəqəsindən ida- 
rə etməyə, avadanlığın və quyuların və- 
ziyyətinin texniki diaqnostikasına im- 
kan verən AQ M  və ÇTP tip li ilk teleölçü 
və nəzarət sistemləri 1959 ildən Azər- 
baycanın cihazqayırma zavodlarında is- 
tehsal olunmağa başlanmış və onların 
tətbiqi ilə neftçıxarmada istehsal proses- 
ləri kompleks avtom atlaşdırılm ışdır. 
Neft mədənlərinin dispetçerləşdirilməsi, 
avtomatlaşdırılması və telemexanikləş- 
dirilməsinin vasitə və sistemlər kom- 
pleksinin işlənib hazırlanması və tətbiqi- 
nə görə Əsgər Abdullayev, Tofiq Əliyev,

İzzət Nəbiyev, Ə li Əm irov, Ələkbər 
Süleymanov, M uxta r Aslanov və b. 
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görül- 
müşlər (1969). 1965-70 illərdə yaradıl- 
mış “ TM -600” , “ T M -600M ”  və “ Kas- 
p i”  avtomatika və telemexanika qurğu- 
ları neft mədənlərində tətbiq o lıın- 
muşdur. 1970 ildən başlayaraq yeni 
nəsil avtomatika, telemcxanika qurğu- 
ları və kompleksləri yaradılmışdır.

20 əsrin 80-ci illə rində texnoloji 
obyektlər üçün çoxsəviyyəli telekom- 
plekslər, dənizdə qazıma və neftçıxarma 
obyektləri üçiin “ T M -Ş e lf ’ qurğusu, 
qazçıxaıma obyektləri üçün “ TM -Q az”  
qurğusu, “ V ik inq ”  qurğusu, 90-cı illərdə 
“ X əzri” , “ G ila va r”  və “ A raz”  tele- 
kompleksləri yaradılmış, “ Neft Daşları”  
NQÇİ-də, Rusiyanm Urcnqoy Qazçı- 
xarma İdarəsində, Tümenin, Tatarısta- 
nın neft-qazçıxarma obyektlərində və s. 
tətbiq edilmişdir. SSRİ-nin neft rayon- 
larının avtom atika, telemexanika sis- 
temləri və vasitələri ilə təm inatının 
80%-ə qədəri “ Neftqazavtomat”  EİB- 
nin payıııa düşürdü. B irlik  SSRİ Cihaz- 
qayırma N azirliy in in  ııeftçıxarmada av- 
tomatlaşdırma üzrə baş təşkilatına çev- 
rilm işdi. Bunlardan başqa dərinlik na- 
soslu quyular üçün tezlik dinamometrlə- 
mə qurğusu, qazlift quyuları üçün avto- 
matik lokal tənzimləyici, müxtəlif tip li 
təzyiqölçənlər, tənzimləyici ventillər, ic- 
ra mexanizmləri və s. işlənib hazırlan- 
mışdır. Neft və neft məhsullarının nəqli, 
saxlanması və emalı sahələri iiçün də 
yüksək metroloji xarakteristikalara ma- 
lik nəzarət-ölçü sistemləri və vasitələri 
yaradılmışdır. A na litik  cihaz və qurğu- 
ların yaradılması neft-kimya məhsulla- 
rımn sıxlığını. nəmliyini və başqa para- 
metrlərini çətin iq lim  şəraitində kifayət 
qədər həssaslıq və dəqiqliklə ölçməyə 
imkan vermişdir. Burada son illərdə iş- 
lənib hazırlanmış yeni proqram-texniki 
komplekslər daha geniş səviyyədə avto- 
ınatlaşdırma-idarəetmə işlərini yerinə 
yetirməyə, “ Günəşli”  yatağını əhatə 
edən stasionar dərin dəniz özüllərinin 
texnoloji proseslərinə, kompressor stan- 
siyalarının işinə mərkəzləşdirilmiş nəza- 
rət və idarəetmə sistemlərinin yaradıl- 
masına imkan vermişdir.

Azərbaycan Texniki Universitetində 
robotların və avtomat manipulyatorla- 
rın idarəetmə sistemləri, onların mexa- 
nikası və avtomatlaşdırılm ış istehsal 
texnologiyasının yaxşılaşdırılması, av- 
tomatikanın yeni prinsiplərəsasında qu- 
rulan bir sıra müasir elementləri (pyezo-

elektrik icra mexanizmləri və çeviıicilə- 
ri, m ikroelektronika elementləıi üzərin- 
də yığılmış tibbi cihazlar və s.) yaradıl- 
mışdır. Paylanmış parametrli avtonıatik 
idarəetmə sistemlərində baş verəıı keçid 
proseslərinin tədqiqi üçün yeni ədədi 
üsullar və alqoritm lər işlənmişdir. Məh- 
suldar lokal şəbəkələr və qarşılıqlı əla- 
qəli açıq sistemlərin eLalon modeli baza- 
sında tclekommunikasiyamn pavlanmış 
idarəetmə sistemi işlənib hazırlanmış, 
Laplas və Z-çevirmələri əsasında fasilə- 
siz və diskret zamanlarda m üxtəlif pro- 
tokollu bircins və qeyri-bircins lokal şə- 
bəkələrin ııyğun baza modelləri \ə  onla- 
rın ehtimallıq -  zaman xarakteristikala- 
rının hesablanması metodikası veril- 
mişdir. Rabitə kanalları vasitəsil. mslıı- 
matın ötürülmə sistemlərindo nninal 
qurğulann riyazi modellərı ; Imış-
dır. Şəbəkə strukturlu  rəqəııı rma-
siyaların paylanma sistemləı • hid 
struktur çərçivəsində qovşaql; 1 eal
tələblər selinin nəzərə alınma nin
edən konkret modellər və hes; ısul-
ları işlənmişdir.

Azərbaycan M il l i  A . tnik 
Agentliyində xüsusi kosınik c ’r-
ma, informasiya və informa> mə
sistemləri üzrə mühüm tədqiqı pa-
rıhr. Bu işlər “ ideya-eksperimcı no- 
logiya-texnika”  dövrəsi üzrə ye /eti- 
rilir. Əsas elmi istiqamət Yer ıiik 
tədqiqatları sistemi nəzəriyy. və 
təcrübəsinin yaradıhnası ilə baä' Bu 
sistem metroloji, qarşılıqlı uzl«. ılmış 
vasitələri, çoxşaxəli şəbəkələri < ləlii' 
hündürlükdəki stasionar (ko-  •ida, 

lıavada, yerdə və dənizdə) və lakət 
edən platformalarda yerləşdirıı: ■ ye- 
rinə ye tirilir. Agentlikdə ha nış 
metodika və cihazlar Şəki-Za sı- 
naq meydanında keçirilmiş “ C' 
beynəlxalq aerokosmik ekspe. 
də tətbiq edilmişdir. Təcrübət sas 
məqsədi atmosferin və Yer lin 
uzaq məsafədən zondlaşdırılı ne- 
todlarının yaradılması və təkm r 'il-  
məsi olmuşdur. Bu məqsədlə o- 
maqnit dalğaları diapazonunda tə- 
l i f  xarakteristikalar, eləcə də at- 
mosfer, okean-atmosfer sistemı xü- 
susi istilik şüalanması ölçülmiiş, ] Kal- 

tı aerokosmik eksperimentlərin -kili 
üzrə işlər həyata keçirilmiş, “ Salyut-7” 
və “ Soyuz T -11”  orbital stansiyalarında 
uğurla işləmiş rentgen spektrometrləri, 
həmçinin “ Kvant”  astrofiziki modulu- 
nun hissəsi olan və “ M ir”  orbital stan- 
siyasımn bortunda işləmiş “ Pulsar X - l ”
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texniki qurğusu hazırlanmışdır. Kosnıik 
şəkillər əsasında ilk dəfə respublikanm 
bitki örtiiyünün və torpaqdaıı istiladə- 
nin xəritələşdirilməsi həyata keçiril- 
m işdir (1:50000 miqyasmda biitün 
respublika ərazisi üçüıı toıpaqdan istifa- 
də xəritosi. b itk i örtüyiinün rəqəmli mo- 
deli və verilənlər bazası formalaşdırıl- 
mışdır).

Sumqayıt Dovlət Universitetində 
dəniz qurğulaıı dayaqlarımn katod mü- 
hafizəsinin avtomatlaşdırılması. şüşənin 
qalmlığımn avtomatik və fasiləsiz ölçül- 
mosi, nefi sənayesində darinlik nasosla- 
rının texnolojı parametrlərinin avtoma- 
tik ölçiilməsi. sənaye idarəetmə sistemlə- 
rinm ilk in  vericilərinin böyük diapazon- 
lu -mperatur şəraitində xarakteristika- 
la: nın stabilləşdirilməsi, xlor istehsalın- 
d ə saxlamlmasında aqressiv mühitdə 
te )loji parametrlərin ölçiilməsi, elek- 
tr / prosesində şinlərdə yüksək cəro- 
y< ann ölçülməsi, elektıik enerjisinin 
is ıdəsi və qeydiyyatı rejimlorinin opti- 
n aşdırılması və s. həyata keçiril- 
m dir.

Aİhernetika. İnformatika. Azərbay- 
c; la kibernetika elmi 20 əsrin 50-ci il- 
ləı dən inkişafa başlamışdır. Kiberne- 
tiı elmindəki mühüm elmi nəticolərin 
al nıası akad.-lər Əşrəf Hüseynovun, 
C al Allahverdıyevin, Telman Əliyevin
v /,-nın adları ilə bağlıdır.

İ d a r ə e t m ə  n o z ə r i y y ə s i  və 
h ı s a b l a m a  r i y a z i y y a t ı  sahə- 
siı lə spektral parametrdən meromorf 
as lı olan tam kəsilməz operatorun məx- 
su qiymətləri. həmir operatora müntə- 
z; 'iğılan operatorların ıuəxsusi qiy- 
m ləri ilə istənilən dəqiqliklə aproksi- 
n iiya edilə bilməsi göstərilmişdir. Qey- 
ri otti ardıcıl maşınların zaman və tez- 
li ;əsviri işlənmiş, Qalua meydanı üzə- 
r lə modulyar dəyişon matrisli xüsusi
o, rator cəbrinin köməyi ilə qeyri-stasi-
0 r və qeyri-xətti maşınlar ardıcıllığı- 
n sintezi üsulu tə k lif olunmuşdur.
1 ıfant tənliklər sisteminin b ir ekviva- 
le t tənliyə gətirilməsinin yeni üsıılları, 
B proqramlaşdırma məsələsinin həlli 
üç ın hipersfer, miimkün həllər və sonlu 
iı ıasiya üsulları verilınişdir. Tamqiy- 
motli tonliyin dezaqreqasiyası məsolosi- 
ııiıı riyazı həll iistılu tək lif olunmuş, 
tamqiymətli proqramlaşdırma məsələsi- 
nin suboptimal həllinin tapılma üsulları 
işlənib hazırlanmışdır. Xüsusi törəmoli 
difeıensial tənliklər sistemi üçün ycni 
miitəhərrik şəbəkəli fərq-iterasiya üsulla- 
rı tək lif edilmiş və onların vasitəsilə yeral-

tı qaz və maye mexanikasımn bir sıra 
qeyri-xottı məsələlori Iıəll cdilm işdir. 
Mürəkkəb dinamik idarəetmə sistemlə- 
rində məxsusi idarələrin optimallıq şərt- 
ləri tapılmış, müxtəlif diskıet sistemlərdə 
Pontryaginin maksimum prinsipiııin cır- 
laşdığı hallar öyrənilmiş və optimallıq 
üçiin yeni zəruri şərtlor miioyyən edilmiş, 
böyük ölçiilii qeyri-xotti şobəkə struktur- 
lu optimallaşdırma məsələləıinin həlli 
üsulu işlənmişdir. Prinsipcə yeni optik 
elementlər yaratmağa imkan verən lazer 
şüalanmasını xətdo fokuslasdırma nozə- 
riyyosi yaradılmışdır. Xidmotin başlan- 
ma anının ləngiməsinin xüsusi sinfində 
kütləvi xidmət sistemlərinin idarəetmə 
nəzəriyyəsi verümtş, asılı geııişzolaqlı, 
ləngiməyə və ağ kiiylərə malik qismən 
miişahidə olunan sistemlor üçün idarəet- 
mə və filtrasiya nozəriyyəsi yaradılmışdır 
(Kibernetika İnstitutu). Paylanmış para- 
metrli xətti və kvazixətti diferensial, di- 
ferensial-operator tənliklərin əmsalları 
və oblastın sərhodi idarəedici olduqda, 
aktual iq tisadi-texniki problemlərdə 
rast gələn keyfıyyət kriteriləri ilə opti- 
mal idarəetmə məsələləri araşdırılmış, 
həlli üçün optimallıq və korrektlik şərt- 
ləri miiəyyən edilmiş, iterativ və ədədi 
requlyarlaşdırma üsulları əsaskındırıl- 
mış, alınmış b ir sıra noticələr tətbiq 
olunmuşdur. Natamam informasiya şə- 
raitində xətti opıimal idarəetmə sistem- 
lərinin sintez məsələlərinin həlli üsulları 
işlənib hazırlanmış, funksionalın qra- 
diyentinin hesablanması üçün analitik 
düstıır alınmışdır. Etibarlı stabilləşdir- 
mə məsələsinin həll a lqoritm i qurulmuş 
və Hamilton matrisindo standart şərtlər 
pozulan halda faktorlaşdırma pıoblemi 
araşdırılmışdır. Xotti kvadratik diferen- 
sial oyunlarda tərs məsolənin həlli veril- 
miş, idarə və müşahidə olunan dayanıq- 
lı xətti dinamik sistemlorin qramianları- 
mn blok diaqonal formasına gətirilməsi 
üçün ədədi alqoritm  təyin edilmişdir. 
Polinom matrislərin requlyar və qeyri- 
requlyar halında J spektral faktorlaşdı- 
rılması üçün yeni üsul tək lif olunmuş- 
dur. Operator toııliklərin təqribi həlli 
üçüıı m iixtə lif xüsusiyyətlərə malik ana- 
litik  üsullar verilıuişdir. Adi və xüsusi 
törəmoli diferensial tonliklər iiçün sər- 
həd və Koşi mosələlərinin yüksək tərtibə 
malik dayanıqlı həlli üsulları işlənmiş- 
dir. Adi difercnsiııl tonliklərin ədədi həl- 
linə lotbiq olunan Obreşkov tip li daya- 
mqlı k-addım lar üsulunun tətbiqinin 
yuxarı sərhədi aşkar, qeyri-aşkar və 
irəliyəqaçma iisulları üçiiıı təyin olun-

muşdur. Qeyri-xətti intcqral təniiklərin 
həlli üçün müxtolıf üstiinlüklərə ıııalik 
üsullar verilınişdir. Qeyri-səlis ədodlər 
arasmda yeııi metrika daxil cdilmiş vo alı- 
nan metrik və Banax fəzalarının tamlığı 
və separabelliyi isbat cdilmişdir. Təklif 
edilən metrikalar qorar qəbulctmə məsə- 
lolorinə və ədədi üsullara tətbiq olunmuş- 
dur (Bakı Dövlət Universitcti BDU). 
Sumqayıt Dövlət Universitetiııdə (SDU) 
idarəetmo ııəzəriyyəsi və onun totbıqi isti- 
qamətiııdə respublikada ilk dəfə birbaşa 
roqomli tonzimləmə sistemləri yaradılmış 
və neftayırma zavodlarında tətbiq olun- 
muş, doyişən struklurlu fınit tənzimləmə 
sistemi işlənmiş və tətbiq edilmişdir.

R i y a z i  m o d e l l ə ş d i r m ə  və 
i d e n t i f i k a s i y a  sahəsindo Kiberne- 
tika İnstitutunda ııcft və qaz yataqla- 
rında maili quyuların optimal qazılması 
və qazıma meydançalarının optimal 
yerləşdirilınəsi məsolələrinin riyazi nıo- 
delləri və holli iisulları yaradılmışdır. 
Qeyri-səlis riyazi proqramlaşdırma mo- 
salolorinin dekompozisiyaya osaslanan 
in teraktiv və birbaşa həlli üsulları 
verilmişdir. Neft yataqlarında yeni qu- 
yuların optimal yerləşdirilməsi və istis- 
marı məsələlərinin odədi həlli üsulu 
(obyekt haqqında molumat tam olma- 
dığı halda), qaz-kondensat yataqlarının 
optimal işlənməsini təsvir edən müxtəlif 
variasiya iisulları tə k lif olunmuşdur. 
Yeni Bakı Neftayırma zavodunun kata- 
litik-krekinq prosesiııin riyazi modeli və 
optimal idarəedilməsinin alqoritm  və 
proqram vasitəsi yaradılmışdır. Ekranlı 
yarımmarkov prosesləri üçün erqodik 
teoremlər isbat olunmuş, yarımmarkov 
proseslərinin və onların əsas sərhəd 
funksionallarının paylanmaları tapıl- 
mışdır. BDU-da neft-qaz sənayesindo 
ehtiyatlardan səmərəli istifadə oluııma- 
sının riyazi modeli qurulmuş, onların 
optiınal istifadə rejimi müəyyənləşdiril- 
miş, qazın və neftin çıxarılmasımn və 
ııəqlinin idarə olunması prosesində 
meydana çıxan qeyri-xətti diferensial 
tənliklər üçün qarışıq məsələlər tədqiq 
edilorək, onların həlli üsulları verilmiş 
və əsaslandırılmış, təsərrüfat ohəmiyyət- 
li məsələlərin ədədi həlli tapılmış, siliıı- 
drik örtiiklərin roqsi məsələsi və s. həll 
cdilmişdir. SDU-da riyazi modclloşdir- 
ıuə və optimal idarəetmo istiqaməti iizro 
ekstraksiya proseslorinin işəburaxılma 
rffjim lərinin tədqiqi və onların idarə 
edilınəsi probleminin həlli və tətbiqi, re- 
aktor-regenerator sistcınlərindo bölıran 
halları araşdırılmış və nəticələri tətbiq
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edilm işdir. Çox girişli-çıxışlı d inam ik 
m odulyatorlıı sistembrin optimallaşdı- 
rılmasının nəzəri və praktiki məsələləri 
işbnmişdir.

İ n f  o r m a s i y a - k o m m u ıı i k a - 
s i y a  t e x n o l o g i y a l a r ı  sahəsində 
görülən işlərə əngəlbrin informasiya da- 
şıyıcıları kim i təhlili nozəriyyəsi və uyğun 
texnologiyaların yaradılması, texnoloji 
proseslərin statistik riyazi modellərinin 
ideııtifıkasiyasının adekvatlığının yaxşı- 
laşdırılması nəzəriyyəsi və ııyğun infor- 
masiya texnologiyasının işlənib hazırlan- 
ması, mövqeli siqnallar nəzəriyyəsinin iş- 
lənməsi və onun əsasında dövıi prosesb- 
rin analizi və diaqnostikası üçün ırıöv- 
qeli -  binar informasiya texnologiyası 
yaradılması, böyük ölçülü telekommuni- 
kasiya qovşaqlarında bufer fəzasının op- 
timal bölüşdiirülməsi üsullarının işbnməsi 
daxildir (Kibernetika İnstitutu). Yeni in- 
formasiya texnologiyalarının müasir av- 
tomatlaşdııma və modelləşdirmə ele- 
mentbrindnn Petri və neyron şəbəkələri 
və Soft-computinq texnologiyaları ele- 
mentlərindən istifadə etməklə çevik isteh- 
sal sistemlərinin ııəzəıi əsasları işlənmiş- 
dir. A lınm ış elmi nəiicələr Sumqayıt 
Alüminium Zavodunun buxarlandırıcılar 
istehsalımn bütün sahələrindo çevik isteh- 
sal sistemlərinin yaradılmasında, Sum- 
qayıt Boruyayma Zavodunda boruların 
axın xəttində və sintetik kauçuk zavodun- 
da tətbiq edilmişdir (müx. üzvlər Rafiq 
Əliyev, Firudin Məmmodov və b.).

İ n f o r m a s i y a  s i s t e m l ə r i  və 
i n f o r m a t i k a n ı n  t e x n i k i  v a -  
s i t ə l ə r i  sahəsində dərinlik nasoslu 
neft quyularımn idarə edilməsi üçün al- 
qoritm lər və informasiya sistemləri ya- 
radılmışdır. Kibernetika İnstitutunda 
dəniz neftçıxarma obyektbrinin seys- 
m ik dayanıqlılığına nəzarət edən və on- 
larda baş verə bibcək qəzaların proq- 
nozlaşdırılmasım tərnin edən hibrid. in- 
tellektual informasiya sistemi. kompres- 
sor stansiyalarımn vəziyyətinə nəzarət, 
diaqnostika və onlarda qəzaların proq- 
nozlaşdırılması iiçün robast informasiya 
sisumi işlənib hazırlanmışdır. Analoq 
siqnalların delta-modulyasiyası, sıxıl- 
ması, ötürülməsi və bərpa edilməsi üçün 
üsullar və texnik i vasitələr yaradıl- 
mışdır.

İ q t i s a d i - r i y a z i ii s u 11 a r ı n 
tətbiqi ib  kənd təsərriifatı və sənaye sa- 
hələrinin, regioıılarda kənd təsərrüfatı 
istehsalının optimal yerbşdirilməsi və 
ixtisaslaşdırılması, sənaye və kənd tə- 
sərrüfatı müəssisələrində istehsal proq-

ramının və defisit ehtiyatlardan istifadə 
edilməsinin, su ehtiyatlarının paylanma- 
sının optimallaşdırılması və s. məsələlər 
həll edilmişdir. Respublikada iqtisadi-ri- 
yazi makromodelbr, imitasiya eksperi- 
mentləıi aparmağa imkan yaradan struk- 
tu r funksional modellər sistemi yaradıl- 
mışdır. Fuzzu texnologiya və neyron şə- 
bəkələrindən istifadə etməklə əsas iqtisadi 
göstəricilərin təhlili və proqnozlaşdırılma- 
sının riyazi modeli yaradılmışdir (Kiber- 
netika İnstıtutu). Regionlar üzrə əhalinin 
həyat səviyyəsinin araşdırılması üçün 
müvafiq ekonometrik m odelbr qurul- 
muş, iqtisadi səmərəliliklə bağlı ekoloji- 
iqtisadi yönümlü məsələbrdə qeyri-səlis 
təbiətli faktorların identifikasiyası üçün 
riyazi aparat tə k lif olunmuşdur (BD U ).

Robust 
TechnoJogy 

with Analysis 
of Interference 

in Signal 
Processing

T ^.Əliyeviıı 
“ Kiiylərin təsiriııi 

ııozorə almaqla 
siqnalların 

robast analizi 
texnologiyaları”  

kitabı. 
Nyu-York. 

2003.

K o m p y u t e r  ş ə b ə k ə l ə r i  və 
i ı ı f o r m a s i y a  s i s t e m l ə r i  sahə- 
sində BDU-da kompyuter şəbəkələrində 
tətbiqi proseslərin sinxronluğu tədqiq 
edilmiş, paylanmış sistemlərdə tranzak- 
siyaların idarə olunması üçün model və 
üsullar tə k lif edilmiş, paylanmış verilən- 
b r  bazasımn ziddiyyətsizliyin i təmin 
edən, onun səmərəliliyini artıran proto- 
kollar işlənib hazırlanmış. nasazlığa da- 
vamlı paylanmış sistemlərin iş rejimini 
dayandırmadan qlobal vəziyyətini təyin 
edən a lqoritm lər işlənmişdir. Ştanqlı 
quyu dərinlik nasoslarının iş rejiminin 
informasiya-axtarış sistembri işbnmiş, 
yaranan nasazlıqların yarımavtomatik 
rejimdə təyin edilməsinin kompyuter 
texnologiyası hazırlanmışdır.

Riyaziyyat və kibernetika üzro elmi 
istiqamətlərin formalaşmasında, elmi 
nəticələrin alınmasında BDU-da akad,- 
lərdən Məcid Rəsulovun, Cəlal A llah- 
verdiyevin, MirabbasQasımovun, Fikrət 
Əliyevin, ınüx. üzvlər Yusif Mənımədo- 
vun, Yusif Əmənzadənin, Yəhya Məm- 
mədovun, Məhəmməd Mehdiyevin, Qoş- 
qar Əhmodovun, Asəf Hacıyevin və b.- 
nın mühüm rolu olmuşdur.

Kibernetika İııstitutunda alınmış el- 
mi nəticələr əsasında hava limanlarının 
avtomatlaşdırdmış idarəetmə sistemləri 
üçün informasiyanı oks etdirən kom- 
pyııterləşdirilmiş kompleks, neft quyu- 
larının qazılmasında baş verə bilən qə- 
zaların aşkarlanmasına və proqnozlaş- 
masına imkan verən diaqnostika qurğu- 
su, mürəkkəb radiotexniki lokasiya sis- 
tem brin in optimal idarə edilmosi, azde- 
b itli neft quyularının iş rejim inin idarə 
olunması və texniki diaqnostikası. alqo- 
ritm lər vo qurğular, çoxfazalı mayelərin 
süzülmə proseslərinin ədodi modelləşdi- 
riıməsi üçün üsullar və “ Yataq" pıoq- 
ram dəsti, fiz io lo ji eksperimentlorın ııə- 
ticələrinin təhlilin in avtomatlaşdırılnıası 
üçiin qurğular kompleksi, Azərbavcan 
Respublikası gömrük sistemi iu koı- 
poıativ informasiya sistemi, ı ıbuıq 
Qazçıxarma İstehsalat B ir lr  pet-
çer idarəsi üçün avtomatlaşdıııl: ıılor-
masiya sistemi, quyularda neft 1ı ının 
optimal rejimlərinin hesablat'i çiin 
proqram dosti, Azərbaycan d. olu- 
nun çeşidbmə stansiyaları u , AİS, 
stasionar dəniz platformalaı fıllo-
rinin möhkəmlik və dayanu 1 he- 
sablanması üçün riyazi üsul , ğuıı 
proqram təminatı. vibrotəsiı silə 
neft quyuları borularınm tıxacl; n tə- 
mizlənməsi üsulları, vasitələri \ işlə- 
nib tətbiq edilmişdir. İn s titu tda ;) rılan 
işbr Azorbaycan SSR Dövlət ı ıfatı- 
na (Cəlal Allahverdiyev, 1972; ( mgir 
Babayev, Qorxmaz İmanov, M nmod 
Mustafazado, Yunis M ahmudo’ 984), 
M .V.Keldış adına medala (T.A iyev, 
1991) layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Dövlot Neft-Qaz ıaye- 
si Elmi Tədqiqat və Layihə İn ı ıda 
müx. üzv Böyükağa Əzimov vn I IM 
vo analoq hesablama maşınlar kö- 
məyi ilo neft-qaz yataqlarınm I oqa- 
zodinamikasına, neft-qaz yal nnın 
işlənməsi və istismarına, neftçıx. ınııı 
intensivləşdirilməsino, neft-qaz tro- 
energetikasına aid bir çox nəzə təc- 
rübi əhomiyyətli məsələləri həll e şlər. 
Ştanqlı dəriıılik və elektrik dalnı; ısos- 
ları, kompressor və s. ilə istismar lilon 
quyuların iş rejimlərinin vo avada ıqla- 
rın optimal seçilməsinin avtomati; jdı- 
rılmtş sistemi yaradılmış və istehsalatda 
geniş tətbiq olunmuşdur. Neftçıxarına- 
nın intensivləşdirilməsinə aid bir sıra 
məsolələr riyazi statistika üsullarımn tət- 
biqi ilə EHM-lərdə həll edilmişdir. Neft 
quyularının qtıyudib i zonasına təsir 
üsullarının və təsir obyektlərinin opti-
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mal seçilməsi metodikası işlənib hazır- 
lanmışdır. Layların neftverimini artır- 
maq məqsədilə tətbiq edilən miitorəqqi 
üsıılların riyazi m odelbri. həll alqo- 
ritm ləri işlən’b hazırlanmış, maşın proq- 
ramları və quruda olan bir çox yataqlar 
üçün texnoloji sxemlər tərtib edilmişdir. 
Neft yataqlarının işlonmosinin avtomat- 
laşdırılmış layiholəndirilmə sisteminin 
(ALS-işlənmə) b'riııci vo ikinci növbolə- 
ri vahid sistemli EH M -lərin  əsasında ilk 
dəfo AzDNQ SETLİ-də yaradılmışdır. 
Bu sistemin varadılması ilo əlaqədar 
geoloji-geollziki və texnoloji göstəricilo- 
rin avtomatlaşdırılmış molumatlar ba- 
zasının təşkili əsasları və s. müəyyənbş- 
dirilmiş, yazılış vo sorğu qaydaları işlonib 
lı; ^ırlanmışdır. “ Neft Daşlan”  yatağının 
a’ lomatlaşdırılmış məlumatlar bazası ya- 
n ılaraq istifadəyə verilmişdir. Mövcud 
is -mar üsullarınm avtomatlaşdırılmış 
se Imosini təmin edən metodika yaradıl- 
n vo ALS-işlənmə sistemino daxil edil- 
n dir. Neft və qaz yataqlarınm maili və 
ü iqi quyularla işlonməsinin hidroqazo- 
d amik əsaslarının yaradtlması ib  əlaqə- 
d ' texnoloji göstəricilərin operativ he- 
s; Dİanmasını tomin edən riyazi modellər, 
h II alqoritmləri .və fərdi kompyuterlər
ii iıı pıoqramlar kompleksi işlonilmişdir.
İ ismar kəmərindoki perforasiyaların 
s; vımn, ölçülorinin, düzüliiş qaydasımn 
\ lay qalınlığının açılma dərəcəsindən 
a ılı olaraq məhsuldarlığtn dəyişməsi qa- 
ı nauyğunluqları, laylara suvurma pro- 
sı .inin və bir neçə layın bir quyu ilə istis- 
n ırımn səmərəliliyi və s. məsələlər həll 
e- lilmişdir.

A M E A  İnformasiya Texnologiyala- 
ı İnstitutunda, əsasən, akad. Ə li Abba- 
s v və b. pavlanrmş informasiya emalı
■ tembrinin layihələndirilməsi model- 
I i və metodları, o cümbdən informa- 
s /a cəmiyyəti, onun qurulma arxitek- 
ı rası tədqiq edilmiş, korporativ şəbə- 

'lərin informasiya təhlükəsizliyini tə- 
ı in edən adaptiv sistemlorin sintezinin 
ı ııi-nəzori əsasları və onların qurulma- 

ıın arxitektura prinsiplori, qeyri-səlis 
ı lyasion strukturlu b ilikb rin  emalı tex- 
nologiyasınm metodlarmı işləyib hazır-
I, ımşlar. Peering (bərabərhüquqlu in- 
fım nasiya mübadiləsi) texnologiyası 
əsasında qlobal şobokə mülıitində in- 
formasiya mübadiləsinin oplim al idaro 
edilməsi və CDN (Content Delivery 
Network -  kontenıbrin  çatdırılması şə- 
bəkəsi) texnologiyasmın köməyi ilə di- 
ııam iki formalaşan intellektual kon- 
tent-serverbr şəbəkəsinin sintezi meto-

du və alqoritm ləri tə k lif olunmuşdur. 
Böyük informasiya massivbrinin for- 
malaşdırılması, optimal paylanması vo 
idarə olunması problem ləri todqiq 
olunmuş vo onlara qoyulan tobblərə 
müvafıq texnoloji p rinsipbr işlənmiş- 
dir. Dinamik və statik rejimbrdə mətn 
tip li informasiyaların intellektual ana- 
lizi, e llip tik əy rib r üzariııdə asimmetrik 
kriptosistem brin sintezi və kompyuter 
şobokələri əsasında m iix to lif təyinatlı 
v irttıa l superkompyuterlərin yaradıl- 
ması üçün m etodhır və a lqoritm lər 
kompleksi işlonmişdir. CRM (Custo- 
mer Relationship Managment -müştə- 
rilərlə münasibətlərin idarə olunması) 
texnologiyası əsasında intellektual in- 
formasiya xidməti sisteminin layihobn- 
dirilmosi üçün arxitektura pıinsipləri 
işlənmiş və reallaşdırılmışdır.

Müxtəlif əngolləro məruz qalan audio- 
informasiyamn paylanmış emalı sistem- 
lərinin sintezi üçün prinsiplor işbnmiş vo 
onların əsasında xüsusiləsdirilmiş kor- 
porativ audioinf'ormasiya şəbəkəsi layi- 
holəndirilm işdir. W AN  (Wide-Area- 
Network -  qlobal hesablama şəbokəsi) 
vo LAN (Local Area Network -  lokal 
hesablama şəbəkəsi) texnologiyaları 
tədqiq olunmuş və real praktik i noticə- 
lər almmtşdır. Respııblikada ilk dəfə 
təyyarəbrin “ qara qutu” larında topla- 
nan uçuş informasiyasınm operativ emalı 
iıçün intellektual sistem işbnmiş və tətbiq 
olunmuşdur. Korporativ şəbokə mühi- 
tində qərarların qəbulunu dostokləyən in- 
tellektual sistemin eksperımental varian- 
tı işlənmiş və sınaqdan keçirilmişdir.

Tchıum  Ə livet', Ra.sinı Ə liqu liyev

Coğrafiya

Llnııımi molumat. Azərbaycan Res- 
publikası ərazisinin coğrafiyası haqqın- 
da ilk məlumatlara eramızdan ovvəlki 
əsrlərə aid mənbələrdə rast gəlinir. Stra- 
bonun “ Coğrafiya”  əsorində Azərbay- 
can ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin 
coğrafı mövqeyi, sərhodlori, əhalisi və s. 
haqqmda məlumat verilso də, daha 
müfossol nıolumatlar Azərbaycan alimlə- 
rinə məxsusdur. Belə ki, Azərbaycan coğ- 
rafiyaşünası Əbdürrəşid Bakuvi Azər- 
baycanın bir sıra şəhərbri haqqında ət- 
raflı məlumat vermiş, onlardan bəziləri- 
nin təbii şəraitini təsvir etmişdir. Coğrall- 
yaşünas-səyyah ! lacı Zeynalabdin Şirva- 
ni Azərbaycamn təbiəti, bir sıra coğrafı

adların mənşoyi, etnoqrafiyası və s. haq- 
qmda dəyərli ınülahizolər irəli sürmiişdür. 
Coğrafiya elminin inkişafında və bıı sahə- 
dr> mütoxəssislorin yetişdiıilməsində Ho- 
sən bəy Zərdabi. Qafur Rəşad. Məmmod- 
həsən Vəliyev (Baharlı) və b.-nın mühüm 
rolu olmuşdur.

20 əsrin birinci yarısında Azorbay- 
canın lobiəti və tobii ehtiyaüanmn öyr> 
nilməsindo, oıazisinin fiziki-coğrafi ra- 
yonlaşdırılması sahəsiııdə ınühiim nəti- 
cələr ahnmışdır.

1937 ildə SSRİ Elmlər Akademiyası- 
nın Azərbaycan Filialı tərkibiıulə Coğ- 
rafıya bölməsinin, 1945 ildə isə həmin 
bölmənin əsasında Coğrafıya İnstitutu- 
nun yaradılması, müxtəlif illordə indiki 
BDU-da və ADPU-da coğrafıya fakiil- 
tələrinin təşkili, Azorbaycan Coğrafiya 
Cəmiyyotinin tosis edilməsi coğrafiya el- 
minin inkişafına geniş imkanlaryaratdı. 
Azərbaycan coğrafıya elmi moktəbinin 
yaradılmasında akad.-lərdən Həsən Əli- 
yev, Budaq Budaqov, müx. üzvlərdən 
Ənvər Şıxlinski, Qasım Gül və b.-mn 
xüsusi xidmətləri olmuşdur.

liı ti lu q  Budaqov

Landşaftşünaslıq. Bu sahədo todqi- 
qatlara, əsason, 1965 ildon başlanılmış, 
dağlıq ərazilərdə müasir landşaftlaıın 
formalaşmasında və dinamikasında 
aparıcı rol oynayan yeni tektonik (neo- 
tektonik) hərəkətlərin bu proseslərə təsi- 
rinin əsas qanunauyğunluqları və onla- 
rın məkan vo zaınan daxilində diferen- 
siasiyasının xarakteri müəyyən edilmiş, 
landşaft qurşaqlarmın sərhodlərinin di- 
namikası, laııdşaftların zonal və daxili 
strukturunun mürokkəbləşmosi amilləri 
vo inkişafının istiqaməti öyrənilmişdir. 
Bu əsasda tərtib olunmuş paleolandşaft 
xəritələri landşaftların müxtəlif geoloji 
dövrlər üzrə bərpasına və onların inkişat’ 
tomayülüniin müəyyən edilməsinə im- 
kan yaratmışdır.

Respublikada relyefiə landşaftların 
inkişafı arasında olaqə tədqiq edilmiş vo 
müəyyən olunmuşdur ki, eyni b ir land- 
şaft qurşağı daxilindo landşaftın üftiqi 
strukturu relyefın morfogenetik xüsu- 
siyyotlori ilə mürəkkobləşir, landşaftda- 
xili difereıısiasiya və növdaxili təkrar- 
lanma tezliyi relvcfin litostruktur osası, 
onun parçakmma dorocosi vo yamacla- 
rın ekspozisiyası ilə miioyyon edilir. 
Diizonlik orazilordə landşaftın struktur 
diferensiasiyasını relyeflo yanaşı, əsasəıı, 
qrunt sularınm səviyyəsi tə n *m j*y iı 
Aşkar edilmişdir ki, burada yalnız mak-
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rorelyef formaları deyil, eyni zamanda 
mezo- vo m ikrorelyef formaları da mü- 
hüm rol oynayır.

Palçıq vulkanlarımn landşaftın mor- 
fo lo ji diferensiasiyasında rolu öyrənil- 
miş və onların yayıldığı ərazilərin land- 
şaftlarımn təsnifatı verilmişdir. Müəy- 
yən edilmişdir ki, arid iqlim şəraitində 
palçıq vulkanlarının fəaliyyəti şoran 
landşaft komplekslərinin inkişafını 
sürətləndirir.

İs tilik  və rütubətin ərazi üzrə paylan- 
ması xüsusiyyətinə görə landşaft qur- 
şaqlarının əsas qanunauyğunluqları kə- 
miyyət göstəriciləri ilə səciyyələndiril- 
ınişdir. Landşaftdaxili geokimyəvi dife- 
rensiasiyanın xüsusiyyətləri öyrənilmək- 
lə təbii və antropogen çirklənməyə görə 
rayonlaşdırılma aparılmış və Azərbay- 
canın landşaft-geokimyəvi xəritəsi tərtib 
edilm işdir (2002).

Dağlıq ərazilərin landşaftlarının for- 
malaşmasında təbii-antropogen proses- 
lərin rolu öyrənilmiş, kosmik şəkillərin 
deşifrlənməsi əsasında respublika ərazi- 
sinin landşaft-ekoloji qiymotləndirilmə- 
si həyata keçirilm işdir. Səhıalaşma 
problcmi ilə əlaqədar tədqiqatlar əsasııı- 
da həmin prosesin müasir inkişaf qanu- 
nauyğunluqları öyrənilmiş və onun ge- 
dişinin proqnozu işlənib hazırlanmışdır.

Budaq Budaqov, SevıI Qıdiyeva

Paleocoğrafiya. Respublikada pa- 
leocoğrafiya sahəsində müntəzəm tədqi- 
qatlara 19<S1 ildən başlanılmısdır. Təd- 
qiqatların ilk in  mərhələsində Azərbay- 
camn ayrı-ayrı bölgələıində Pleystosen 
dövrü çöküntülərinin yayılmasına, onla- 
nn stratiqrafik bölgüsünə və toplanma 
şəraitinə dair zəngin materiallar toplan- 
mış və həmin dövrün paleocoğrafi şərai- 
tı bərpa edilmişdir.

20 əsrin 70-ci illərindən başlayaraq 
ənənəvi tədqiqat üsulları (geomorfoloji, 
geoloji, arxeoloji) ilə yanaşı, ən yeni 
üsullardan (pa lino lo ji, paleomaqnit, 
trek) istifadə edilməklə paleocoğrafiya 
elmi daha dəqiq materiallar əsasında in- 
kişaf e td irilir. Tədqiqatlar nəticəsində 
Azərbaycanm Dördüncü dövr çöküntiilə- 
rin in yeni stratiqrafik şkalası tərtib edil- 
ıniş, Şərqi Avropa, Qaıa dəniz və Rus 
düzənliyinin buzlaq çöküntiilərinin strati- 
qrafik bölgiiləri ilə müqayisə edilərək 
vahid sxem hazırlanmışdır.

Dördüncü dövrün ayrı-ayrı xronoloji 
kəsimləri üzrə Azərbaycanııı paleocoğ- 
rafi, paleoiqlim  və paleolandşaft xəritə-

ləri tərtib olunmuş, toplanmış zəngin 
materiallar əsasmda 1:500000 miqyaslı 
Dördüncü dövr çökiintülərinin xəritəsi 
və həmin çöküntülərin geologiyasına aid 
monoqıafiya nəşr edilmişdir.

Tədqiqatlar nəticəsində Xəzər dəni- 
zinin Dördiincü dövr inkişa f tarix i bər- 
pa edilmiş vo son 750-700 min il ərzin- 
də onun səviyyəsinin 5 dəfə enməsi və 5 
dəfə qalxması miiəyyən edilmişdir. Sə- 
viyyənin belə enmə və qalxmalarımn 
planetin qlobal iq lim  dəyişmələri ilə 
əlaqədar olması sübuta yetirilm işdir. 
Q lobal soyuqlaşma (buzlaşma) müd- 
dətlərində Xəzərin səviyyəsi aşağı düş- 
müş (rcqressiya) və əksinə, buzlaqarası 
istiloşmə zamanı səviyyə qalxm ışdır 
(transqressiya).

Şəıqi Qafqazın, o cünılədən Azər- 
baycanm dağlıq ərazilərinin Dördüncü 
dövr buzlaşmaları bəı pa olunmuş, kom- 
pleks tədqiqatlar nəticəsində Şərqi Qaf- 
qazın dağlıq ərazilərində dörd ınüstəqil 
buzlaşmanın ( Türkan əsri, Bakı əsrinin 
ikinci yarısı, Aşağı Xəzərin sonu və 
Xvalın əsrinin əvvəli) baş verdiyi, hər 
b ir növboti buzlaşmanın özündən əvvəl- 
kinə nisbətən az sahə tutduğu və qı- 
samüddətli olduğu miiəyyən edilmişdir.

Buzlaşma zamam ölkənin dağlıq əra- 
z>lərində meşə örtüyünün yuxarı sərhədi 
1000-1200 nı aşağı enmiş, alçaq və orta 
dağlıqda soyuq iqlim  şəraitinə davamlı 
b itk i növləri (tozağacı, cırtdan tozağacı, 
q iitb söyüdü və s.) üstünlük təşkil et- 
mişdir.

Paleocoğrafi tədqiqatlarda paleoiq- 
lim in bərpası əsas istiqamətlərdən biri 
olmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, Dör- 
düncü dövrdə qlobal iq lim  dəyişilmələri 
nəticəsində Kür-Araz ovalığında möv- 
cud olmuş həmişəyaşıl və Üçüncü dövr 
b itk iləri, habelə savanna heyvanları (cə- 
nub fılləri, kərgədan, dəvəquşu və s.) ta- 
mamilə məhv olmuş və Abşeron əsrinin 
əvvəlindən etibarən müasir heyvanlar 
aləminin və b itk i örtüyünün əsası qoyul- 
muşdur.

Azərbaycanın qədim insan düşərgə- 
lərinin, xüsusilə dünyanın ən qədim 
diişərgələrindən olan Azıx mağarasınm 
öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edil- 
m işdir ki, azıxantropun mağarada məs- 
kunlaşması 1,2 mln. il əvvəl baş vermiş- 
dir. Məlum olmuşdur ki, insan Dör- 
düııcü dövr buzlaşmasından çox-çox 
əvvəl (Eopleystosendə) meydana gəlmiş, 
açıq düşərgələrdə yaşamış, sonralar isə 
soyuqdan və təbii fəlakətlərdən mühafi- 
zə məqsədilə mağaralarda sığınacaq

tapmışdır. Tədqiqatlar Şərqi Qafqazın 
ilk insanın məskunlaşdığı mərkəzlərdən 
b iri olduğunu söyləməyə imkan ver- 
mişdir.

Pliosen dövrünan radiom etrik şka- 
lasının işlənib hazırlanmasının həmin 
dövrdə Cənubi Qafqazda baş verıııiş tə- 
bii proses və hadisələrin, eləcə də Yerin 
inkişafınm ümumi qanunlarının aydın- 
laşdırılmasında mühüm əhəmiyyəti ol- 
muşdur.

A lim lərin  fıkrincə 21 əsrin ortaların- 
da yer atmosferində karbon qazının 
miqdarının ik i dəfə artacağı gözlənilir 
ki. bu da Yer kürəsinin orta qlobal tenı- 
peratunınun 3 t°C  artmasına səbab ola 
bilər. Bu vəziyyət Pliosen dövrimün iq- 
lim  optim um u zamanı baş vcr-ııləro 
uyğun gəldiyindən, Azərbaycaı ıleo- 
coğrafıyaçıları həmin dövrdə ö ll /i- 
sində mövcud olmuş təbii şəra ıpa 
etmiş və belə qənaətə gəlmişıar oq- 
ııozlar düz çıxarsa, 21 əsriıı 5(' llər- 
ində ölkənin dağətəyi və düzən> , :ızi- 
lərində temperatur 3-4°C arta. ntı- 
ların miqdarı çoxala Xəzər niıı 
səviyyəsi 1,5-2 nı qalxa bilər.

Xəzər dənizinin Azərbayc ıtə- 
xəssisləri tərəfindən (akad. rəf 
Məmmədov və b.) tərtib olunm leo- 
coğrafi xəritələri “ Avrasiya ləri 
Mezozoyda və Kaynozoyda’ pa- 
leocoğrafı atlasa (1992, Lonc, laxil 
edilmişdir.

Dördüncü dövrün ayrı-ayrı ı xro- 
noloji kəsimləri üzrə respublik, ızisi- 
ııin relyefi, iqlim  şəraiti, heyv. alə- 
mi, b itk i örtüyü, insanın pale< logi- 
yası, Xəzər dənizinin səviyyə d. >lə- 
ri, Qafqazın dağlıq ərazilərind.' ' 
miş buzlaşmalar ətraflı təhlil və
Pleystosendə mövcud olmuş 1 iti
əks etdirən kompleks paleoco.' las 
tərtib olunmuşdur (2003). B ir ici
ölkə (Fransa, ABŞ, Türkiyə və ılə- 
ri ilə paleocoğrafıyanın ən mü! )b- 
lemləri üzrə birgə tədqiqatlar rnış 
və əhəmiyyətli nəticələr əldə ed

B a yran  ■ .uov

Geomorfologiya. Azərbayc;, Res- 
publikası ərazisinin relyefinin nıı oloji 
xüsusiyyətləri, mənşəyi və geoloji quru- 
luşla əlaqəsi, eləcə də ekzogen proseslər 
və zəlzələlər haqqında ilkırı məlumatlar
19 əsriıı sonu-20 əsrin əvvəllərində Qaf- 
qazda tədqiqat işləri aparmış G.V.Abix 
və b.-mn əsərlərində öz əksini tapmışdır. 
Lakin bu sahədə məqsədyönlü və ardıcıl
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elmi tədqiqat işləri 20 əsrin birinci yarı- 
sından başlanmış, Abşeronun şm.-ş. sa- 
hillərinin geomorfologiyası və Qafqazın 
geomorfoloji rayonlaşdırılnıasına aid 
tədqiqatlar aparılmışdır.

Aparılan elmi-tədqiqat işləıinin nə- 
ticələri “ Azərbaycan SSR-in geomorfo- 
loji xəritəsı" (1:500000, 1956) və “ Azər- 
baycan SSR-in geomorfologiyası”  
əsər:ndə (Bakı, 1959) ümumiləşdirilmiş 
və bu geomorfologiya elminin sonrakı 
inkişafına təkan vermişdir. Şərqi Qaf- 
qazda, Kür çökəkliyində, Böyük Qaf- 
qazda, Abşerı<n yarımadasında, Naxçı- 
\an  M R  ərazisində, K iç ik  Qafqazda 
aparılmış geomorfoloji tədqiqatlarda 
ı lyefin regional təhlili ilə yanaşı, dəniz 
\ə çay terraslarının, gətirmə konusları- 
n n, düzəlmə səthlərinin, uçqun və 
s; üşmələrin, qədim və müasir buzlaq 
ı yef formalarının əmələgəlmə səbəblə- 
ı ərazi üzrə paylanması qanunauyğun- 
lı ı ırı. relyefəmələgətirici proseslərin 
g >loji quruluş və yeni tektonika ilə əla- 
q i öyrənilmiş, relyefın inkişaf tarixi
ii şdırılmış, genetik təsnifatları, geo- 
ıı rto lo ji rayonlaşdırma sxemləri təklif 

lıııişdir. 20 əsrin 70-ci illərindən mor- 
f- tıuk tu r əsasda aparılan tədqiqatlar 
n licəsində relyeflə geoloji quruluş və 
y ni tektonik hərəkətlər arasındakı taı i-
> enetik əlaqə tip ləri müəyyən edilıniş- 
dıi. Struktur və ekzogen geomorfologi- 
y.: ııın nəzəri problemləri araşdırılmış, el- 
n>in paleogeomorfologiya, morfostruk- 
tur təhlil, tətbiqi geomorfologiya və bu 
' mi yeni perspektivli sahələrinin inki- 

etdirilməsi üçün elmi-metodik əsas 
ızırlanmışdir. Xəzər dənizi d ibinin rel- 

y fınin inkişafı və sahillərinin dinamika- 
qanunauyğunluqları da öyrənilmişdir. 

M orfostruktu r təhlil istiqamətində 
afılan tədqiqatlar nəticəsində tektonik 

I rəkətlərin və maqmatizmin relyef əmə- 
1 ;əlmədə üstün rolunu qəbul etməklə 
I yük və Kiçik Qıılqaz, Talış dağları və 

'r-Araz çökəkliyinin relyefınin endo- 
j -n proseslərlə və geoloji quruluşla əla- 
L, si öyrənilmiş, bu ərazilər üçün morfo- 

ukturların inkişaf taıixi, mənşəyı. mə- 
ı ıııca yerləşmə xüsusiyyətləri və təsnifatı 
veı ilmişdir. Miiəyyən edilmişdir ki, ərazi- 
nin morfostrukturlarının əsasımn Mezo- 
zoy erasında qoyulmasına baxmayaraq, 
miiasir formaları, əsasən, Neogen-Dör- 
düncü dövrdə təşəkkül tapmışdır. Bəzi 
faydalı qazıntıların, əsas etibarilə səpinti 
yataqlarımn axtarışı həmçinin meliora- 
siya moqsədləri üçün Böyiik Qafqaz və 
Kiçik Qafqaz dağlarının, Kür-Araz çö-

kəkliyinin ayrı-ayrı hissələrində irim iq- 
yaslı gcomorlbloji xəritələrin tərtibi məq- 
sodilə geomorfoloji tədqiqatlar aparıl- 
mısdır.

Aerokosmik vasitələrin tətbiqi ilə 
Böyük və K içik Qafqaz daxilində yeni 
lineamentlor aşkar edilmiş, ınorlbstruk- 
turların yaranrnası və inkişafının əsas 
mərhələləri ayrılmış, litosfer plitələri 
tektonikasına əsaslanan morfotektonik 
quı uluş sxemi hazırlanmış və “ geodina- 
m iki gərgin”  zonaların mövcudlıığu sü- 
but olunmuşdur.

Təbii-dağıdıcı hadisələrin öyrənilınə- 
si, çay plantasiyalarının genişləndirilmosi, 
Xəzərin və Mingəçevir su anbarının sahil- 
lərinin dinamikasınm tədqiqi, neft-qaz 
yataqları üçün perspcktivli sayılan gömül- 
müş qalxmaların və qeyri-struktur “ tələ- 
lərin”  aşkar edilməsi, karst relyef forma- 
larının öyrənilməsi, irriqasiya-meliora- 
siya ınəqsədilə xəritələşdirmə, faydalı qa- 
zıntı yataqlarının axtarışının geomorfolo- 
ji əsaslarının işlənib hazırlanması və s. sa- 
hələrdo mühüm işlər görülmüşdür.

Palçıq vulkanları ilə rclyefin inkişafı 
arasındakı qarşılıqlı əlaqələr öyrənilmiş, 
b ir sıra böyük palçıq vulkanlarınm iri- 
miqyaslı (1:25000) geomorfoloji xəritə- 
ləri təri'b edilmişdir.

Respublikada aparılan paleogeo- 
m orfo lo ji tədqiqatlar nəticəsində dağlıq 
və düzənlik ərazilərinin müasir relyefı- 
nin inkişaf tarixi öyrənilmiş, Mezozoy 
və Kaynozoyun ayrı-ayrı epoxaları üzrə 
qədim relyef bərpa cdilmiş və paleogeo- 
m orfo lo ji xəritələr tərtib  olunmuş, 
Azərbaycanm 1:500000 miqyasda yeni 
geomorfoloji xəritəsi nəşr edilmişdir.

Budaq Budaqov, E lbrus Ə lizadit

İqlimşünaslıq. Azərbaycanda iqlim 
və meteorologiya sahəsində ilk elmi təd- 
qiqat işlərinin aparılınası 19 əsrnı axırla- 
rına təsadüfcdir. İqlim  sahəsindo planlı 
və ardıcıl müşahidələrə isə 20 əsrin əv- 
vəllərindən, xüsusilə də 1922 ildə Res- 
publika Tornaq Komissarlığı yanında 
Meteorologiya Bölməsinin yaradılma- 
sından sonra başlanmışdır. Bu illərdə əl- 
də cdilmış faktik i materiallar ümumiloş- 
d ir ilir  və Azərbaycanın iqlim rayonlaş- 
dırılması lıəyata keçiriliıd i. Bakı hidıo- 
meteorologiya bürosunda giindəlik, həf- 
təlik və aylıq hava proqnozları verilirdi.

1954 ildən başlayaraq ıııüx. üzv Ən- 
vər Şıxlinski və b. iqlimşünaslığın müx- 
tə lif sahəlori üzrə tədqiqatlar aparmış- 
lar. Atmosfer yağıntılarının lədqiqi sa-

həsmdə əldə edilmiş nəticələr iimumiləş- 
d irilm iş, sonralar sinoptik meteorolo- 
giya, tətbiqi iqlimşüııaslıq (kənd təsərrii- 
fatı iqlimşüııaslığı, kurort iqlimşünas- 
lığı, tibbi meteorologiya və s.), mikroıq- 
limşünaslıq ıstıqamətləriııdə də tədqi- 
qatlar apauimış, iqiim in genezisi öyrə- 
ııilnıiş, iqlim, aqroiqliııı, iqlim-meliora- 
siya rayonlaşdırılması, habelə ayrı-ayrı 
b itkilərin aqroiqlim rayonlaşdırılmaları 
həyata keçirilmiş və müvafiq xoritələr 
tərtib edilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar 
nəticosində iqliııı parametrlorinin dağlıq 
ərazi üzrə paylanma qanunauyğıınlııq- 
ları müəyyənləşdirilmışdir. “ Azərbayca- 
mn iq lim i”  əsərinin (Bakı, 1968) müəllif- 
ləri (Əııvər Şıxlinski, Əliabbas Mədətza- 
də, Əsgər Əyyubov) 1971 ildə Azorbay- 
can Respublikasmın Dövlət Mükafatına 
layiq görülmüşlər.

Respublika orazisində günəş radia- 
siyası, radiasiya balansı və istilik balan- 
sı sahəsində aparılmış tədqiqat işlərinin 
nəticələri “ Azərbaycan SSR-in istilik 
balansı”  (Bakı, 1969) əsərində və “ Azər- 
baycan SSR-in istilik balansı atlası” ııda 
(Bakı, 1978) ümumiləşdirilmişdir.

Ölkədə siııoptik meteorologiya isti- 
qamətində aparılan tədqiqatkırda hava 
proseslərinin oroqrafik şəraitlə əlaqəsi, 
təbii sinopiik iqlim fəsillərinin əmələgəl- 
mə mexanizmi və təkrarlanması məsələ- 
ləri və iqlim yaradan makroatmosler 
proseslərinin təsnifatı verilmişdir. Res- 
publikada baş verən güclü kiiləklər, tu- 
fan, dolu, leysan yağışları, şiddətli şax- 
talar, quraqlıq kim i mühüm atmosfer 
hadisolərinin genezisi, təkrarlanması, 
sellərin yaranmasınm sinoptik iqiım şə- 
ra 'ti tədqiq edilmiş, Avrasiya üzərində 
baş verən makroatmosfer prosesləri ilə 
Cənubi Qafqazda baş verən proseslər 
arasmda əlaqələr, sel hadisələrindən əv- 
vəl və sel keçən giiıı troposferdə havanın 
termohiqroqrafik xüsusiyyəlləri, sel ha- 
disoləri ilə Günəş fəalhğı arasında əlaqə- 
lər müəyyən edilmişdir.

Respublikanın aqroiqhm ehtiyatları 
və bioiqüm potensialı öyrənilmiş, dağlıq 
ərazilər üçüıı aqroiqlım rayonlaşdırıl- 
masının metodikası işlənilmiş, iqliıııin 
məhsuldarlığı qiymətlondirilmiş və bir 
ildə ik i dofə ınəhsul götürınoyin müm- 
kün olduğu ərazilər dəqiqləşdirilmiş, iq- 
lim ehtiyatlarından daha səınərolı istifa- 
də etməyin yolları göstorilmişdir. Bu 
tədqiqatlarııı noticəsi Ə.C.Əyyubovuıı 
“ Azərbaycan SSR ıqhminiıı bonitirov- 
kası”  (Bııkı, 1975) monoqrafiyasında öz 
əksini tapmışdır. Bu illərdə Azorbaycan-
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gəlinsə də, onlaıın ümumi coğrafıyası və 
sularından istifadə haqqında məlumatlar 
Afanasi N ik itin , Hacı Zeynalabdin Şir- 
vani, Nadir M irzə Qacar və b. səyyah və 
mütəfəkkirləı in əsorlərində öz əksini tap- 
mışdır.

19 əsrin sonu və 20 əsrin əvvəllərində 
su enerjisindən istifadə və süni suvarma 
problemi ilə əlaqədar h idro lo ji tədqiqat- 
lar genişləndi. 1890 ildə Qafqazda Su 
İdarəsi Müfəttişliyi təşkil edildi. 1925 il- 
dən Azərbaycanda rejim i todqiq edilmə- 
miş dağ çaylarının ətraflı öyrənilməsi 
məqsədilə h id ro lo ji müşahidə məntəqə- 
ləri şəbəkəsinin genişləndirilmosinə baş- 
lanıldı.

stasionar müşahidə məntəqələrində top- 
lanmış məlumatlara əsasən bulanıqlıq, 
asılı gətirmələrin qranulom etrik tərkibi 
və çay hövzələrindəki səthi yuyulma in- 
tensivliyi tədqiq edilmiş və xəritələşdiril- 
mişdir.

Göllər və iri su anbarları tədqiq edil- 
miş, onların h id ro fiz ik i xassələri, lillən- 
məsi amilləri, ə tra f mühitə təsiri öyrənil- 
miş və kadastrı müx. üzv Şahvələd Xə- 
lilov və b. tərəfindən tərtib edilmişdir.

Dağ çaylarında baş verən sel hadisə- 
ləri tədqiq edilmiş, bu işlər xüsusilə Kiş, 
Kürmük çayları və Qafqazın digər selli

da geniş yayılmış b ir sıra b itk ilə rin  
(pambıq, taxıl, üzüm, tütiin, çay və s.) 
becərilməsinin aqroiqlim  şəraiti və eh- 
tiyatları tədqiq edilmiş, xüsusi aqroiq- 
lim rayonlaşdırılması aparılmış, miiva- 
fıq xəritələr hazırlanmış, “ Azarbaycanın 
aqroiqlim  atlası”  (Bakı, 19^3) nəşr edil- 
mişdir.

Aparılm ış tədqiqatlar nəticəsində 
respub'ikanın mövcud kurortlarında iq- 
limlə müalicənin imkanları araşdırılmış, 
iqlim-landşaft rayonlaşdırılması aparıl- 
mış, yeııi və müxtəlif istiqamətli kurort- 
iqlim  yerləri aşkar edilmişdir.

XDzar donizi səlh qalının 
orta illik temperaturu.

Azərbaycanda m ikroiq lim şünaslıq 
sahəsində sistemli tədqiqatlara 20 əsrin 
50-ci illərində başlanmışdır. M üxtə lif 
relyef formalarında yerləşən aqroland- 
şaftların (b ir illik  və çoxillik  əkinlər, tar- 
la və bağlar) və təbii landşaftların (meşə, 
tala, dəniz sahilləri. terraslar, yay və qış 
otlaqları və s.) m ikro iq liın i (fıto iq lim i) 
öyrənilmiş, radiasiya və istilik  balansla- 
rının formalaşmasında bitk ilərin  rolıı 
müəyyən ləşd irilm işd ir.

X s y y a m  R əhim ov, M d h s rm n  H asm ox

Hidrologiya. Azərbaycan Respubli- 
kasının çaylarına aid məlumatlara hələ 
b.e. əvvəlki müəllifiorin əsərlərində rast

1933 ildə Azərbaycan Hidrometeo- 
ro lo ji Xidmət İdarəsinin təşkili ilə əlaqə- 
dar olaraq respublikada hidroloji işlər 
vahid proqram  əsasında aparılmağa 
başlandı, çay axımlarını və çay gətirmə- 
lərini öyrənən məntəqələrin sayı çoxal- 
dıldı. Aparılm ış tədqiqatlar əsasında 
“ H id ro lo ji i l l ik ”  məlumat məcmuələri 
nəşr edildi.

Dağ çaylarınm rejim inin və su ob- 
yektlərinin kompleks coğrafi-hidroloji 
tədqiqi sahəsində mühüm işlər görül- 
müşdür. Talışın, Böyük Qafqazın cənub 
yamacının Şəki-Zaqata la zonasının, 
Şimal-Şərqi Azərbaycanın, Naxçıvan 
M R -in  çaylarına aid hidroloji tədqiqatlar 
aparılmışdır. Bu işlərin nəticəsi “ SSRİ- 
nin hidroqrafiyasına aid materiallar. 
Azərbaycan SSR-in çaylan”  (Bakı 1955- 
58) adlı dördcildlik əsərdə öz əksini tap- 
mışdır.

Çay axımının əmələ gəlməsi və ona 
təsir edən amillərin tədqiqi nəticəsində 
müoyyən edilm işdir ki, Talış silsiləsin- 
dən axan çaylar istisna olmaqla, respub- 
likanın dağ çaylarında axım yüksəkliyə 
doğru artır. Aparılmış tədqiqatlar əsa- 
sında çayların qidalanma ınənbəyinə 
göro təsnifatı veıilmiş, onların maye və 
bərk halda axımını, kimyəvi tərkibini, 
selliliyini göstərən h idro lo ji xəritələr tər- 
tib edilmiş, axımın il orzində paylanma- 
sı, maksimal su sərflərinin əmələ golınə- 
si, qar örtüyü və onun çay axımındakı 
rolu, sel hadisələri, məcra prosesləri, 
maksimal və minimal axımlar və s. öy- 
rənilmişdir.

Su balansı ünsürlərinin qarşılıqlı əla- 
qəsi üsulu əsasında yeraltı suların və 
ümumi rütubətlənmənin qiyməti müəy- 
yən edilmiş, ayrı-ayrı çay hövzələr ınin 
və biitövlükdə respublikanm su ehtiyat- 
ları hesablanmışdır.

Çayların asılı gotirmələri üzərindəki

H,m
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Bakı ssviyysölçmə ınəntsqosinir -ı *na
görn Xazor dsnizi soviyyasiııin ço

çay hövzələrində aparılmı 'lərin
formalaşma xüsusiyyətləri. i sel
təhlükəliliyinin təsərrüfat 1 ndan
qiymətləndirilməsi, sellərin > ■hlü-
kəli hövzələrin təsnifatı və ıa\ dırıl-
ması aparılmışdır.

>ct!/qay

Okeanologiya. Azərbayca; ■kea-
nologiya elminin inkişafı X; ' ı ı ı iz i-
nin tədqiqi ilə əlaqədardır. ero-
dot və Aristotel Xəzərin səvi' ı iıı-
dikindən xeyli aşaği- P tolem .; 40 nı
yuxarı olduğunu göstərmişbı

10-15 əsrlərdo Xəzər dən. iqın-
da bir sıra səyyah və təbiətşüı ;Əb-
dürrəşid Bakuvi, Afanasi N il ə b.)
maraqlı məlumatlar vermişlər sahə-
də sistemli müşahidolərin tari 1830
ildə E.X.Lentsin Xəzəriıı s. ısini
tədqiq etınəsilə başlanmışdır. ! 76
illərdə O.A.Qrimm Xəzərin d; iərin
sahələrində temperatur mü^ -ləri
aparmış, 1904 ildə isə onun hid ■ leo-
ro lo ji şəraitinin öyrənilməsir .. ssası
qoyulmuşdur. 1912 15 illərdə Xəzərdə
tndrometeoroloji müşahidələr xc} li ge-
nişləndirilmişdir.

Epizodik müşahidələrdən sistemli
müşahidəlorə keçmnk və molunıatların 
bir mərkəzdə toplanmasını təmin etmək 
məqsədilə 1922 ildo Bakı dəniz rəsədxa- 
nası yaradılmış, sahil və adalarda yerlo-
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şən stansiyalar Bakı Hidrometeoroloji 
Xidınət İdarəsinin tabeliyino verilmişdir.

Azərbaycanda Xəzər donizində m illi 
okeanoloji tədqiqatların əsası müx. iizv 
Qasım Gül torəfındon qoyulmuşdur. O, 
"Xəzərin qərb sahillorində dəniz sahillə- 
rinin və dibinin diııamikası vo dalğalan- 
ma rejiıni”  (Bakı, 1956) monoqrafıyasını 
noşr etd.rmişdir. Bu əsərdə ayrı-ayrı hid 
rometeoroloji elementlərin. xüsusilə də- 
niz neft və qaz yataqlarının monimsənil 
məsinə təsir edon amillorin otrafiı səciy- 
yosı verilmişdir. Q.K.Güliin “ Xəzər dəni- 
zi”  (Bakı, 1°56) əsəri 1961 ildə K.P.Tile- 
v i" 1 ləmmüəllifliyi ilə Sofıyada nəşr olun- 
m şdur. Bununla yanaşı, o, Xəzəriıı sə- 
vivyə doyişməsinin xalq təsərrüfatına tə- 
siı ııə, eləco də ayrı-ayrı hidrometeoro-
lo amillərin səciyyəsinə dair b ir sıra 
Ə! ı lər nəşr eıdırmişdir.

Xəzərdə okeanoloji tədqiqatları ge- 
ıı .mdirmək məqsədilə 1952 ildə dün- 
y. ilk dəfə olaraq dənizdə (Neft Daş-
1: da) xüsusi təyinatlı hidrometeoro-
k stansiya, onun da nəzdində Qum 
a; ı. Xərə Z irə, Çələkən müşahidə 
sl ısiyaları və dəniz hidrometeorolo- 
gi lnboratoriyası yaradılmış və bu la-
b> toriya sonralar H idrometeorolo- 
gi ı İnstitutuna çevrilmişdir.

i?MT-nin YU N EP Proqramı çorçi- 
v; ıdə 1972 ildo Xəzərdə açıq dənizdo 
du ada ilk  dəniz rəsədxanası yaradıl- 
mı və bununla da respublikada okea- 
no j i  todqiqatların yeni mərhələsi baş- 
lar ışdır.

.tmosferlə dənizin qarşılıqlı tosiri, 
dal a və külək rejimi, turbulentlik və 
tuı ılent diffuziyanın statistik və spek- 
tra sulla tədqiqi, onların yarımempirik 
rm llərinin işlənməsi sahəsində tədqi- 
qa: ■ aparılmış, Xəzərin ümumi hidro-
mc >ıologiyası. hidrofızikası, su döv- 
râ  ə axınlar sistemi, su mübadiləsi,
raı iyası, temperatur və buz rejimləri,
qo' 6a-gəfirmə hadisələri, ekocoğra-
fı> ədqiq edilmişdir.

x. üzv Ramiz Məmmədov və b. 
tər dən Xəzər dənizini çiıkləndirən
mə lər, onlarm gücü vo kimyəvi torki-
bi. ılmasının kəmiyyət və keyfiyyət
gös: riciləri və Xəzər dənizi səviyyəsinin 
dəyişmosinin səbəbləri öyrənilmiş, sə- 
viyy i dəyismələrinin ınodel-sxemi tərtib 
olunmuş və proqnozu verilmişdir.

R um i: M 'W um dov

Qlyasiologiya. Azərbaycanda qlya- 
sioloji (buzlaqşünaslıq) tədqiqatların

əsası 19 əsrin sonu 20 əsrin əvvəlbrin- 
də ərazinin geoloji-geomorfoloji öyro- 
nilməsinə başlanılması ilə qoyulmuşdur. 
G .V .Abix və b.-nın osorlərindo Böyük 
Qafqazda Şahdağ platosunun, Bazar- 
düzü və Tulan zirvolorinin buzlaqları 
haqqında ilk in  məlumatlar vardır. 20 əs- 
rin b iıinci yarısında qlyasioloji tədqi- 
qatların miqyası genişlənmiş, Böyiik 
Qafqazda və K iç ik Qafqazda mühiim 
todqiqatlar aparılmışdır. M illi qlyasio- 
logiyamn əsasını qoyınuş akad. Budaq 
Budaqov buzlaşmaya dair rnövcud fak- 
tik  materiallara osaslanaraq Böyük Qaf- 
qazın buzkışmasının bir sıra problem 
məsələlorinə aydınlıq gətirmişdir. Bura- 
da miiəyyən qanunauyğunluqların aş- 
kar edilməsində Qafqaz və A lp dağları 
relvefmin inkişafının və təbii şəraitlori 
nin müqayisəli tohlilinin mühüm ohə- 
miyyəti olmuşdur. Kompleks tədqıqat- 
lar nəticəsində Böyük Qafqazın Azor- 
baycan hissəsinin ik i dəfə buzlaşmaya 
məruz qaldığı təsbit edilmişdir. Qusar 
maili düzənliyindo və Acınohur öndağ- 
lığında aşkar edilmiş kobud qırıntılı çö- 
küntülərin buzlaq mənşəli olduğu və ho- 
min çöküntülərin Abşcron əsrində əməb 
gəldiyinə əsaslanaraq burada b irinci 
buzlaşmanın məhz o əsrdə baş verdiyi 
sübut edilmiş, bu buzlaşma Qusar buz- 
laşması adlandırılmışdır. Böyük Qafqa- 
zın Baş və Yan silsilələrində aşkar 
edilmiş buzlaq relyef formalarına əsasən 
ik inci buzlaşmanın Yuxaıı Xəzər 
Aşağı Yenikaspi geoloji zaman çərçivə- 
sində baş verdiyi ınüəyyən edilmiş (Şah- 
nabad buzlaşması) bu buzlaşmaıım l,ə- 
zə (Yuxarı Xəzər), Şahdüzü (Yuxarı 
Xvalın) və Şahyurdu (Yenikaspi) kimi 
üç sərbəst mərhələdən ibarət olduğu 
əsaslandırıhnışdır. Böyük Qafqazda 
Şahdağ və Qızılqaya platoları istisna 
olunmaqla buzlaşmamn dağ-dərə tip li 
olduğu və onun baş verməsində iqlim in, 
oroqrafiyanın, hipsomelriyanın və yeni 
tektonik hərəkətlərin mühüm rol oyna- 
dığı müəyyən edilmişdir. Burada buzlaş- 
manın başqa morholəbrinin ayrılmama- 
sı onların izlərinin sonradan eroziya- 
denudasiya prosesləri noticəsində tama- 
ıııilə mohv olması və ya daha cavaıı 
çöküntülərb basdırılması ilə əkıqəbndi- 
rilir. Xəzorin səviyyəsinin dəyişməsinin 
buzlaşmalarla əlaqəsi, müasir buzlaqla- 
rııı qodim buzlaşmaların qalığı olması 
haqqında da fık irlər söylonilmişdir.

Qlyasiologiya sahəsindo Böyük Qaf- 
qazda əldə edilmiş nailiyyətlər K iç ik 
Qafqazda da bu istiqamətdo tədqiqatla-

rın genişbnməsino təkan vermişdir. Ki- 
çik Qafqazın dağətəyi sahobrində (Naf- 
talan, Aşağı Araz maili düzənliklori 
Duzdağ, Daşbaşı və Qıvraq platoları) 
aşkarcdilmiş kobud donəli çöküutübrlu 
Abşcron əsrində baş verıııiş buzlaşma- 
nın fiüvioqlyasial mohsulu olduğu 
müəyyon edilınişdir. Murovdağ, Şah- 
dağ, Zəngəzur, Şorqi Göyçə silsiblorin- 
do və Qarabağ vulkanik yaylasındakı 
vulkan massivlərində buzlağın ekzara- 
sion (karlar, troq dorələri) və akkumul- 
yativ (moreıı təpo və tiroləri) relyef for- 
malsrı aşkar edilərək öyrənilmişdir. 
Həmin məlıımatlar əsasmda Kıçik 
Qafqazııı Abşeron əsriııdə və Yuxarı 
Dördüııcü dövrdə buzlaşmaya məruz 
qaldığı fıkri təsbıi edilmişdir. Todqiqat- 
çılar Abşeron əsıi buzlaşmasından fərq- 
li olaraq Yuxarı Dördüncü dövr buzlaş- 
masında buzlaqların geriyə çəkilməsi ilə 
sociyyəbnon 5-dən 8-ə qodər ınərhələ 
ayırırlar.

Azərbaycanda qlyasioloji tədqiqat- 
lar noticosində müoyyən cdilmişdir ki, 
bu/laşmanın əsas səbəbi iqlim in plane- 
tar miqyasda dövri olaraq soyuqlaşması 
olmuşdur. Azorbaycanın qlyasioloji təd- 
qiqatlarında buzlaşmaların vaxtı və 
miqdarı, eləcə də onların A lp  buzlaşma- 
sı sxeminə uyğunlıığu problemləri indi- 
yodək tam həll olunmamışdır.

Ilüseyn  X a lilov

Torpaq coğrafiyası. Azərbaycanın 
ayrı-ayrı regionlarında torpaqların təd- 
qiqinə əsasən onların orazidə coğrafı 
paylanması qanunauyğunluqları aşkar 
edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 
respublika orazisində torpaqlar diizən- 
liklərdə üfüqi zonallıq qanununa, dağ- 
lıq bölgolərdə yayılmış torpaqlar ısə şa- 
quli zonalhq qanununa uyğun olaraq 
yayılmışdır.

Ölkə ərazisində torpaqların coğrafi 
yayılması aşağıdakı k im i təsnif olun- 
muşdur:

d a ğ - ç ə m ə n  t o r p a q l a r ı  Bö- 
yük və K içik Qafqazın yüksək dağlıq zo- 
nasının 1800 3000 m yüksoklikbrindo 
yayılm ışdır vo respublika orazisinin 
l5%-.ini təşkil edir

q o n u r  d a ğ - m e ş ə  t o r p a q -  
I a r ı Böyük və K içik Qafqazın meşo zo- 
nasının 900 m-don 2000 /;/-dək yüksok- 
likləri arasmda yayılınış və əsason, listıq 
meşəlori altında formalaşmışdır, res- 
publika əıazisinin 4,8%-ini təşkıl edir;

q o h v ə y i d a ğ - m c ş o t o r p a q -
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1 a r ı Böyıik və K iç ik  Qafqazın və Lon- 
kəran bölgəsinin orta dağlıq, alçaq dağ- 
lıq vo dağətəyi qurşaqlarının 600- 
1200 nı yüksəkliklərində yayılmışdır; 
əsasən palıd meşələri altında fornıalaş- 
mışdır, respublika ərazisinin 14%-iııi 
təşkil edir;

d a ğ  q a r a  t o r p a q l a r ı  orta 
dağlıq zonada, 800-1600 m yüksəklik- 
lərdə yayılmışdır, respııblika ərazisinjn 
1%-ə qədərini təşkil edir;

s a r ı  t o r p a q l a r  Lənkəran böl- 
gəsinin dağətəyi və ovalıq ərazilərində 
yayılmışdır, respublika ərazisinin 1,8%-ə 
qədərini təskil edir;

ş a b a 11 u ı t o r p a q 1 a r Böyük 
və K iç ik Qafqazın və Talış dağlarının 
dağətəyi və alçaq dağlıq qurşaqla- 
rında yayılmışdır, respublika ərazisinin 
25,5%-ini təşkil edir;

b o z  və b o z - q o n u r  t o r p a q -  
1 a r Kür-A raz ovalığında geniş salıədə, 
yayı quraq keçən subtropik iqlim  şərai- 
tində formalaşmışdır, respublika ərazi- 
sinin 28,9%-ini təşkil edir

ç ə m ə n - b o z  t o r p a q l a r  boz 
və boz-qonur toıpaqlar kimi quru və 
yarımsəhra iqlim şəraitində yayılmışdır, 
respublika ərazisinin 5,5%-ini təşkil 
edir;

ş o r a n 1 a r respublikanın ovalıq 
ərazilərində lokal ləkələr şəklində ya- 
yıläaşdır.

Biocoğrafiya. Azərbaycanda bioeoğ- 
rafıya (fıtocoğraflya və zoocoğrafıya) 
sahəsində tədqiqatlar 19 əsrdən başlan- 
mışdır. Qafqazın ayrı-ayrı vilayətləri ilə 
yanaşı, Azərbaycanın da botaniki-coğ- 
rafı rayonlaşdırılmasına təşəbbüs gös- 
tərilmiş, b ir sıra botaniki-coğrafı vilayət 
və əyalətlər ayırılmışdır. Akad. A .A . 
Qrossheymin və Y .İ.P rilipkonun 1919- 
47 illərdə apardıqları tədqiqatlar əsasın- 
da Azərbaycanm 1:1000000 miqyasmda 
geobotaniki (botaniki-coğıafı) xəıitəsi 
tərtib olunmuşdur.

Ayrı-ayrı meşə edifikatorlarının və 
qiymətli ağac cinslərinin ekoloji areal- 
ları, onların yaratdığı fitosenozların ya- 
yılması qanunauyğunluqları və antro- 
pogen dinamikasının isııqamətləri öyrə- 
nilm işdir. Regionlar üzrə b ilk i örtiıyü- 
nüıı (xüsusib meşənin) ilkm  və müasir 
vəziyyətini əks etdirən xəritələr, m üxtəlif 
coğrafi zonalarda b itk i örtüyüniin məh- 
suldarlığının yüksəldilməsi, bərpası və 
səmərəli istifadəsi üzrə todbirlər hazır- 
lanmış, məhv olmaq təhlükəsi olan qiy- 
mətli ıneşə obyektləri aşkar edilmiş, on-

ların mühafizəsi məqsədilə yeni qorııq 
və yasaqlıqların yaradılmasına dair töv- 
siyəbr verilmişdir.

Məməlilər, quşlar, ilanlar, suda-quru- 
da yaşayanlar, onıırğasızlar, qansoran 
həşəratlar, qurdlar, tərəvəz və bostan zə- 
rərvericiləri, Xəzərin balıqları, ali xər- 
çəngkimilər və s. öyrənilmişdir.
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İctimai coğraflya 19 əsrin ikinci yarı- 
sından inkişaf etməyə başhımış, ictimai- 
coğrafı ideya və fik irlə rin  formalaşma- 
sında İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Həsən bəy 
Zərdabi, Qafur Mirzəzadə və Məhəm- 
məd Vəliyevin (Baharlı) mülıüm xidmət- 
ləri olmuşdur.

1923 ildə “ Azəıbaycanın təbii şəraiti 
və sərvətlərinin öyrənilməsi və tədqiqi 
cəmiyyəti”  yaradılmış, 1925-32 illərdə 
bu cəmiyyətin təşəbbüsü ilo ilk dəfə res- 
publika ərazisinin təbii-iqtisadi rayon- 
laşdııılması aparılmışdır.

İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma üzrə 
tədqiqatlar 20 əsrin 20-ci ilbrindon apa- 
rılmağa başlamışdır. İqtisadi rayonlaş- 
dırma bir sıra xarici və daxili amillər 
əsasında özünəməxsus ərazi sistemləri- 
niıı birbşdirilməsi yolu ilo həyata keçiri- 
lir. Təbii şərait, əhali məskunlaşması, tə- 
sərrüfatın ixtisaslaşdırılması və yerloşdi- 
riməsi, müasir inzibati ərazi bölgüsü nə- 
zərə ahnaraq Abşeron, Quba-Xaçmaz, 
Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala, Gəneə- 
Qazax, Kəlbəcər-Laçın, Yuxarı Qara- 
bağ, Aran, Lənkəran və Naxçıvan kim i
10 .qtisadi rayon ayrılınışdır. Daha çox 
inkişaf etıııiş iqtisadi rayonlarda ərazi- 
istehsal komplekslorinin formalaşması 
aydm ııəzəro çarpır. Bu, Abşeron iqtisa- 
di rayonunda Bakı-Sumqayıt, Aran iq- 
tisadi rayontında ƏIi Bayramlı-Salyan, 
Mingəçevir-Yevlax, Gəncə-Qazax iq ti- 
sadi rayonunda Gəncə-Daşkəsən ərazi- 
istehsal kompleksbrinin yaradılmasın- 
da təsdiqini tapır.

Sosial coğrafiya sahəsində ilk tədqi- 
qatlar 20 əsrin axırlarında aparılmış, 
insanların həyat şəraitindəki regional 
fərqlər (təbii, iqtisadi, sosial) tədqiq 
edilmiş və m üxtəlif rayonlar və digər ya- 
şayış məntəqələri arasında həyat səviy- 
yəsinin bərabərləşdiriJnıəSİ yolları araş- 
dııılmışdır.

Əhali coğrafıyasına həsr olunmuş 
sistemli və məqsədyönlü tədqiqatlar nə- 
ticəsində əhalinin formalaşması və inki- 
şafının qanunauyğunluqları öyrənilmiş, 
geodemoqrafik təkamüliin regional xüsu-

sıyyətləri müəyyənbsuirilmişdir. Ənıək 
ehtiyatlarmın istehsal sahəbri iizrə bol- 
güsü, məşğulluq və hoyat səviyyəsi təd- 
qiq edilımş, sosial şəraitin demoqrafik 
proseslərə təsiri əsasında demoqrafik in- 
kişafın regional tənzimlənməsinin iqti- 
sadi-coğrafi yolları işbnib hazırlanmış- 
dır. İqtisadi-coğrafı rayonların məııim- 
sənilmo, demoqrafik və məskuıılaşma 
xüsusiyyətbri tədqiq edilmiş, təbii-coğ- 
rafı və sosial-iqtisadi şəraitin bu prosesə 
təsiri öyrənilmişdir. Urbanizasiya prose- 
sinin normal gedişi üçün demoqrafik və 
sosial-iqtisadi səviyyənin tarazlı inkişa- 
fının təmin olunmasınm vacib ln i və is- 
tehsalın ərazi təşkilinə müvafiq iuarə 
olunmasının iqnsadi-coğıafi mc ;;'firapi 
nuiəyyonləşdirilmişdir.

Azərbaycan Respublkası : ’n identi
İlham Əliyevin 2004 il I I  fevı arixli
“ Azərbaycaıı Respublikası r.ları-
ııın sosial-iqtisadi inkışafin,. övlət
Proqramı (2004 08)”  haqqırui una-
nına müvafıq olaraq ölkəni ayrı
iqisadi-coğrafi rayonları əhal ü'azi
üzrə yerləşdirilmə problem! ıəsr
olunmuş tədqiqatlar daha d ;  slən-
dirilm işdir.

Əlıaü coğrafiyası elmi ist. > inin
inkişafında akad. Asəf Nad. ■ b,- 
nın mülıüm xidmətı olmuşdur

Respııblikamn geosiyasi :mdə
iqtisadi siyasətinin iqtisadi-coğ' mil-
b r i, sərhəd toxunulmazlığı, • >siyasi
mövqeyinin dəyişilməsində nei :mili,
geosiyasi məkanda yeri və s. .blenı-
lərb əlaqədar lədqiqat işləri imış,
geosiyasi mövqeyinə təsir e əsas
amillər araşdırılmış, müstəqili . rün-
də üzləşdiyi mühüm geosiyasi >k-ın-
b r  təhlil edilmişdir. Akad,- udaq
Budaqov və Cəlal Əliyevin ıklor,
azorbaycanlılar, ermənilər; t;ı ıəqi-
qətin soyqırımı”  (Bakı, 2003 jay-
can, ingilis, alman, fransız . dil-
lərində) əsərində Türkiyonin zər-
baycanın üzləşdiyi ermən’ tə>. kar-
lığının əsasları araşdırılmışdır.

Hazırda respublikada geos mo-
delləşdirmə, sərhədlərin qiym tiril-
məsi, əhalinin etnik-din i tərkibi siya-
si-coğıafi fərqləri, siyasi qüvv„ı iıı, o
cümbdən, partiyaların, həmkaı.n itti- 
faqlarının, ictimai təşkilatların coğrafi- 
yası və onların siyasi həyata təsiri vo s. 
məsoləlori üzrə todqiqatlar aparıhr.

k ijr iı ı ıa n  Paşayev. N iza m i Eyyuhov, 
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Karfoqrafiya. Azərbaycanda plana- 
alnıa materiallarına əsasən tortib edil- 
nıiş ilk xəritolər 18 əsrin əvvəllərinə aid- 
dir. Lakin bu dövrdəki planaalma işb ıi 
istinad məntəqələrinə əsaslanmadan 
aparıldığından tə rtib  edilən xə ritəbr 
dəqiq o lm ur vo icmal xarakteri daşıyır- 
dı. Xəritələrin doqiq geodeziya əsasları 
üzrə tərtibinə yalnız 1847-54 illərdə Cə- 
nub' Qafqazda trianqulyasiya şobokəsi 
yaradıldıqdan sonra başlanılmış, Azor- 
baycan ərazisinin m üxto lif mıtıyaslı 
ümum:;oğrafi və xüsusi xəritəlori tortib 
edilnıisdir.

20 osrin 20-ci illərindən etibarən 
Azorhnycanda hərbi tələblərə uyğun to- 
poqrafik kartoqrafıyanın inkişalina da- 
ha ı, ■ fik ir  verilmişdir. Tosərrüfat məq- 
sədı. üçiin lazım olan xüsusi xəritobr 
də i ib edilmişdir ki, onların da məz- 
m sadə olub, kartoqrafık baxımdan 
sxı ık xarakter daşıınışdır. O vaxtlar 
top a f general İbrahim ağa Vəkilo- 
vnı tib etdiyi Azərbaycamn siyasi və 
tob ırıtəsində horizontallar vo yuma 
iis; ıdan istifadə edilmişdir. 1925- 
29 : l.ı oı ta və kiçik miqyaslı geoloji,
iql; lorpaq və b itk i xəritələri tərtib 
olu uş, 30-cu illərdə kiçik və orta 
miq -lı h ipsometrik, siyasi-inzibati, 
iqı ' ı. fiz ik i xəritələri tərtib edilmiş və 
nəs lunmuşdur. Sonralar respublika- 
da ıs tərtibalı sahəsində miihüm işlor 
gör,: iüş, Azərbaycan SSR-in tiziki- 
coğ ı atlası”  (1949), “ Azərbaycan 
SSR ı atlası”  (1963) çap olunmuşdur.

! '7 1 ildo ölkədə geodeziya və xəritə- 
çilil. nuiəssisələrinin yaradılması ilə 
plan xəritə və allasların tərtibi və nəş- 
rinii sası uoyulmuşdur.

ırbaycanın 1:50000 miqyash rə- 
qən ümumcoğrafi xəritəbri və respub- 
lik;ı ı 60% ərazisinin xəıitəbri hazır- 
lan 1:50000 miqyash topoqrafik 
xəri n'in şərti işarələrindən 1:50000 
nıiq :.lı ümumcoğrafi xəritələrin şərti 
işar. rinə keçmək üçün xiisusi təlimat 
tərti edilmişdir. Topoqralik xəritə və 
plaı rda istifadə etmək moqsodilə 
haz ınmış latın qrafikalı 15 növ şrift 
Azəı aycan dilində topoqrafik vo rə- 
qəm! xoritolordə totbiq olıınmuşdur.

Mommodqasım Əliyev, Rizvan Piri- 
yev, nıüx. üzv Qərib Məmmodov vo b,- 
nın kartoqrafiya elminin inkişalinda 
miihüm xidmotləri olmıışdur.

Ekoloji coğrafiya sahosində tədqi- 
qatlara 20 osrin ovvəllonncbn başlanıl- 
mışdır. Sonralar sahəsi kəskin azalmaq- 
da olan Ttıqay meşobrinin yayıldığı əra-

z ibrin  torpaq örtiiy ii və qrunt suları 
akad. Həsən Əliyev tərolindan todqıq 
edilm iş və homiıı meşəlorm bərpası 
məqsədilə torpağın keyfıyyot vo qrıınt 
sularımn səviyyə tələblərinə uyğun olan 
ağac növlərinin əkilməsi tövsiyə olun- 
muşdur.

Ekoloji coğrafiya sahəsində resptıh- 
likada aparılmış ilk  rədqiqatlaruı nətico- 
b r i müx. üzv Kazım Əbkborov vo b. tə- 
rəfindən 1:600000 miqyasda tortib olun- 
muş “ Azərbaycanm torpaq eroziyası və 
torpaqların mühafizəsi" (1980) xərito- 
sindo ümumiləşdirilmişdir. Faydalı qa- 
zıntı yataqlarının kəşfıyyatı və istismarı 
sahələrirıdə torpaqların rekultivasiyası, 
pozulmuş meşə sahəlorinin müəy>ən 
edilmosi vo borpası, ətraf mühitin radio- 
aktiv maddəbrlo və sonaye tullantıları 
ilə çirklonməsi, Antropogen amillor ııo- 
ticəsində sətlı sularında baş verən kə- 
miyyət və keyfiyyət dəyişiklik lərin in  
müəyyon edilmosi, su anbarlannın tik in- 
tisi nəticosində təbiotdə baş veroıı arzu- 
olunmaz prosesləriıı öyrənilməsi, yeni 
hidroqurğııların inşası və yerləşdirilməsi 
məsəlolori ilə əlaqədar geniş tədqiqat iş- 
ləri aparılnıışdır. Nəticədə respublika- 
ııın, əsasən, dağlıq bölgolərincb tobii 
strukturu müxtolif dərəcədə pozulmuş 
listıq və nalıd meşəbrində təbii borpa- 
mn vəziyyəti öyrənilmiş, meşə təsorriifa- 
tının inkişalinm baş sxeıni tərtib olun- 
muş, Hirkan tobii kompleksinin qorıın- 
ınası və burada m illi parkın yaradılması 
zərurəti elmi cohətdən osaslandırılmış, 
Azərbaycan meşəbrinin 1:600000 miq- 
yasda xəı itosi tərtib edilmişdir (1986).

Daşkoson və Gocbboy bölgolorində 
dağ-mədən tullanlılarımn rekultivasiya- 
sı moqsodilə onların aqrokimyəvi xüsu- 
siyyətbri, tə rk ibb rindək i mikroele- 
m cntbr (Mn, P. Zn, Cu, Mo) və s. 
öyronilmişdir.

Müxtolif bölgələrdə radioaktivliyin 
səviyyəsi araşdırılmiş, qamma şüalan- 
manın giicü, toıpaqların şum horizon- 
tunda radioaktiv elementbrın miqda- 
rının xoritə-sxemləri tərtib edilınişdii' 
Araz vo onıın sol qolları ilo sııvanlan 
torpaqlarda ağır ınetalların (mis, molib- 
den, manqan, qurğuşıın, kobalt, siıık 
və s.) miqdarının normadan xeyli yiik- 
sok oldıığu müəyyonləşdirilınişdir.

İri sənaye morkəzlorinin (Bakı, Stım- 
qayıt, Gəııco, Əli Bayramlı) otraf mühi- 
tin ekoloji voziyyətino tosiıi vo çifklon- 
mo mənbəlorinin koıniyyət vo keyfiyyot 
göstoricibri öyronilmişdir.

Havanın, suyun. ıneşənin. bitki vo

torpaq örlüyiinün, canlı alomin, nadir 
landşaftlarm, tobiət abidolorinin ıniiha- 
fizəsi, təbii-dağıdıcı proseslər (sellər. sii- 
riişmolər, defiyasiya, abraziya), səhra- 
laşma, təbiəto antropogen təsir və s. 
problembrlə əlaqədar aparılan todqi- 
qathırın ekoloji coğrafiyanm təşək- 
küliində mühiim əhonıiyyəti oLmuşdur.
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Dmuıııi nıəlumat. Azərbaycan ərazi- 
sinin müxtolif faydalı qazmtıkırh (xiisu- 
silə neft və qazla) zongiıı olması, burada 
geologiya elminin qodimdən intişar tap- 
masıııı şərtbndirmişdir. Geoloji əməb- 
gəlməbr və hadisolər haqqında ilk məhı- 
matlara (faydalı qazıntıların təbii çıxış- 
ları, palçıq vulkanları, zalzələbr vos.) 
qədim və orta əsr mənhs/ərində, o 
dövrün məşhur alim, səyyah və mütəfək- 
kirlərinin (Strabon, İstəxri, Məsudi, Ni- 
zami Gəncəvi. Maı ko Polo və b.) əsorlə- 
rində rast gəlinir. Lakin geologiya müs- 
toqil elm kiıııi 18 əsrin ikinci -  l^  əsriıı 
birinci yarısından etibarən formalaş- 
mağa başbmtşdır. Bu dövvcto ölkə ovazi- 
sinin, xüsusilə də onun neft-qaz və baş- 
qa faydalı qazıntı yataqlarınm daha ge- 
ııiş yayıldığı sahəbr b ir sıra tanınmış 
səyyah vo tobiətşünaslar torəlindən geo- 
loji cəhotdon öyrənilmişdir. 19 əsrin 2-ci 
yarısından başlayaraq respublika ərazi- 
sində geoloji tədqiqatlar moqsodyönlii 
şəkildə aparılmış və onlarııı əhatə dai- 
rəsi xeyli genişlənmişdir.

1851-1900 ilbrdo aparılınış geoloji 
müşahido materiallarında bir sıra liliz, 
qeyri-metal vo yanar faydalı qazıntı yı- 
ğınıları və təzahürlorinin yayıldığı orazi- 
lorin geoloji quruluşunun tosviri veril- 
miş, onların mənşoyi və perspektivliliyi 
öyronilıniş, müxtəlif geoloji hadisələr 
haqqında nəzəri lik irlo r söylənilmişdir.
G .V.Abix 1861-63 illordo Qafqazın. o 
cümlocbn Azərbaycanın və Xozər doni- 
zinin geoloji quruluşunu. faydalı qazııı- 
tılarını todqiq etmiş, ilk dəfə olaıaq Ab- 
şeron yarımadasında yayılııuş çökuıı- 
tüloriıı stratiqralik sxemini işlomiş, lito- 
loji xüsusiyyotbrini 'osviretmiş, karbo- 
lıidrogen yığıınlanmn Yeriıı dorin qatla- 
rından miqrasiyası ııoticosindo omolo 
golməsi likrin i vo onlann antiklinal qırı- 
şıqların tağ hissobı i ilo olaqoli olduğıınu 
söylomişdir.

Bu dövrcb orazinin geoloji quruluşu
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haqqında ilk  əsəıiər noşr olunmuş, nef- 
tin qeyri-iizvi mənşəli olması lərziyyəsi 
söylənilmişdir. Gədəbəydə, Daşkəsəndo 
və Naxçıvanda mədən-fıliz müəssisələri 
yaradılmış, taxta dirək özüllərdən quyu- 
ların qazılması yolu ilə dəniz neft yataq- 
larının işlənməsi ideyası irəli sürülmiiş- 
dür. Qafqaz Mədən İdarəsinin (1871) 
təşkil olunmasının Azəıbaycanda geo- 
logiyanın inkişafında mühüm əhəmiyyə- 
ti olmuşdur.

1901-20 illərdə geoloji tədqiqatlar 
genişlənmiş, yanar, filiz  və qeyri-metal 
faydalı qazmtıların yayıldığı ərazilərin 
geologiyası öyrənilmişdir. Neft rayonla- 
rının, xüsusilə Abşeron yarımadasının 
geoloji quruluşu, Daşkəsəıı dəmir və ko- 
balt fılizləri, Gədəbəy mis llliz i vo Nax- 
çıvan d u / yataqları nisbəUn otraHı övro- 
ııilnıiş. ərazinin geoloji quruluşunun 
əsas xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir.

Azərbaycanın geoloji cəhotdan ətraf- 
lı öyrənilməsinə 1920 ildən sonra başla- 
nılmışdır. “ Azərneft”  İdarosi nozdindo 
respublikanın neftli-qazlı sahələrinin 
planlı surətdo öyrənilmosi, axtarış-kəş- 
fiyyat işlərinin genişləndirilməsi, neft 
yataqları ehtiyatlarının hesablanınası vo 
səmərəli istismarı məsələlori üzrə Xüsusi 
Geoloji Büro yaradılmışdır.

1945 ildən başlayaraq paleontolo- 
giya, stratiqrafıya, regional geologiya və 
tektonika, lito log iya, paleocoğrafiya, 
geoxronologiya, neft-qaz geologiyası vo 
geokimyası, mineralogiya, kristalloqra- 
fıya, petrologiya, paleovulkanologiya, 
metallogeniya, geokımya, fıliz və qeyri- 
metal faydalı qazıntıların geologiyası, 
hidrogeologiya və miihəndisi geologiya, 
dənizin geologiyası təşəkkül tapmışdır.

Azorbaycanda geologiya elminin in- 
kişafında akad.-lərdən Həsən Əhmə- 
dov, Musa Əliyev, A k if  Əlizadə, Ə li- 
əşrəf Əlizadə, Qambay Əlizadə, Şamil 
Əzizbəyov, M irə li Qaşqay, Şofaət Meh- 
diyev, Ə liəşrəf Məmmodov, Sübhi 
Salayev, Əzol Sultanov, Ədhəm Şıxəli- 
bəyli, Əhod Yaqubov və b.-nın mühüm 
xidmətləri olmuşdur.

F.ırim d  Ə lw iM İh jy li

Stratiqraflya və paleontologiya sahə- 
siııdo Azorbaycan orazisində todqiqatlar 
aparılmasına 19 əsrin əvvəllərindən baş- 
lanılmışdır. Paleontoloji qalıqlara əsas- 
lanaraq, Şərqi Azərbaycanın Üçüncü 
dövr çöküntülori alt və üst şöboloro, K i- 
çik Qafqazın Yura çöküntiiləri püs- 
kürmə (Orta Yura) və çökmə (Üst Yu- 
ra), Böyük Qafqazın Yura çöküntüləri

g illi şistlər (Leyas), şistlər və qum daşla- 
rı (Dogger), şistlor və əhəng daşları 
(M a lm ) fasiyalarına ayrılmış, K iç ik  
Qafqazın Tabaşir çöküntülori Neokom, 
Senoman-Turon və Senon mortəbəlori- 
nə bölünmüşdür. Naxçıvaııda paleonto- 
lo ji qalıq larla  sociyyolənon Paleozoy 
(Devon, Karbon, Perm) çöküntülərinin 
mövcudluğu müoyyən edilırıişdir.

20 əsrin 20-ci illorindon stratiqrafik 
todqiqatlar planlı surətdə aparılmağa 
başlanmış, Azərbaycanın qərbindəki 
neftli komplekslərin stratiqrafıyasına 
dair todqiqallar aparılmışdır. Kayno- 
zoyun, xüsusilə neft quyularının kəsili- 
şində rast gəlinon m ikrofauna qalıqları 
öyronilmişdir. Abşeron yarımadasında 
və Conub-Şərqi Qafqazda Tabaşir, Pa- 
leogen və Neogen çöküntülərində sə- 
ciyyəvi m ikro fauna  kom plekslorin in  
tə rk ib i və stra tiq ra fik  paylanması təd- 
qiq edilm işdir. Q.Əlizadənin tortib et- 
d iy i ilk  "Rıısca-türkco geologiya ter- 
m inləri lügəti”  (1935) geoloji ədobiyya- 
tın yaradılmasında miihüm rol oyna- 
nıışdır. Tabaşir və Mohsuldar qatın 
m ikrofauna qalıq ları öyrənilmiş və on- 
ların stra tiq ra fık  ohəmiyyətli olduğu 
müəyyon edilm işdir. Bu tədqiqatlarla 
Azərbaycanda m ikropa leon to log iya - 
nın osası qoyulmuşdur.

K içik Qafqazın Azərbaycan hissəsi- 
nin Tabaşir çöküntülorinin biostratiqra- 
fıyası öyrənilmiş və onların regional 
stratiqrafik sxemi işlonib hazııianmış- 
dır. M .ƏIiyev Mezozoyun arxistrati- 
qrafik makrofauna qruplarının öyrənil- 
mosinin əsasını qoymuş, onun biostrati- 
qrafıyası ilə yanaşı, fossil orqanizmləri- 
nin sistematikasını, filogeniyasını və 
ekologiyasını tadqiq etmişdir. Paleonto- 
lo ji tədqiqatlar əsasında ilk  dəfə K iç ik  
Qafqazda A lt  Yuranın mövcudluğu 
sübut edilmiş, Orta vo Üst Yuranın məı- 
təbə bölgüsü, A lt Tabaşir və Üst Tabaşi- 
rin stratiqrafiyası verilmiş vo Ş.Əzizbə- 
yovun rəhbəıiiyi ilə Naxçıvan M R-in 
Trias çöküntülərinin biosCratiqrafiyası 
öyrənilmişdir.

Azərbaycanda Dördüncü dövrün 
kontinental və dəniz çöküntülorinin bio- 
stratiqrafiyası və problem mosəloləri ilə 
Ə.Məmmədov vo b. məşğul olmuş, Dör- 
düncü dövr çöküntülorinin dəqiq strati- 
qrafık bölgüsü və paleontoloji səciyyəsi 
verilmişdir.

Müx. üzv Dəmir Hacıyev və b. Binə- 
qodi yaxınlıgında Pleystosen yaşlı zon- 
gin fauna və flora qəbiristanlığında pa- 
lcozooloji tədqiqatlar aparmış, onlarııı

nəticələri H.Zərdabi adınaTəbiət Tarixi 
Muzeyinin 12 c ild lik  əsərlərində öz əksi- 
ni tapmışdır. Xəzoryaııı Quba zonasın- 
da A p t yaşlı gillər içərisində Qafqazda 
Tabaşir ixtiozavrının yegano skelet qa- 
lıqları aşkar edilmişdir. Oliqosen-Eı kən 
Miosenin ixtiofaunası, o ciimıodən oto- 
litlər, balinakim ilər, Son Sarmat hippa- 
rion faunası, Eopleystosenin kürokayaq- 
lıları vo s. qruplar tədqiq edilmişdir.

M ikropaleontologiya sahəsində fo- 
ranıinifer, radio lariya və ostrakodlar 
tədqiq olunmuş və onların stratiqrafik 
əhəmiyyətli olduğu müəyyəıı edilmişdir.

Paleozoyun biostratiqrafryasının öy- 
ronilməsi üzrə aparılan çoxillik 'ədqi- 
qatlar nəticəsindo Devon, Kaıi»ın və 
Perm çöküntülorinin doqiq stı; ırafik
bölgüsü işlənib hazırlanmışdır.

20 əsrin 8()-ci illərində biosi iqra-
fıyanın paleobiogeokimya, pal. olo-
giya, palinologiya, paleozoo ,flya
saholori inkişaf etmişdir.

Todqiqatlar nəticəsində Ta' r və 
Neogen hövzələriııin mütləq p . eırı-
peraturu müəyyən edilmiş. , ayrı
fauna qruplarının bionomiy ı ko-
logiyasına dair yeni molumath 'iış-
dır. Paleontoloji tədq iqatli' ox-
ölçülü statistik üsullar tətbiq rnuş,
nummulitlərin təyini üçün o» kod
əsasında politom ik cədvəl və ; ıtın
riyazi modelləri tə k lif edilmişdiı

Böyük Qafqazın Tabaşir çök, üləri-
nin litoloji, paleobiogeokimyəvi !^on-
toloji və paleomaqnetizm cəh.- ısas-
landırılmış istinad kəsilişləri rari edil-
miş, bunlara əsasən irimiqyaslı >000)
dövlət geoloji xəritələri hazırla ur.

Paleogen çökünütülərinin oııal
s tıa tiq ra fik sxemi tərtib  edilm: umi
stratiqrafik şkalada Paradaş osi-
nin (Orta Eosen) ayrılması əsa ırıl-
mışdır.

A raz çayı ilə Bazarçay ıda
yayılmış Üst O ksford-Orta tşlı
vulkanogen-karbonatlı çökü1 ıtı-
nın orqanogen əhəngdaşıları Ur-
qon fasiyası) r i f  mənşəli old nıt
edilmiş, Aralıq dənizi qurşağıı ııiş
yayılmış Urqon biosedimenia sis-
teminin r i f  töromələrinə mən« > ol- 
duğu əsaslaııdırılmışdır. Tədqı<; .tların 
nəticələri m üəlliflər ko llek tiv im r “ K i- 
çik Qafqazın Erkən Tabaşir yaşlı rifto- 
gen süxurları”  (2000) əsərindo ümumi- 
ləşdirilm işdir.

A k if  Əlizadə və b. torəfindən Yııra 
vəTabaşirin paleontologiyası sahəsiııdə 
müxtəlif faıına qrupları sistemləşdiril-
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miş. filogeniyası tədqiq olunmuş, fossil 
qalıqların m ikrom orfo lo ji və m ik ıo - 
struktur xüsusiyyətlərinin və kimyəvi 
torkibinin öyrənilınəsiııdə elektron mik 
loskopiyası vo s. müasir üsullar geniş 
tolbiq olunmuşdur.

Tabaşir çöküntülərindən toplanmış 
zongin onurğasızlar faunasının öyıonil- 
məsinə a.d elmi todqiqatların nəticələri 
"Azərbaycanın Tabaşir faunası”  (Bakı, 
1988) osorində ümumiləşdirilmişdir. Ru 
əsəro vo stratiqrafiya sahosində ııosr 
oluııınuş silsilə elmi işləro göro 1991 ildo 
Akiı Əlizado, Qurban Əliyev, Xəlil 
Əlı Ha, Raıniz Məmmədzado və Əb- 
diill >nid Xəlilov Azərbaycan Dövlət 
mü: !.ttına layiq görülmüşlər.

osrin 90-cı illərində Geologiya 
İıı ılunun b ir qrııp alimi "Beynəlxalq
slr. ra fik  korrelyasiya”  proqramı

I.SKO) üzro “ Tetis Tabaşiıinin 
kı; vasiyası”  və “ Tetis və Boreal Ta-
ha layiholorində iştirak etmiş, bir sı-
ra nəlxalq geoloji ekspedisiyaların
təı ndə tədqiqatlar apaımışlar.

4 ildən Geologiya İnstitutu baş- 
q;ı .qamətlərlə yanaşı, stranqrafiya
sal ndə də xaıici neft şirkotlori (BP
v və elmi morkozləri ilə bir sıra müş-
təı im i tədqiqat layihələrində iştirak
etr dir.

T o fu j I I js m io y , Q urban Ə livev

eoxronologiya (nisbi və mütləq 
geo j i  yaş toyin etmo) sahəsində ilk  tod- 
qic’ı !ar 19 əsrin sonlarında E.İ.Eyx- 
val G .V .Ab ix və başqaları tərəfindən 
ap: iınışdır. 20 əsrdo Musa Əliyev, 
Qc' bay Əlizadə, Cəlil Xəlilov Azər- 
ba nın Paleozoy, Mezozoy, Kayno-
zo rotem lərinin geoxronologiyasını
tod etmiş və onların regional strati- 
qr; sxemlərini hazırlamışlar.

leozoy erotemi çöküntiiləri, əsa- 
səı razyanı zonada (Naxçıvan MR),
qi >n K iç ik  Qafqaz vo Böyük Qafqaz- 
da kar olunmuşdur.

öyük və K içik Qafqaz hissolorində, 
K ' çökəkliyində və Xozəryanı sahodə 
in a f etmiş Mezozoy erotemi çökiin- 
tül, ıııin Trias, Yura və Tabaşir sis- 
te :ori iizro regional stratiqrafik sxem- 
ləri tərtib edilm işdir. Kayııozoy çökün- 
tülərinin regional stratiqrafik sxeminin 
işlonmosindo Ş.Əzizboyovun, Ş.Mehdi- 
yevin və b.-nın tədqiqatları mühiim rol 
oynamışdır.

Nüvə geoxronologiyası (radiogeo- 
xronologiya) sahəsində ilk elmi todqi- 
qatları Roşid Abdullayev aparmış və

onlar ölko orazisinin asas strukıur-for- 
masiya zonalarını (Böyiik Qafqazın cə- 
nub yamacı, Kür dağarası çökokliyi, K i- 
çik Qafqaz, Talış) əhatə etmişdir. Böyük 
Qafqazın Azərbaycan lıissəsindo Filiz- 
çay polimetal yatağının koşfi ilo əlaqo- 
dar maqmatı/min tokamiilü və filizləş- 
rnə vaxtının müoyyon edilmosi ilo bağlı 
aparılmış radiogeoxronoloji todqiqatlar 
osasında maqmatik töromələr yaş etiba- 
rilə ik i qrupa bölünmüşdür. Filizçay və 
Kasdağ yataqlarının törəmə serisit mi- 
ncralı nümunələrinin radiogeoxronoloji 
tədqiqi əsasında fıliz əmələgəlmənin Ba- 
yos osrində (165 mln. il) baş verdiyi tos- 
diq olunmuşdur.

Kiçik Qafqazda Orla Yura plagio- 
porfir vo plagioqranitJorinin petroloji 
oxşarlığı ilə yanaşı, onların radiometrik 
üsulla müəyyən edilmiş sinxronluğu 
(164 mln. il; 162 mln. il) bu süxurların 
vahid vulkan-plutonik assosiasiyaya aid 
olmasını təsdiq etməyə imkan vermiş- 
dir. Radioxronoloji todqıqatlar nəlico- 
sindo Qazax çökokliyində traxibazaltla- 
rın. Şahdağ sinklinorisində iso dasitlə- 
rin omələgolmə tarixləri doqiqloşdiril- 
miş və kalium-arqon iisulu ilə onlarm 
yaşı müvafiq olaraq 44 ınln. il (A lt 
Eosen) vo 42 mln. il (Orta Eosen) 
müəyyon edilm işdir. İstinad kosilişləri 
əsasında burada Santoıı və Konyak çö- 
küntülərinin miitləq yaşı müvafiq ola- 
raq 84 mln. il vo 88 ıııln. il hesablan- 
mışdır. Bu məlumatlar 1975 ildo tortib 
edilmiş Fanerozoyun Beynəlxalq Geo- 
xronoloji Şkalasına daxil edilmişdir.

Bazal konqlom eratlarında aşkar 
edilmiş qranitoid torkibli süxur qırıntı- 
larının rad io lo ji tədqiqi və onların 
miitloq yaşının 250-330 mln. il arasında 
müoyyən edilmosi K içik Qafqazda Hert- 
sin tektonomaqmatik siklinin mövcud- 
luğunu təsdiq etmişdir.

Xəzoryaııı regionda Mezozoy çö- 
küntüləriııdə neft aşkar etmok məqsodi- 
lə qazılmış axtarış-koşfiyyat quyusunun 
(Ağzıbirçala) kern materialmın radioloji 
tohlili noıicəsində 4970 5142 nı dorin- 
likdə açılmış metamorfik süxuıiar qa- 
tının Perm Trias, iistdə yatan (4700 
4970 nı intervalda) vulkanogen süxurla- 
rın isə A lt Yııra yaşlı olduğu sübut olun- 
muşdur.

Araz struktur-formasiya zonasında 
Oı ta vo Yuxarı Paleoz.oy çöküntiilorino 
inyeksiya etmiş bazaltoidloriıı radioloji 
todqiqi onların ınütloq yaşının 170- 185 
mln. il (A lt Yura) arasında dəyişildiyi- 
ııi müoyyən etmiş və bu haqda əvvollər

söylonilmiş fik irlə rə  aydınlıq gotir- 
mişdir.

Radiogeoxronoloji todqiqalların 
noticələrindən sedimentaloji araşdır- 
malarda geniş istifado edilmiş, çökmo 
süxurların terrigen komponentlorinin 
bu baxınıdaıı övronilməsi Məhsuldar 
qat əsrində çöküntütoplanmamn paleo- 
coğrafi şəraitini borpa etmoyə imkan 
vermişdir.

Azərbaycan radiogeoxronologiya 
miitəxəssislori diinyada ilk dəfə alıınit 
mineralının izotop yaşının təyini meto- 
dikasını işləyib hazırlamışlar.

20 əsrin 70-ci ıllərindon aparılan ra- 
diogeoxronoloji todqiqatların nəticələri 
Azərbaycan Respublikasının geoloji, 
tekıoııik və digər xüsusi toyinatlı xoritolo- 
rinin tortibindo geniş istifadə edilmişdir.

İbadıılla  Abdullayev

Rcgional geologiya və tcktonika.
Azərbaycan ərazisindo bu sahodə ilkin 
todqiqatları 19 osrin ortalarmda G.V. 
Abix aparmış, orazinin geoloji qurulu- 
şu, stratiqrafiyası, palçıq vıılkanları, 
seysmikliyi, neft-qazlılığı, tektonik po- 
zulmalar və qırışıqhqlar vo s. haqqmda 
məlumatlar vermişdir.

20 əsrin əvvollərindən regioııal geo- 
loji tədqiqatlar Azərbaycanda sistemli 
və məqsədyönlü şəkildo aparılmağa baş- 
lanmış və onlar, əsason, neft yataqları
ilo bağlı saholəri əhato etmişdir. Sonra- 
lar Azərbaycanın geoloji xoıitosi tortib 
olunmuş (V.V.Boqaçov, 1924), rcgional 
geoloji todqiqatlar Ə.Əlizado, V.Y. 
Xain, Ş.Əzizboyov, M.Əliyev vo b. toro- 
findon genişlondirilmişdir.

20 osrin l-ci yarısında todqiqatlar, 
osason, orazilorin neft-qaz perspektivli- 
yini qiymətlondirmək məqsodilə respub- 
likanın şorq rayonlarmda aparılıuış, 
sonralar Azorbaycanın digor regionla- 
rını (Böyiik Qafqazın cənub yamacı, Ki- 
çik Qafqa/.ın şimal-şorq və qorb hissolo- 
ri, Xozəıyam Quba zonası) da əhato et 
miş və onların iri tektonik vahidlari da- 
xilindo mürəkkob quruluşlu struktuıiar 
ayrılmışdır.

20 əsrin orta larından başlayaraq 
Böyük Qafqaz, K içik Qalqaz. Talış vo 
Naxçıvan regionlarımn tektonikası at- 
rallı öyronilmış, qazıma vo seysıııik koş- 
fiyyat işlonnin genişlonmosı noticəsindo 
Kür, Qusar Dovoçi və Araz depressiya- 
larının tektonikasına dair yeni ınolıı 
matlar oldo edilmişdir. Böyük Qalqazda 
Mczozoy çökiintiilərinin slruktur xiisu-
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siyyətləri aydınlaşdırılmış, iri struktur- 
ların sərhədləri dəqiqləşdirilmiş, vulka- 
nogen komplekslərlə tektonik element- 
lərin əlaqəsi müoyyən edilmiş, Kayno- 
zoyun əsas stratiqrafık bölgüləri və Me- 
zozoyun səthi üzrə struktur xəritələr se- 
riyası tərtib olunmuşdur. K iç ik  Qafqaz- 
da əvvəllər məlum olmayan b ir sıra də- 
rin lik  tektonik yarıqlar və fleksurlar aş- 
kar edilmiş, qırışıqlıq deformasiyahırı 
və tektonikanın maqmatik kompleks- 
lərlə əlaqəsi öyrənilmişdir.

İr i geo lo ji-s truktur komplekslərin 
(Qusar-Dəvəçi, Şamaxı-Qobustan, Bö- 
yük Qafqazın cənub yamacı, Talış re- 
gionları və s.) geotektonik inkişafı üzrə 
tədqiqatlar aparılmışdır. Mezozoy çö- 
küntiilərinə həsr olunmuş ‘Cənub-Şərqi 
Qafqazın Mezozoy çöküntülərində neft 
və qaz axtarışımn perspektivliyi”  (Bakı, 
1961) adlı əsəıdə sətlı strukturlarının 
tektonik quruluşu təhlil olunmuş, 4-5 
km dərinliyədək tektonik deformasiya 
(qırışıqlıq, qırılma pozulmaları, müxtə- 
l i f  yaşlı çöküntü komplekslərinin struk- 
tur miınasibətləri) məsələləri şəıh edil- 
mişdir. “ Azəıbaycanın tektonikası, pal- 
çıq vulkanizm i vo geoloji inkişal ta rix i”  
(Moskva, 1953) əsori və Geologiya İns- 
titu tu  ilə Azərbaycan Geologiya İdarəsi- 
ııin birgə tərtib etdiyi Azorbaycanın 
1:500000 miqyaslı geoloji xəritəsi də 
nəşr edilmişdir. Azərbaycanın ilk  tekto- 
nik xəritosində (1:500000 ıniqyaslı) res- 
publika ərazisinin tektonik planmın in- 
kişafı əks etdirilmış, strukturların yaş 
qrupları, onların çökməsi və qalxması 
dövrləri, Üst Pliosen və Oliqosenin da- 
banı iizrə struktur mərtəbələrin relyefı, 
sərhədlori və s. göstorilmişdir. Yer qa- 
bığıııın bazalt qatı qalınlığının Böyük 
və K iç ik  Qafqazda 30-55 km, dəniz ak- 
vatoriyası da daxil olmaqla çökoklik- 
lərdə 10 15 km olduğu, qranit qatının 
Cənubi Xəzor çökəkliyində Yer qabığı- 
nın kəsiiişindo olmadığı, dağlıq zonala- 
rında isə onun qalınlığının 15-20 km-ə 
çatdığı miiəyyən edilmişdir.

20 osrin 70-ci illərindən aparılan təd- 
qiqatlar əsasında Mezokaynozoy çökün- 
tiilərin in bütün stratiqrafik vahidləri üzrə 
tərtib olunmuş paleotektonik xəritəlor, 
homçinin Azərbaycanın və Conubi Xəzər 
çökokliy in in  şelf zonasının 1:500000 
miqyaslı ilk  geotektonik xəritəsi respubli- 
ka ərazisinin geoloji inkişafımn geosink- 
linal, Erkən və Son Orogen mərholələrini 
izlomoyə imkan yaratmışdır.

“ SSRİ geologiyası” nın Azərbaycana 
həsr olunmuş 47-ci ciJdində (Moskva,

1972) ərazinin tektonikası, geotekıonik 
inkişafı, on yeni və müasir tektonikasına 
dair məsəlolər ətra llı şərh edilmişdir. 
Azəıbaycanın neotektoııik  xəritəsi 
(1980, 1991, 1:500000 miqyaslı) nəşr 
olunmuş, burada s truk tıır formasiya 
koınplekslərinin sərhədləri, qırışıqlıq və 
parçalanma deformasiyalarmın münasi- 
bətləri dəqiqləşdirilm iş, əsas struktur 
elementləıinin formalaşma mərhələləri 
və s. göstərilmişdir.

Aerokosmik və geoloji-geofiziki tod- 
q iqatlar nəticəsiııdo bünövrosi çox qə- 
dim (Kembridən sonra) olan və Şimali 
İranı, Qafqazı və S k if Epihersin platfor- 
masının bütün struktur-formasiya kom- 
plekslərini kəsib keçən şimal-şimal-qərb 
istiqamətli Zəngəzur-Samqori-Stavro- 
pol lineamenti müəyyən edilmişdir. A lp- 
dan qodim süxur qatlarında təzahür 
edən şimal-şimal-qorb və ya cənub-
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cənub-şərq, şimal-şərq və ya cənub- 
qərb və meridional istiqamətli dərinlik 
yarıqları arasındakı s trukturlar qərb- 
dən şərqə doğru gömülən horst və qra- 
benlərdon ibarot pillolər əmələ gətirir. 
Ə.Şıxəlibəyli Devon dövriindən indiyə 
k im i fəal olan və vahid zona təşkil edon 
Arpa-Samur mütəhərrik-fılizli yarıqlar 
sistenıi ayırmışdır. Bu zonanın və başqa 
eninə dərinlik yarıqlarının Böyük Qafqa- 
zın Yura-Tabaşir qatını kosərək. Kür çö- 
kəkliyindən keçdiyi və K içik Qafqazda 
davam etdiyi müəyyən edilmişdir.

Seysmotektoııik tədqiqatlara əsasən 
ən güclü zəlzələlərin müxtəlif tip li tekto- 
nik strukturların qovşaqlarına və eləcə də 
yer qabığının neotektonik vo müasir hərə- 
kətlərin daha qabarıq tozahür etdiyi zo- 
nalara uyğun gəldiyi aşkar olunmuşdur.

Saatlı ifrat dərin quyusundan əldə edi- 
lən məlumatlara əsason müəyyən edilmiş- 
dir ki, Kür çökəkliyi və onıı ohaTs edon 
K içik Qafqaz, həmçinin Böyük Qafqazın 
Vəndam zonası Mezozovda, əsasən, vul- 
kanogen süxurlardan təşkil olunmuş, tek-

tonik yarıqlarla bloklora parçalanınış, 
kəskin diferensial hərəkətlərlə və riftogen 
strukturlarla mürəkkobləşmiş geniş geo- 
tektonik vahid o lm uşdur.

Tektonikanın, xüsusilo neotektonik 
və miiasir tektonik hərəkətlərin tədqi- 
qində Yer qabığının geodiııamikası 
miihüm əhəmiyyət kosb edir. Bu sahədə 
aparılmış tədqiqatlar nəticəsində A lp 
ınərhələsinin Son orogen siklinin geo- 
tekton ik  gorgin lik xoritəsi (1:500000 
miqyaslı) tərtib edilmiş, Conııbi Xəzər 
çökəkliyinin tektonik rayonlaşdırılması 
aparılmış və əsas struktur-formasion 
komplekslər, dorin lik yarıqları və tlek- 
surlar ayrılmışdır. Respublika orazisiııin 
A lp  qırışıqlıq mərhələsindəki iııkı af ta- 
rixi öyrənilmiş və onun paleotcktonik 
şəraiti bərpa olunmuşdur.

Əsas struktur-formasion ko ıleks-
lorin formalaşmasında üfiiq i 'oııik
hərəkotlərin rolu və miqyası ö\ üıwiş,
Böyük Qafqazın şərq hissosi,', ri tek- 
tonik örtüklər. regioııal tekt( pul-
cuqlar müəyyən edilmişdir.

Azərbaycan ET Geotlzik: utu
Azərbaycan M illi Aerokosıııik ent-
liyi ilə birlikdo “ Qafqazııı ko k(o-
nik məlumatlaı əsasında dərıı ıık-
turJarı xəritosi” ııi (1:1000000 islı)
nəşr etmisdir (Tofıq İsınayılzau fiq
İsmayılov və b., Bakı, 1988).

Geologiya İnstitu tu “ Xəzər d. ı və 
onu hüdudlayan sahəloriıı bey: ılq
tektonik xəritosi” nin (1:2500001' niq- 
yaslı) və Beynəlxalq layihə çərçi ıdə
“ Mərkəzi Asiyanın litoloji-paleoc afi.
struktur, palinspastik və geolo itə-
lər atlası” nın (1:2500000 m iqv;^ inrti- 
bində iştirak etmiş, Azərbaycan eni
geoloji (1:5()0000 miqyaslı) və g. na-
mik əsasda tektonik (1:500000 mi slı)
xəritələrini tərtib etmişdir.

Geodinamika sahəsində apa: il-
k in elmi araşdırmaların nəticəl. 'er
qabığmın təkamülünün Mezozı ay-
nozoy mərhələsində geodinamik es-
lorin təzahürünün lokal və regio> sə-
ciyyə daşıdığını göstərmişdir.

1998 ildə "Şərqi Aralıq dəıı və
Qafqazın rnüasir kinematikası v ıa-
mikası’’ layihosi çorçivəsində Geol iya
İnstitutıı Massaçusets Texnologiy iııs-
titu tıı ilə birlikdə geodinamik poliqon- 
larda Azərbavcanda Q lobal Mövqe 
Müəyyənetmə Sistemi (Global Positio- 
ning System, GPS) şəbəkəsi toşkil edil- 
mişdir. Bu sistem iki ildən bir ölçmələr 
aparılan 20 stansiyadan ibarətdir. Burada 
əldo edilmiş məlumatlann seysmik və geo-
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fıziki sahələrin məlumatları ilə birlikdo 
tofsiıi vahid Qafqaz blokunun mövcud- 
luğtınu əsasJandırmağa imkaıı vermişdir.

FarhuJ Ə lm iM İhayli. Rüstam Babuyev, 

Qıırhuıı i) liy e v

Litologiya. Azərbaycanda çökmə 
siixurların tərkibi 20 əsrin ovvəllərindən 
öyrənilmoyə başlanmışdır. 30-cu illəı- 
dən Ə.Sultanov, Əbdül Əliyev və b. Ab- 
şeron yarımadasının, Qobustanm və 
Asağı K iir  çökəkliyinin Orta Pliosen 
çökiiınübrin i öyrənmiş', müxtolif struk- 
lur-ıektonik zonalarda bu çöküntülərin 
korrelyasiyasını vermiş, mineral fasiya- 
lar uyırmış, çöküntütoplanma hövzələri- 
na ırigen materialın daşınma mənbələ- 
riı şkar etmişlər. Azərbaycanın neftli
bı ıləriniıı Kaynozoy çöküntülərinin 
k. lorinin lito lo ji xüsusiyyətləri 

ən edilmiş, bu çöküntülərin petro- 
q: oxşarları ayrılmış, çöküntii əmo-
lə ııə şəraiti tədqiq olunmuşdur.
I , də neft-qaz yataqları (Neft Daş-
1;. b.) açıldıqdan sonra Məhsuldar
qı: litologiyası ətraflı öyrənilmiş, pa-
lı ^rafi məsələlər araşdırıJmış, terri- 

aterial mənbələrinin rolu və höv- 
z. !ə çöküntütoplanına şəraitləri
nı vən edilm işdir. Bakı arxipelaqının
cə ıb hissəsindo Qobustan tip li fasiya- 
nn -ıltında Məhsuldar qatın Cənubi
X ır fasiyası ayrılmışdır.

!) osrin 50-ci illərindən başlayaraq 
Bi k və K iç ik  Qafqazın Yura, Taba-
şir aleogen, Üst Pliosen və Pleystosen.
hə ;in in  Naxçıvanm Paleozoy yaşlı
çö: nə kompleksləriiiin öyrəııilməsinə
b; mılmış. çöküntütoplanmamn geo-
k ovi, fasial-dinamik və təbii-iqlim
şe. ləri araşdırılmış, qumdaşı-alevrit
v, li süxurların karbonatlılığa göro
ye təsnifatı verilmiş, Azəıbaycanın
1 '000 miqyash lito lo ji xəritəsi tərtib
eı iş, Abşeronun Məhsuldar qatı
çı ıtülərini cerrigen materiallarla (dis-
te Lavrolit-sillimanit) təmin edən mon-
b. n Rus platforması olduğu losdiq
oı nuşdur. Mezokaynozoyun vulka-
m ıı-çökmə formasiyalarının öyrənil-
m iizrə tədqiqatlar onların əmələgəlmə 
şəı ılı ilə yanaşı, bir sıra faydalı qazıntı- 
ların yerləşmə qunıınauyğunluqlarını da 
aşkar etməyə imkan vermişdir.

Çökmə süxurların mineraloji tərkibi- 
nin formalaşması prosesinin təkcə dia- 
genez mərhələsində deyil, həm do kata- 
genez mərhələsində öyrənilməsi ilo ola- 
qədar genetik miıieralogiya inkişafetdi-

r ilir . Cahangir Mazanovun “ Böyiik 
Qafqazın Azorbaycan hissosində Yura 
çöküntülərinin litologivası və məıışoyi”  
monoqrafiyasmda (Bakı, 1969) Balakən 
bölgəsinin sıılfıd lilizlərinin əmələgəlmə- 
sinin yeni diagenetik-katagcnetik-sedi- 
meıııasiya nə/.oriyyosi iroli süriilmüşdür.

Ə.Sııltanov və b. Paleozoy, Yura, 
Tabaşir, Pliosen vo Pleystosenin çök- 
mə, vulkanogen-çökmo süxıırlarında 
kimyəvi elementloıin kosilişlor üzrə 
paylanmasını öyrənmiş və m üxto lif 
stratiqrafik vahidlər üçün geokimyəvi 
xəritələr tərtib etmişlər. Orta Kür çö- 
kəkliyindo Tabasirin çökmə, vulkano- 
gen-çökmə və vulkanogen siixurlarının 
lito lo ji xüsusiyyətlori öyrənilmiş, çö- 
k iin tü lə ıin  katagenez şkalası tə rtib  
edilmiş, petroqrafik korrelyativlər və 
miirəkkəb ko llektor tip i və faydalı qa- 
zıntılar üçün əlverişli fasiyalar ayrıl- 
mışdır.

Böyiik Qafqazın şərq hissosində Orta 
Yuranın m iixto lif genetik tip süxurları- 
nın qurııluşu. maddi tərkibi və əmələgəl- 
mə şəraitləri öyrənilmişdir.

20 əsrin 80-ci illərindən Mezokay- 
nozoyun çökmə süxur komplekslərinin 
neft-qazhlığmı miiəyyən etmok moqso- 
dilə çökiintülərin fasiya və ko llektor 
xassələri və onlardakı katagenetik də- 
yiş ik lik lər tədqiq edilm işdir. Müx. iizv 
İbrahim  Quliyev və b. Cənubi Xəzər 
şelfində və Aşağı K ü r çökəkliyində 
apardıqları tədq iqa tla r nəticəsində 
Məhsııldar qatın çöküntülərinin proto- 
katagenetik dəyişilmə mərhələsində ol- 
duğunu və onların 7-8 kıv dərinlikdə 
ko llek to rluq  xüsusiyyətini saxladıq- 
larını miiəyyən etmişlər.

Formasiya və subformasiyaların şa- 
quli və üfiiqi sıralarmın yaranma qanıı- 
nauyğunluqlarını, eləcə də katagenez və 
metamorfızm mərhəloləriııi əks etdirən 
1:500000 miqyasda “ Azərbaycanm çök- 
mə, vulkanogen-çökmə formasiyaları 
xəritəsi”  tərtib olunmuşdur.

Abşeron yarımadası və Qobusta- 
nın Paleogen-Miosen çöküntiilərindo 
geniş yayılmış qarışıq to rk ib li tufodia- 
tom it siixurlarının mənşəco K iç ik Qaf- 
qazın vulkanismi ilo əlaqodar olduğu 
müəyyən edilınişdir. Xozəryanı -Quba 
zonasınnı Tabaşir yaşlı fliş formasiyası- 
nın öyrənilmosi nəticəsində katageııez 
şkalası tərtib olunmuş, mikroelementlo- 
rin qeyri-müntozom paylanma modifıka- 
siyası müəyyon edilmiş, müxtolif lliş fa- 
siyaları ayrılmış, nişomoləgəlmədo hibrid 
fərziyyosino üstünliik verilmişdir.

Müx. üzv Mamməd Xeyirov vo b. 
Azərbaycamn neftli-qazlı rayonlarının 
Mezokaynozoy çökiinliiloriııin gillori vo 
gil minerallarımn litogenetik xüsusiyyət- 
lərmı, onların zaman və məkanca pay- 
lanma qanunauyğtınluqlarım todqiq et- 
mişlər.

Miiasır fıziki-kimyəvi tədqiqat iisul- 
larının totbiqi ilə Azərbaycanın Maykop 
çöküntüləıinin gilləri və gil mineralları, 
bentonitlər və seolitlor. kaolin və poli- 
horskit gilləri vo s. öyrənilmişdir.

Litoloji tədqiqatların nəticoləri “ Azər- 
baycan geologiyası”  çoxcildli osərinin 
"L itologiya”  (Bakı. 1998) cildində ümu- 
miləşdirilmişdir.

“ Azərbaycan Respublikasımn li- 
toloji-paleocoğrafi xoritələr atlası” 
(1:5()0000 ıniqyasda) tərtib olunmuşdur.

Vəciha Z ö h rab o m , Qurbuıı Ə liyev

Hidrogcologiya vo mühəndisi geolo- 
giya. Bu sahədə ilk tədqiqatlar 19 əsrin 
sonları və 20 əsrin əvvəlləriııə təsadiif 
edir. Həmin dövrdə Bakının içməli su 
təchizatı ilə əlaqədar Abşeronda və Sa- 
mur-Qusar çaylararası sahəda, pambıq- 
çılığın inkişafı ilə əlaqədar Muğan və 
Q arabağ-M il düzlərindo hidıogeoloji 
tədqiqatlar aparılmışdır.

20 əsrin 50-ci illəıindon şəhorsalma, 
sənaye və m iilki obyektlərin inşası, kənd 
təsərriifatı və sənaye istehsalmın sürətli 
inkişafı ilə əlaqədar Şiı van və Qarabağ 
diizlərində, Quba-Xaçmaz massivində, 
Abşeron yarımadasında, Naxçıvaıı 
MR-də, Şamaxı-Qobustanda xüsusi 
hidrogeoloji tədqiqat işlori görülmüş, 
ərazidə yeraltı suların yayılması, kiın- 
yəvi tərkibi və rejim inin formalaşması 
qanunauyğıınluqları öyrəniimiş, elıli- 
yatları qiymətləndirilmiş, Gəncə-Qazax 
maili düzənliyindo ehtiyatların süni yol- 
la artırılmasınm mümkünlüyü əsaslandı- 
rılnuşd ır.

Naxçıvanın mineral su yataqlarııı- 
dan karbon qazımn alınması vo qazın 
sonaye istehsalımn texnologiyası vo 
ümumi hidrogeoloji todqiqatların elmi- 
ınetodik əsasları işlonib lıazırlanmış, ye- 
raltı suların rejimi, neft yataqları sııları 
todqiq edilmisdir.

H idrogeoloji todqiqatlar osasındfl 
Şollar (1917) vo Xaçmaz (I95t>) su kə- 
mori sistemləri yaradılmış, istisıııar qıı- 
yııları qazılıııışdır. 1948 52 illoıdo K iir 
çökokliyində meliorativ uaoqsodbr üçün 
1:200000 miqyaslı kompleks hidıogeo- 
loji. mühoııdisi-geoloji xəritəlomə işlori
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aparılmışdır. Bu tndqiqatlar əsasında 
Yuxarı Qarabağ, Baş Şirvan, M il, M u- 
ğan kanalları və kollektor-drenaj şəbo- 
kələri inşa edilmişdir. Respublika Geo- 
loji Xidmət İdarəsi tərəfındən hidrogeo- 
lo ji tədqiqatların əsasını təşkil edəıı 
m iix tə lif miqyaslı (1:200000, 1:50000) 
hidrogeoloji planaalma işlari aparılmış, 
içməli, sənaye və mineral suların istis- 
mar ehtiyatları hesablannıışdır.

M.Qaşqay və b. respublika ərazisin- 
də geniş yayılmış mineral və yeraltı ter- 
ırıal suları ətraflı öyrənmiş, onların is- 
tismar ehtiyatlarını hesablamış və 
1:500000 miqyaslı xəıitəsini tə rtib  
etmişlər. Neft yataqlarının lay suları 
əsasında Bakı və Neftçala yod zavodları 
inşa edilmişdir.

H idıogeoloji proseslərin modellaşdi- 
rilməsi əsasında Samur-Qusarçay və 
Qanıx-Əyriçay artezian hövzələrində su 
ehtiyatları hesablanmış və 3-cü Bakı su 
kəmərinin çəkilməsinin mümkünlüyü 
əsaslandırılmışdır.

Abşeron yarımadasında, Kür-Araz 
çökəkliyində, Samur-Dəvəçi və Lənkə- 
ran m aili və dağətəyi düzənliklərində 
qrunt və təzyiqli su horizontları əhatə 
o lunm aqla yeraltı suların rejim inə 
müşahidə şəbəkəsi təşkil edilmişdir.

İlk  mühəndisi-geoloji tədqiqaılar 20 
əsrin əvvəllərində aparılmış, sonralax 
h id ro texn ik i qurğuların, sənaye vo 
mülki obyektlərin və s. layiholəndiril- 
məsi ilə əlaqədar olaraq mühəndisi geo- 
loji tədqiqatlar genişləndirilıniş, Mingə- 
çevir su anbarı yamaclarında ekzogen 
proseslər (karst, sürüşmə, aşınma və s.), 
hövzənin lilləşməsi və s. öyrənilmişdir. 
M ingəçevir su anbarının todqiqində isti- 
fadə edilən metodiki yanaşma sonralar 
respublikanın Ağstafaçay, Xaçınçay, 
Ceyranbatan, Şəmkir və s. su anbarları 
ərazisində aparılan analoji işlərdə də 
istifadə edilm işdir. Xozər dənizinin şelf 
zonasında dib çökümülərinin lito log i- 
yası, fiz ik i-m exanik i xassələri tədqiq 
o lunm uşdur. Respublika ərazisində 
geniş yayılmış Erkən Dördüncü dövrün 
gil və g illi süxurlarının tərkib i, fiz ik i- 
mexaniki xüsusiyyətləri, sürüşmə ha- 
disələrinin başvermə şəraiti və elıtimalı 
və m ü x to lif genetik tip  siixurlarda 
çökmə-yatm a prosesləri tədqiq edil- 
m işdir.

Mühəndisi-geoloji planaalma, ekzo- 
gen geoloji proseslərin (sürüşmə, sel, uç- 
qun, eroziya, abraziya, bataqlaşma, şo- 
ranlaşma və s.) yayıldığı sahələrin aşkar 
edilməsi və proqnozlaşdınlması ilə bağlı

tədq iqatlar aparılm ış, bunlar Bakı, 
Sumqayıt, Mingəçevir və Ə li Bayramlı- 
da yeni m ikrorayonların salınması ilə 
əlaqədar daha da genişləndirilm işdir. 
Respublika ərazisinin 1:200000, Abşe- 
ron yarımadasının 1:10000, Xəzəryanı 
əıazilərin 1:25000 miqyaslı mühəndisi- 
geoloji xəritələri tərtib edilmişdir. Azor- 
baycan Respublikasınm 1:500000 miq- 
yaslı mühəndisi-geoloji xəritəsi (1991) 
vo “ Abşeron yarımadasımn 1:50000 
miqyaslı h id rogeo lo ji və mühəndisi- 
geoloji şəraiti atlası”  (Bakı, 1983) nəşr 
olunmuşdur.

Ekzogen-geoloji pıoseslərin xalq tə- 
sərrüfatına böyük ziyan vurduğunu nə- 
zəro alaraq bu proseslərin müntəzəm 
m onitorinqi aparılır.

F ird o vs i Ə liyev, A y tlın  P .vuthov

Xəzər dənizinin geologiyası. Xəzər 
dənizi hələ qədimdən tədqiqatçıların 
diqqətini cəlb etmişdir. Buradakı neft 
təzahürlərinin ınövcudluğu barədə ilk 
məlumatı 13 əsrdə M arko  Polo xəbər 
vermişdir. Xəzər dənizinin əsaslı geoloji 
öyrənilməsi 19 əsrdən başlanmışdır. 
Abşeronun, xiisusilo Bakı arxipelaqının 
və Bakı akvatoriyasının geoloji qurulu- 
şu tndqiq ednmişdir.

Sonralar Xəzərin tektonik quruluşu- 
nun əsas xüsusiyyətləri araşdırılmış, 
PiralUıhı adasınm geoloji quruluşu təs- 
v ir olunmuşdur.

20 osrin əvvəllərində Abşeron arxi- 
pelaqının tekton ik qıırııluşıında anti- 
k lina l qırışıqlaıın mövcudluğu göstə- 
rilm iş, Bibiheybət dənizsahili neft ya- 
tağı tədqiq edilm işdir. Neft Daşları ak- 
vatoriyasınm öyrənilməsiııin zəruriliy i 
və burada dərin kəşfiyyat quyularının 
qazılması əsaslandırılmış, Xəzər donizi 
hövzəsinin geoloji təkamülü öyıənil- 
m işdir.

Xəzər dənizində geoliziki kəşfiyyat 
üsulları tətbiq edilmiş və 1934 ildə xori- 
tələşdirmə quyuları qazılmışdır. Cənubi 
Xəzərin dibinin müasir çöküntülərinin 
xəritəsi tərtib edilmiş, Bakı arxipelaqı- 
mn neft-qazlılığı ilo əlaqədar az dərin- 
lik li sahələrin geoloji quruluşu öyrənil- 
mişdir. Cənubi Xəzərin, xüsusilə Abşe- 
ron və Bakı arxipelaqlarının neft-qazlı- 
lığını öyrənmək məqsədilə sahilyanı sa- 
hələr seysmik və qravimetrik metodlarla 
todqiq edilmişdir.

20 əsrin 50-ci illərindən başlayaraq 
struktur-axtarış və kəşfiyyat quyuları- 
nın qazılınası, geofiziki tədqiqatların ge-

nişlənməsi və aerogeoloji planaalma iş- 
lərinin həyata keçirilmosi nəticəsində 
Xəzərin şelf zonasının geoloji quruluşu 
dəqiqləşdirilm iş, Bakı arxipelaqımn 
neft-qazlılığı qiymətləndirilm iş, bu məq- 
sədlə palçıq vulkanları tədqiq olunmuş- 
dur. Məhsuldar qatın qazlılıq məsələ- 
ləri, qaz-hidrat yığımları vo onların pal- 
çıq vulkanları ilə əlaqəsi məsələləri öyrə- 
nilm işdir.

60-70-ci illərdə Xəzər dənizinin geo- 
logiyası və neft-qazlılığı məsəlolori ilə 
əlaqədar ilk dəfə olaraq dəniz dibinin 
tektonik şəraiti tədqiq olunmuş və ax- 
tarış-koşfıyyat işlərinin istiqaməti müəy- 
yənləşdirilmişdir.

20 əsrin sonlarından Cənubı \  szərin 
tektonikası və təkamülü neo iligın 
baxımından araşdırılm ış və /ərin 
Azərbaycan sektorunun geolf '• , cə-
hotdən Dzirul qalxımından \iıı-
dən) Kopetdağa qədər uzan; ubi 
Xozər dağarası meqaçökəkiı ınr-
kəzinə uyğun gəldiyi müoyyə niş-
dir. Seysmik məlumatlara gc ada
nazik (6-8 krn) okean tip li k r zül
28-30 knı dərinlikdə yatmaı. ııia
doğru meyillidir. Məlum olm ki,
Cənubi Xəzər çökəkliyi Mezr ,'rta
Yura) riftogenezi nəticəiim  eıis
okeanmın aktiv tərofındə (Rıu lor-
ması ilə Anadolu, K iç ik  Qafqa. ran
mikrokontinentləri arasında) açıi . f də- 
nizin qalığı olmuş və o, Tabaşirn uııa
qədər genişlənməkdə davam dir.
Paleogen dövründə Afrika-Ərəbi; pli-
təsinin şimala doğru hərokoti və : )te-
tis okeanının bağlanması nətico- ı də-
nizlər daralmağa başlamışdır.

Paleosen-Eosen epoxasıntl. bi
Xəzərin Elbursönü hissəsindr r-
T ıia le t-K iç ik  Qafqaz-Talış r i f t r  rq
davamı olan daha bir rift aç Jır.
Müasir Lənkəran-Qorqan çök 
min riftin  üzərində formalaşmı oıı
palinspastik xoritələrə və seysn ]i-
qatlaıa görə giiman olunur kı :bi
Xəzər qalxımı Paleogen riftogeı ıə-
ticəsində İran m ikrokontine ı ian
qopmıış kontinental b lokdur və km
dərinliyə gömülmüşdur. Mioseı. 
nubi Xozər çökəkliyinin özülü hən: \ıl-
manın, hom do çöküntü qatının ağ ğı-
nın təsiri ilə daha 10-12 knı enmışdir. 
Nəhayət, Pliosen-Pleystosendə ekstre- 
mal sıxılma və çöküntütoplanma nəticə- 
sində kris ta llik  özül daha 8 10 km
gömülmüşdür.

Çöküntü qatında qalınlığı 7-8 km 
olan delta-çay mənşoli Məhsuldar qat
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regionda neft-qaz yataqları ilo zəngin- 
dir. Böyük (Paleo-Volqa, Paleo-Kiir, 
Paleo-Uzboy) vo kiçik çayların Pliosen 
epoxasında Xozər gölüno gotirdiyi çö- 
küntülər qum və gillərin növboləşməsin- 
dən ibarət ko llektor xassəli qalın qat 
omolo gotirmişdir. Pliosendən sonra baş 
vermiş tektonik hərəkotlor noticəsində 
Məhsuldar qat sıxılmaya məruz qalmış 
və antiklinal tip li qırışıqiıq zonaları ya- 
ranmışdır. Əsas neft-qaz yataqları Ab- 
şeron-Balxanyanı qırışıqlıq zonasında, 
Abşeron yarımadasında, Bakı arxipela- 
qında və s. əmələ gəlmişdir.

Cənubi Xəzor çökokliyi okean tip li 
özniü, yüksək neft-qaz perspektivli anti- 
kli: 1 və qeyri-antiklinal tip li struktur- 
la ı: palçıq vulkanları və s. ilə səciyyələ- 
nə" karbohidrogenlərlə zəngin ən dərin 
h olərdən birid ir.

A d il  O liyev, P.ırviz Mammədov, 
Q w b an  Ə liyev

eft-qaz geologiyası vo geokimyası.
B ıhədə ilk molumatlara 19 əsrin son-
Uı lan rast gəlinir. G .V.Abix Abşeron 
\ ladasında geoloji todqiqatlar apar-
r. ,o yarımadamn ilk geoloji xəritəsini
n, etdirm işdir (1863). Abşeron yarı-
m ısında Fatmayı neftli sahənin geo-
10 ıııruluşunun öyrənilməsi ilə ilk  mə-
dr mühəndisləri Əbdül Əfəndiyev və
F rux bəy Cavanşir məşğul olmuşlar.

20 osrin 20-ci illərindən geoloji-kəş- 
U ıl işləri xeyli genişləndirilmişdir.
N sənayesinin inkişafı neft geolo- 
gi ısının da inkişafına güclü təkan ver- 
ıv Jir.

Xzərbaycan ərazisinin geoloji quru- 
lu na və neft-qazlılığına, neftli (jatların
l i ! asial səciyyəsinə, kollektorluq xüsu-
sı 'tlərinə, lay sularınm öyrənilməsinə
d, tədqiqatlar aparılmış, Məhsuldar 
q; və M aykop çöküntüləıi osas geoloji- 
a ırış vo kəşfiyyat obyektləri kim i ay- 
n üşdır.

Xbşeron yarınıadasının neft yataqla- 
r la geoterınik tədqiqatlar aparılmış, 
ıi! tli rayoııların koşfiyyat perspektiv-
11 iııin qiymətlondirilmə prinsipləri, neft 
y;,laqlannın geokimyəvi axtarış üsulları 
iş ınib hazırlanmış, Məhsuldar qatın A lt 
ştibəsində stratiqrafik təblorin axtarışı 
tƏ K İ i f  edilmiş, respublikanın bir sıra ra- 
yonlarında yanar şistlorin təxmini ehti- 
yatları hesablanmışdır. Neftli-qazlı ra- 
yoııkırın dəqiq təsviri verilmiş, axtarış iş- 
lərinin istiqamətləri müoyyən edilmişdir.

Neft geologiyasına aid əsas tədqi-

qatlar Ş.Mehdiyevin “ Abşeroıı yarıma- 
dasının neft yataqlarının geotermiyası” 
(Bakı, 1945), “ Abşeronun Mohsuldar 
qatının neft yataqlarının formalaşması” 
(Bakı, 1947), “ Abşeron neftli vilayoliııin 
geoloji quruluşu və iııkişafı”  (Bakı, 
1950) osərloriııdə şərh edilnıişdir.

20 əsrin 50-ci illərindon başlayaraq 
çökmo süxurlaıda üzvi maddələrin geo- 
kimyəvi tədqiqatlarma əsasən onların 
paylanına qanunauyğunluqları öyrənil- 
miş, Orta Yura, A lt Tabaşir, Maykop və 
Diatom çöküntülərində ncft və qazın 
əmələ gəlıııosi fıkri irəli sürülmüş, tədqı 
qatların noticələri Ş.Mehdiyevin “ Neftiıı 
monşoyi vo Azərbaycaııın neft yataqları- 
nın formalaşması məsələləri”  ÇBakj, 
1956) əsərində ümumiləşdirilmişdir.

Həmin illərdə Ə.Əlizadə və b. tərə- 
findən çökmə süxurlarda üzvi ınaddo- 
lərin öyrənilməsində də geokiınyəvi 
üsullardan istifadə olumnuşdur.

Mezozoy çöküntüləıində neft və qaz 
axtarışının perspektivliliyi tədqiq edil- 
miş, qranulyar kollektor və çatlı karbo- 
nat kollektorlar öyrənilmişdir. Abşeron 
yarımadasının Məhsuldar qatında neft, 
qaz və sulann tərkibinin və fiz ik i-kim - 
yəvi xassələrinin, onların paylanma 
qanunauyğunluqlarının dəyişməsində 
müxtəlif amillərin, o ciimlədəıı tekioni- 
kaııın, ətraf süxurların litologiyasının və 
yatma dərinliyinin həlledici rolu müəy- 
yən edilmişdir.

S.Salayev və b. tərəfındən respubli- 
kada neft-qazın potensial və istismar eh 
tiyatları hesablanmış, ayrı-ayrı rayon- 
lar, stratiqrafık intervallar və dorinliklor 
üzrə ehtiyatların paylanması miiəyyon- 
ləşdirilmiş, müvafiq proqnoz xəritələri 
tərtib edilmişdir. Conub-Şərqi Qafqazın 
Maykop və Çokrak çöküntülorində neft 
yataqlarınm və əsason, bu qatların 
özündə olan ilkin üzvi maddələrin neftə 
çevrilməsi hesabına əmolə golməsi fıkri 
əsaslandırılmışdır.

Ş.Mehdiyev ilk dəl’ə neftin nıənşəyi- 
nin dərinlik-biogen nəzəriyyəsini irəli 
sürmüşdür. Aparılan tədqiqatlar ııoti- 
cəsində müəyyən edilm işdir ki, Cənubi 
Xəzər çökəkliy ində q ırılm a la r iizrə 
karbohidrogenlər m iqrasiya edir və 
neft-qaz yataqları foımalaşır.

Karbohidrogen qazlarının tərkibin- 
də inert qaz komponentləri öyrənilmiş, 
Mezokaynozoy çöküntülərinin hclium- 
luluğu qiymətlondirilm iş vo Mezozoy 
çöküntülori heliumlıı formasiya kimi ay- 
rılmışdır. Neft və qaz yataqlarının axta- 
rışı məqsədilo Azərbaycaııın şərq hissə-

sinin perspekıivli sahələrıııdə geoloji 
planaalma isləri aparılmışdır.

Neft-qazlılıq perspektivliliyi baxı- 
mından Xozər dənizinin geoloji qurulu- 
şu öyrənilnıiş, onun miiasir strııkuıru- 
nıııı formalaşmasıııOa və neft-qaz ya- 
taqlarıııın paylanmasında qırılma tekto- 
ııikasımn rolu müoyyən edilmişdir. Təd- 
qiqatların nəticələri Ənvər Əlixaııovun 
“ Xəzər dənizinin neft-qazlılığı”  (Mos- 
kva, 1977) və “ Xozər dənizinin geologi- 
yası”  (Bakı, 1978) monoqrafiyalarında 
ünnımiləşdirilmişdir.

Akad. Faiq Bagırzadə və b. Cənubi 
Xəzərin neft-qaz yataqlarımn geologi- 
yası vo geokimyası sahəsində todqiqat- 
lar aparmış, b ir sıra saholərin perspek- 
tiv liliy i üzro proqnozlar vermişlər.

Cənub-Şərqi Qafqazda və Azərbay- 
canın qərbində (Kür-Q abırrı çayarası 
ərazilər) Paleogen-Miosen çöküntiiləri- 
nin neft-qazlılığımn qiymətlondirilməsi 
Cizrə tədqiqatlar aparılınış, yataqların 
axtarışının elmi əsasları işlonilmişdir.

Mədən sularının hidrogeologiyası vo 
hidrokimyası sahəsində Paleogeıı-Mio- 
sen və Pliosen çöküntülərinin neft-qazlı- 
lığının hidrokimyəvi mcyarları miiəy- 
yənləşdirilmiş, Azərbaycanın 1:500000 
miqyaslı hidrokimyəvi, o cümlədən yod- 
lu-bromlıı sularının xəritəlori tərtib edil- 
miş və bu suların perspektivliliyi qiy- 
mətləndirilmişdir.

Dənizdə qaz-geokimyovi tədqiqat 
üsulu, həmçinin su vo dib çöküntülorin- 
dən nümunolər götürmok üçün cihazlar 
kompleksi işlənib hazırlanmış, Xəzər 
dənizinin su qatında karbohidrogen 
qazlarının konsentrasiyasının paylan- 
ma qanunauyğunluqları müəyyən edil- 
mişdir.

Ş.F.Mehdiyev Cənubi Xəzər çökək- 
liyində 9 knı dərinlikdə karbohidrogen- 
lərin sənaye əhəmiyyətli yığımlarımn 
maye fazada olmasınm mümkünlüyünü 
nəzəri əsaslandırmışdır.

“ Azərbaycanın 1:500000 miqyaslı 
neft və qaz yataqları və perspektiv 
strukturlar xəritəsi (izahlı mətıılə birlik- 
də)”  1985 ildə nəşr edilmiş və müəllif- 
lərdən A k if Əliyev, Ziya Bünyatzado, 
Forid Dadaşov, Şəfaət Mehdiyev, Süblıi 
Salayev Azorbaycan SSR Dövlot müka- 
faıına layiq görülmüşlər (1987).

Conubi Xozər çökokliyində 7 km do- 
rinlikdə rcgional miqyasda kaı bohidro- 
gen yığımları, diapirizın, palçiq vulka- 
nizmi və müxtolif çökmə süxur koııı- 
pleksləri aşkar edilmişdir.

İlk dəfoConubi Xəzər akvatoriyasın-
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da sualtı palçıq vulkanizmi ilə əlaqədar 
olan yeni tip  qaz-hidrat vilayoti aşkar 
ediinıişdir.

S.Salayev vo b. Cənııbi Xozər çökək- 
liyində 7-9 knı dərinlikdə yerləşən stra- 
tiqrafık komplekslərin kaıbohidrogen 
ehtiyatlarını hesablamışlar.

Neft-qaz yataqlarının geokimyovi 
axtarış üsulları sahəsiııdə Conubi Xozər- 
də karbohidrogen yığımlarının proq- 
nozlaşdırılması, hidrokimyəvi meyarla- 
rın aşkarlanması iizrə todqiqatlar apa- 
rılmış, alternativ mənbə kim i suda holl 
olmuş qazların axtarışı üçün perspektiv- 
li zonalar miioyyən edilmiş, seysmokəş- 
fıyyatla qaz-geokimyəvi axtarış üsulları- 
nı kompleksloşdirmok üçün sınaq-meto- 
d iki islor görülmüş, Yevlax-Ağcabədi 
çökəkliyi hüdudlarında perspektivli 
neftli-qazlı sahələr ayrılmışdır.

20 osı in 90-cı illorindon İb ıahim  Qu- 
liyev və b. torofindon neft geologiyası və 
geokimyası sahəsində mühüm lədqiqat- 
lar aparılmış, süxurların təbii çıxışları- 
nın və quyu kernləıinin üzvi maddələri 
və karbohidrogen llü idləri öyronilmiş- 
dir. Süxur-süxur, siixur-neft korıelyasi- 
yası vo lıövzo modelloşdirilməsinin nə- 
ticəlori Cənubi Xozər hövzosində neft- 
qaz omologəlmə prosesinin böyiik strati- 
qrafık intervalda (Yuradan başlayaraq 
Plioseıı də daxil olmaqla) baş verdiyini 
vo mokanca dəyişkən xarakterli olduğıı- 
nu söyloməyo əsas vermişdir. Miiəyyən 
edilmişdir ki, Conııbi Xozər hövzəsinin 
Mohsuldar qat çöküntülərindo neftin 
əməlo golməsində D iatoın və Maykop 
çökiintiiləri əsas rol oynarmşdır. Neftlə- 
rin kimyəvi və izotop toı kibi onların ya- 
şıııın nisbət~m cavan olduğunu göstərir. 
Karbohidrogenlərin qaz fazası b iokim- 
yəvi və term okata litik qazların qarışı- 
ğından ibarət olduğu və qazların yetkin- 
liyinin hövzənin dərinliyino doğru art- 
dığı, onların stratiqrafik yerləşməsinin 
Mezozoydan Neogenə doğru böyük in- 
tervalda dəyişdiyi askar edilmişdir.

Geologiya İnstitu tu bir sııa xarici öl- 
kəlorin neft şirkəlləri (BP, Statoyl, Geo- 
ximqrup və s.) və elmi mərkozləri ilə 
(ABŞ, Türkiyə, Fransa vo s.) birlikdə 
Azərbaycanın Paleogen-Miosen çökün- 
tülərinə, eləcə də palçıq vulkanlarıııa, 
ümumiyyətlə, neftli-qazlı kompleksləri- 
nə hosr olunmuş elmi tədqiqat işləri 
aparmışdır. Cənubi Xəzər çökokliyinin 
neft geologiyasına, Azorbaycamn neftli- 
liyinə, ko llektor süxurlarına aid atlaslar 
hazırlanmış, Mezokaynozoy çöküntülo- 
riııin  s tra tiq rafik vahidləıi üçiin paleo-

coğrafı xəritolor, Azorbaycaııın neft-qaz 
yataqlarmın rayonlaşdırılması və neft- 
qazhlıq perspektivloıi xəritosi tərtıb 
olıınmuşdir.

A d il Ə liy e r

Palçıq vulkanizmi. Azərbaycanın 
palçıq vulkanlarına dair ilk ınolumatla- 
ra 19 əsrin əvvəllərindon rast gəlinir. 
Buradakı palçıq vulkanlarının mənşəyi 
və onların neft-qaz yataqları ilo əlaqəsi 
haqqında miilahizələr irəli sürülmüşdür.
G .V.Abix ilk dofə 50-dən artıq palçıq vul- 
kanıru təsvir etmişdir.

Palcıq vulkanlarının planlı öyrənil- 
məsi isə Ə.Yaqubovun adı ilə bağlıdır.
O, Azorbaycamn palçıq vulkanlarını və 
onların neft-qazlılığım  todqiq etmiş, 
“ Azorbaycan SSR-in palçıq vulkanları 
atlası” nı ııəşr etdirm işdir (Ə.Əlizadə və 
M.Zeynalovla birgə, B., 1971).

“ Azərbaycan SSR-in palçıq vulkanları allası” 
(Bakı, m \) .

Palçıq vulkanlarının tektonik horo- 
kətlər, dərinlik yarıqları və neft-qaz ya- 
taqları ilə əlaqəsi, vulkanların karbohid- 
rogen qazları və onların brekçiyasımn 
radioaktiv liy i tədqiq edilmişdır.

20 osrin 70-ci illərində A lp  qırışıqlıq 
qurşağının conub hüdudlarında palçıq 
vulkanlarımn yayıldığı bütiin bölgələrdə 
tədqiqat aparmaq məqsodilo Geologiya 
İnstitutunda palçıq vulkanizmi sektoru 
və onun daimi foaliyyot göstorən ekspe- 
disiyası təşkil edilmişdir. İlk  dəfə ola- 
raq, qazların izotop torkibi, püskürmə 
mohsullarının iizvi maddələri, brekçiya- 
nın nıikroelement torkibi və radioaktiv- 
liy in in  öyrənilmosi istiqamətində məq- 
sodyönlü tədqiqatlar aparılmışdır. Vul- 
kan brekçiyası və sularının borla zəngin 
olması vo vulkanizmlo seysmikliyin əla- 
qosinin qazhidrogeokimyovi göstoricilə- 
ri aşkar edilmişdir.

Palçıq vulkanları ilə miirəkkəbləşmiş 
neft vo qaz yataqlarının, ümumiyyətlə,

palçıq vulkanizmi proseslərinin qrafik 
modelləşdiıilməsi üzro todqiqatlar apa- 
rılmışdır. 1979 ildə “ Azərbaycanın neft- 
li-qazh vilayotlorinin palçıq vulkanları 
xəritosi”  (1:500000 miqyaslı) vo "Sovet 
İttifaqında palçıq vulkanizm i və onuıı 
neft-qazlılıqla əlaqosi”  kitabı (müəllifior 
ko llektiv i) noşr olunmuşdur.

80-ci illərin ovvollərində böyiik do- 
r in lik li neft-qaz yataqlarının geokim- 
yəvi axtarışı iisulları vo sönmiiş sualtı 
palçıq vulkanlarının axtarışı üsullan iş- 
lənilmiş, Xəzər dənizinin palçıq vui- 
kanları xəıitəsi (1995), Azərbaycanın 
palçıq vulkanlarının 1:5()0000 miqyaslı 
yeni xəritosi (2003) tortib  edilmiş. pal- 
çıq vulkaıılarınm  qeydə alınmis 'nis- 
kiirm ələrinin kataloqu (rus vo lis 
dillərindo) noşr edilm işdir. Hazı; )ir 
sıra palçıq vu lkaııla rı tobiəı losi 
statusu almışdır.

yev

Petrologiya və metallogeni Ik
petroloji tədqiqatlar 20 əsrin ov n-
də epizodik səciyyo daşımış v ız
ayrı-ayrı intruzivlorin tərkibini ;l-
məsini ohatə etmişdir.

Sonralar intruziv vo effuziv la-
rın petroqrafık tork ib i və y; ha
geniş todqiq olunmağa başla.< ır.
Respublikanın ıegionlarında \ mış
maqmatik siixurların peıroqral ıət-
don tədqiqi Aslan Vəzirzadə, S ’ hə-

yov və M.Qaşqayın adları ilə ba; " .
20 osrin 30-cu illorinin soııunı i es-

publikanm maqmatik süxurlarıı :t-
roqrafık tədqiqi daha sistemli ■ 1 er
almışdır. Todqiqatlar maqmaıi- 
plekslorin yaşı, strukturu və mad .i-
binin öyrənilməsinə və onların :n
yataqların əmolə golməsindok: :ıa
hosr edilm işdir. Ş.Əzizbəyc. ■ və 
M.Qaşqayın maqmatik süxurlar. 
qrafiyasına aid tədqiqatları ayrı e-
gionların vo burada yayılmış irı ii-v
massiv vo onlarla genetik olaqod ian 
faydalı qazıntı yataqlarınm geoi. .. sı- 
nın öyrənilməsi və respublikada ııı io-
genik tədqiqatların aparılması w o-
min yaratmışdır.

20 əsrin 50-ci illorindən başia :ıaq 
petrolo ji tədqiqatlarda yeni üs>' 1 ‘ rın 
tətbiqi və nisbətən zəif öyronilmiş geolo- 
j i  obyekt və proseslərin tədqiqi, maqma- 
tizmin tektonika və filizləşmə ilo qaışı- 
Iıqlı əlaqəsi, ayrı-ayrı tektonik zonakır- 
da metallogenik qanunauyğunluqların 
öyrənilmosi sahəsində mühiim nəticolor 
əldə edilmişdir.
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(,'ıraqdərəsi-Toğanalı kükiird-kolçe- 
dan yataqları qrupunun geologiya vo 
mineralogiyasına, K içik Qafqazın şimal- 
şorq hissosinin polimetal yataqlarının 
mineraloji-geokimyovi xüsusiyyotlorinə, 
habelo Naxçıvan M R -in  gcoiogiyasına 
hosr edilmiş todqiqatlar aparılmışdır. 
K içik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin 
Mezozoy vulkanogen kom pleksloıi, 
Daşkosənin petrologiya və metalloge- 
niyası, Mehmana vo Godəboy intruziv- 
lonnın petrologiyası və fıliz liliy i todqiq 
edilmişdir.

Ayrı-ayrı regionlarda müxtolif geo- 
loji obyekt vo proseslər öyrənilmiş, pet- 
ıoiogiya vo metallogeniyaya dair yeni 
m-Mumatlar əldə edilmiş, vulkanplu- 
to-ıik assosiasiyaların toleit, la tit vo 
oh ıigli-qəlovili seriyalarının riftogen, 
a; lar qövsü və Orogen inkişaf rejimlə- 
n n ayrılması elmi cəhətdən əsaslandı- 
r 1 'işdır. F iliz  rayonlarının regional- 
p< >loji və petrogenetik modelləri işlə-
n hazırlanmış, maqmatizmin təka-
n ü vulkanizm vo plutonizmin tozahür
ş. (i bərpa olunmuş və maqmatik for-
n yaların fıliz liliy in in  petroloji me-
yı iarı todqiq edilmişdir.

1970-85 illordə petroloji və mctallo- 
g< ık todqiqatlar formasion təhlil əsa- 
sı ia aparılmış, maqmatik törəmələrin 
fc lasiyalar üzrə təsnifatı verilmişdir.
IV allogenik todqiqatlarda geokimyəvi 
ib llardan istifadə edilmiş, riyazi iisullar 
tə iq olunmuşdur. K iç ik Qafqazın bir 
sı q ran ito it intruzivlərin in  fıliz liliy i
pı ınozlaşdırılmış, ayrı-ayrı sahələr 
ü/ 1:200000 miqyaslı maqmatik for-
m lyaların xəritələri tortib edilmişdir 
(■ T6). Bu tədqiqatlar 1:500000 miqyas-
lii Xzərbaycamn maqmatizm və mcta- 
n zm xoritəsinin”  (1979) osasını təş-
k ımişdir.

vlinerageııik todqiqatlar noticosində 
fi: alı qazıntı yataqlarının 1:500000
n |yash xəritosi (1977), “ Azərbaycanın 
n ımatik vo filiz  formtısiyaları”  xərito- 
sı 980), Azərbaycanm l:500u()0 miq- 
y ı metallogenik xəritosi (1980) nəşr 
e< liş, yataqların riyazi, geoloji-gene- 
ti geokimyəvi modelləri tərtib edilmiş,
d. ,ıq strukturu, mineral tərkibi və geo- 
kımyası öyrənilmişdir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında 
Fi'izçay kolçedan-polimetallik filiz ya- 
tağının kəşfı ilo əlaqədar petroloji todqi- 
qatlar aparılmışdır.

Araz zonasında müxtəlif struklur- 
formasiya zonaları üçün yeni süxur tip- 
ləri -  la tit vo traxitlər, şoşoıııt və tole.ı

bazaltları müəyyon edilmiş, Talış qırı- 
şıqlıq zonasında qolovi-bazaltoid maq- 
matizminin formalaşmasının peiroloji 
modcli tək lil olunmuşdur. Azərbay- 
canın geoxronoloji mərhəlolor üzrə 
1:500000 ıniqyaslı paleotektonik vo pa- 
leovulkanik xəritəlori (1985) tortib edil- 
mişdir.

Kür çökokliyindo Saatlı ilra t dorin 
qtıyusunun kern materialının tadqiqina 
əsason maqmatitlorin formasiya monsu- 
biyyəti vo Yura morlıolosiııdo “ gorilmə” , 
Tabaşirda isə “ sıxılma”  geodinamik şo- 
raitimn olıııası, 8324 m dorinliyo qədor 
aşağı icmperalurlıı metamorfizm zonal- 
lığı aşkara çıxarılmışdır.

Kıçik Qafqazın Araz zonasında lak- 
kolitlə ıin çoxlazahhğı vo onların qranit 
omələgəlmə prosesinin Neogen mərhələ- 
sinə mənsubluğu müəyyən edilmişdir. 
K içik Qafqazın bazit-hiperbazit kom- 
pleksinin petroloji todqiqi üzrə bölgənin

E T P 0 /1 0 rM > l
14 Mb’l AJL/IOI EHMil
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M.Ə.Qaşqayın 
“ Daşkosəniıı 

peCrologiyası vo 
mclallogcniyası” 
monoqrafiyası.

Moskva.
1965.

o fıo lit qurşağında, hiperbazitlordo me- 
tamorfik doyişmələrin rolunu nəzərə al- 
maqla qızıl tozahüriinün yeni genetik ti- 
pinin formalaşmasının petroloji vo ser- 
pentinləşmə prosesinin fıziki-kimyəvi 
modellori işlənib hazırlanmışdır. Ərazi- 
də yayılmış maqmatik süxurlarda ıneto- 
m orfik proseslərin tədqiqino əsasən fı- 
liz li maqmatitlərin genetik-formasion 
tosnifatı və təmas-termal metamorfiz- 
ınin çoxamilli genetik-petroqrafık, Or- 
dubad filiz rayonunun orogen inkişaf 
morhəlosinin m is-porfir fılizloşmə siste- 
minin geoloji-genetik, Göydorə vo Qara- 
dağ-Xarxar m is-porfir yataqları qrupu- 
nun hocmi geokiınyovi modeUori işlo- 
nilmiş, gizli filiz  yataqlaıının proqnozu 
və axtarışının metasomatik ıneyarları 
t^ k lif edilmişdir.

Petrologiya sııhosindo todqiqatlar 
kompleks şəkildo bir neço istiqamotda 
aparılmış vo m iixto lif geodinamiki re- 
jim loıdo omolə gəlmiş maumatik siixur- 
ltırın pel.rologiyasımn, süxurlarııı fiziki-

kimyəvi kristallaşma şoraitinin ofıolit 
qızıl İİIİ7İ lipiııin petroloji modclinin vo 
maqmatik komplekslorin sistemli tohlili 
verilmişdir.

l l . v n i ı l  M ustafayev, A riJ  İsm ayılzm h, 

M u x tu r  Rüst.mwv

Vulkanologiya. Azarbaycanda vul- 
kanizmin plaıılı öyronilmosino 20 osrin 
20-ci illərindən başlaııılmış, Çıraqdorəsi, 
Daşkəson, Gədəbəy, Balakon filiz ra- 
yonlarıııda araşdırmalar aparılmışdır. 
Kiçik Qafqaza hosr olunmuş todqiqal- 
larda vulkanik süxurların petroqrafik vo 
petrokimyəvi xüsusiyyotlorinin öyronil- 
mosinə xüsusi yer verilmişdir. Ağcakənd 
çökəkliyindo dolerit vulkanizmi haqqın- 
da məlumatlar verilmiş, Talışın vulka- 
nizmi vo vulkanik süxurları, K içik Qaf- 
qazın Kəlbəcər muldasınm Dördüncü 
dövr vulkanizmi öyrənilmişdir.

20 əsrin 40-ci illərindən vulkaniz- 
min məqsədyönlü şəkildə öyrənilməsino 
başlanılmış, K içik Qafqazın şimal-şərq 
hissəsində b ir neçə qədim (Son Tabaşir 
yaşlı) vulkanın, vulkan boğazı fasiyası 
vulkanitlərinin təsviri verılmışdir. K i- 
çik Qafqazın, o cümlodən Naxçıvan qı- 
rışıqlıq zonasıııda Mezokaynozoy vul- 
kanizminin bəzi mosələləri və vulkanik 
süxurların petıoqrafiyası araşdırıl- 
mışdır.

Mezozoy, qismon do Kaynozoy vul- 
kanizmi struktur-form asiya zonaları 
üzro öyroııilmiş, Mezozoy erasmın dörd 
dövrü (Erkən Yura -  Orta Yunı, Orta 
Yura Son Yura, Erkən Tabaşir, Son 
Tabaşir) üzro palcovulkanoloji xəritə- 
lor tortib edilmişdir. Burada vulkaniz- 
min baş verdiyi tektonik şorait, vıılkan 
ocaqlarının zaman vo ınokan daxilindo 
paylanması qanunauyğunluqları oks 
olunmuş, vıılkanlarm tosnifatı verilmiş, 
filiz yataqlarınm əmolo gəlməsindo vul- 
kanik [iroseslorin rolu göstorilmişdir.

K içik Qafqazın morkəzi hissəsindo, 
Naxçıvan vo Talış zonalarında Kayno- 
zoy vulkanizmini Ş.Əzizbəyov vo b. öy- 
rənmişlor. Talışda və Kiçik Qafqazın 
moıkəzi lıissasindo Kaynozoyun ba/alt 
vulkamznıınin omologolmə şoraiti, vul 
kanıilorıtı petrologiyası, torkih xiisu- 
siyyətlori, maqnitlik, elastiklik vo elek- 
trik xassolori todqiq edilmiş, Naxçıvan 
zonasımn Pııleogeıı vo Neogen dövrlori 
üzro palcovıılkanoloji x^rilolori tortib 
cdilmiş, kiilder tip li vıılkanik struktıırlar 
vo r ift zonaları ayrılmışdır. Kolbocor 
muldasının Dördiincü dövr bazalt vul-
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kanizm in in  petrologiyası, m inera lo ji- 
geokimyəvi xüsusiyyətləri, vıılkanizm in 
yayılması vo püsktirınə mərkəzlərinin 
yerləşmo qanunauyğunluqları öyrənil- 
mişdir.

M.Qaşqay və b. tərəfındən K iç ik 
Qafqazın mərkəzi hissəsinin Kaynozoy, 
şimal-şərq hissəsinin Mezozoy vulkaniz- 
minin məhsullarınm fiziki-kim yəvi, geo- 
kim yəvi və m inera lo ji xüsusiyyətləri 
araşdırılmışdır.

20 əsrin 80-ci illərindən vulkanolo- 
giya yeni qlobal tektonika fərziyyəsi 
osasında inkişaf etdirilm işdir. Bu ba- 
xımdan Somxit-Qarabağ struktur-for- 
masiya zonasında Mezozoy vu lkani/m i 
nin adalar qövsü geodinamik şəraitində 
baş verdiyinə dair əldə olunan nəticələr 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İ lk  dəfə 
K içik Qafqazın Erkən Tabaşir və Son 
Yura vıılkanitlərin in  subqələvi forma- 
siya tip ləri ayrılmış və onların adalar 
qövsünün arxa zonasının geodinamik 
şəraitinə uyğıınluğu müəyyən edilmiş- 
dir. Vasif Babazadə və b. Mezozoy və 
Kaynozoy vulkanik strukturları ilə fıliz 
yataqlarının birbaşa əlaqəsini öyrən- 
mişlər.

Kəlbəcər muldasında, İran-Naxçı- 
van m ikrokontinentin in şimal kənarın- 
da və Talış ı i f t  zonasında Kaynozoy 
vulkanizmiııin paleotektonik və geodi- 
namik şəraiti bərpa edilmiş, Paleogen 
vulkanizminin qurşaqlar şəklində yayıl- 
dığı və onun, əsasən, rift-ko lliz iya  geo- 
d inam ik şəraiti ilə əlaqədar olduğu 
müəyyən edilmişdir.

A.İsmayılzadə və b. tərəfındən K içik 
Qafqazda Kaynozoy vulkanizminin tə- 
kamülünün m iixtə lif geodinamik şərait- 
lərlo əlaqəsi tədqiq edilmiş, vulkanik 
l'ormasiyalar sistemləşdirilmiş, vulka- 
nizmin inkişafında lateral zonallığın 
mövcudluğu aşkar olunmuşdur.

Talış zonasında Eosen vulkanizmi- 
niıı geodinam ik şəraiti araşdırılmış, 
onun r if t vulkanızminə məxsus olması 
haqqında təsəvvür təsdiqlənmiş, vulka- 
nillərin əmələ gəlməsinin fıziki-kimyəvi 
şəraiti, ilk in  maqmanın tərkibi və tə- 
kamülü öyrənilmişdir.

K iç ik  Qafqazın mərkəzi hissəsində 
Son Kaynozoy vulkanizmi tədqiq edil- 
miş, vu lkanitlə rin  andezit-dasit-riolit, 
t ra x ir io lit vo traxibazalt-traxiandezit 
formasiyası ayrılmış, onların qitədaxili 
kolliziya zonasının tip ik  vulkanitləri ol- 
duğu fik r i irəli süriilmiiş, bu vulkaniz- 
min qitə r if t i geodinamik şəraitində baş 
verdiyi müəyyən edilmişdir. Şahdağ sil-

siləsində Eosen vulkanizm inin bazalt- 
andezit-dasit-riolit ardıcıl sıralı subqolo-
vi süxur formasiyası əmələ gotirdiyi və 
onların adalar qövsü vo lokal r ift geodi- 
namik şəraitdə formalaşdığı göstoril- 
mişdir.

“ Vulkan püskürməlorinin məkan və 
zamaııca paylanma qanunauyğunluğu”  
əsorinə görə T.İsmayılzado, Ş.Mehdi- 
yev, V.Xain, E.Xəlilov 2003 ildə Rusiya 
Təbiət Elmləri Akadcmiyasının diplo- 
muna layiq görülmüşlər.

M iı  zağa M usta fayev

Geokimya sahəsində todqiqatlara 20 
əsıin 30-cu illərindon başlanılmışdır. 
M.Qaşqay və H.Əfondiyev K iç ik Qaf- 
qazda Mehmana polimetal yataqlarının 
geokimyasını tədqiq etmişlər. Kimyəvi 
elementlərin maqmatik siixurlarda pay- 
lanma qanunauyğunluqlarımn öyrənil- 
mosi, həmçinin nadir elementlərin və 
hidrotermal yataqlarm geokimyasının 
tədqiqi geokimya elminin təşəkküliində 
mühüın rol oynamışdır.

Mıix. üzv Həmid Mustafayev və b. 
tərəfindən maqmatik süxıırlarda qələvi 
və nadir-torpaq elementlorin geokimyə-
vi paylanma xüsıısiyyətləri, nadir və sə- 
p inti elementlərin (M o, Zn, Pb, Cu və s.) 
paylanması və onların aşkar edilməsi 
üsulları öyronilmiş, vulkan şüşolari və 
şüşəvarı süxurlarda petrogen, nadir vo 
metallogen elementlərin paylanma qa- 
nunauyğunluqları aşkar edilmişdir.

K içik Qafqazın o fio lit assosiasiyası- 
nın bazit-hiperbazit konıplekslərin 
müqayisəli petroloji-geokimyovi tədqi- 
qinin nəticələri onların qədim okean qa- 
bığının fraqmentləri olması haqqında 
tosəvviirlori təsdiq etməyə, bu süxurların 
müfəssəl tosnifatım vermoyə və onların 
heterogenliyi haqqında ilk  dəfə fik ir  
söyləməyə imkan vermişdir. A lp inotip  
h iperbazitlərin serpentinitləşməsinin 
yalnız izokim yəvi yolla baş verdiyi 
sübut edilmişdir.

Dəmir qrupu elementlərinin geo- 
kimyəvi paylanma qanunauyğuııluqları, 
rastgəlmə formalaıı, potensial fllizəmo- 
ləgətirmə imkanları vo s. öyrənilmiş, 
xrom it yataqlarımn aşkar edilməsi üçün 
geokimyəvi meyarlar tək lif ohınmuşdur. 
Perlit-serpentinit kompozisiyası əsasın- 
da maqnezium saxlayan seolitəbənzor 
adsorbentlər alınmışdır.

Kalsiumlu qələvi və sııbqoləvi seriya- 
ların vulkanik süxurlarında minerallar 
üzro mikroelementlərin paylanmasının

səciyyəvi xüsusiyyətləri müəyyən edil- 
m işdir. Naxçıvan M R  ərazisində skarn 
metasomatitlərinin m inerallarmda bir 
sıra nadir vo səpinti elementlərin aşkar 
edilmə yolları, onların paylanma xüsu- 
siyyətləri müəyyən olunmuş, Oızılçın- 
qıllı -  K ilit sahəsi qalay fılizinə və bir sı- 
ra nadir elementlərə görə perspektivli 
hesab edilmişdir. Godəbəy rayonu ərazi- 
sində Qaradağ və Göydağ mis-porfır ya- 
taqları timsahnda aparılmış geokimyovi 
lədqiqatlar nəticəsində dərinliyə vo ci- 
nahlara doğru mis və molibden filizləş- 
məsinin proqnoztı iiçün ind ikator ele- 
mentlər ayrılmışdır.

Neftli-qazlı əyalətlərin çökmr> süxur- 
larında üzvi maddə, bitum vo n.ıııın 
geokimyası sahəsində tədqiqatlaı ■ >arıl- 
uıış, Böyük Qafqazın cənub yam. ıdakı 
Yura yaşlı qumlıı-gilli sUxurlard;' ,ələvi 
elementlərin paylanma qanun; ;un- 
luqları öyrənilmişdir.

M iix. iizv Cümşüd ZülfüqE ; b. 
respublika orazisinin m üxtə lif k itiə  

süxurlannda dəmir qrupu ele; ləri 
tədqiq etmişlər.

Endogen omələgəlmolərin im- 
yası və m ineralogiyası s;ı' ’-də
H.Əfəndiyevin tədqiqatlarının n. ıloı i
onıın “ K içik Qafqazın şimaı-şəı . sso- 
sinin h idroterm al filiz  kom ; .si”
(Bakı, 1957) monoqrafiyasında ;■ mi-
ləşdirilmişdir.

K içik Qafqazın şimal-şərq və ı rko- 
zi hissəsində yerləşon yataqların zıl- 
bulaq, Qoşa, Qaradağ-Xarxar Q qa- 
çay, Bittibıılaq və s.) m inerallar və 
filizləıində nadir elementlərin. q; və 
gümüşün paylanma qanunaııyğu jla- 
rı və sulfidlərin izotop-geokimyəvi ısu- 
siyyətləri öyrənilmişdir.

Böyük Qafqazın cənub yam ıda 
Filizçay, Katex, Kasdağ və Cixix ıa- 
to r yataqlarınm filiz tiplərində 1 sas 
sulfid mineıallarında nadir və a. ıl- 
mış elementlərin paylanma qu. la- 
uyğunluqları və aşkaıedilmə ü wı, 
komponentlərin məkanca payla; ısı 
araşdırılmış, filiz  əmələgəlmənin ki- 
kimyəvi şəraitlorinin avdınlaşdırı ası 
üçün nadir elementlorin meyar xa; əri 
müəyyən edilmişdir.

M ineral suların geokimyası izrə 
aparılan todqiqatların noticələri M Qaş- 
qayın “ Azərbaycanın mineral bulaqla- 
r ı”  (Bakı, 1952) və H.Əfəndiyevin 
“ Azərbaycanın mineral sularının radio- 
a k tiv liy i”  (Bakı, 1953) əsorlərində iinıu- 
miləşdirilmişdir.

Neft yataqlarının lay sularında ra-
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dioaktiv elementlərin konsentrasiyası, 
neftlərdə, bitumlarda, lay sularında və 
neftli siixurlarda radioaktiv elementlə- 
rin geokimyası öyrənilınişdir. Kausto- 
biolitlərdə, orqanizmlərdə, çökmə sii- 
xurlarda və lay sularında mikroelemenı- 
lərin yayııması qanunauyğunluqları təd- 
qiq olunmuşdur. Palçıq vulkanlarının 
brekçiyalarında bor elenıentinin pay- 
lanması və axtarışı perspektivləri öyrə- 
nilmişdir.

Riyazi statistika üsııllarının geııiş 
təlbiq olunması ilə geokimyəvi proseslə- 
rin r.ıodelləşdirilməsinə dair işlər aparıl- 
mı geokimyəvi axtarış üçiın üsullar və 
liv ; danhqlar işlənib hazırlanmışdır.

Z a k ir  Ah tlu llaycv, N nvruz N ovruzov

“etrokimya sahəsində lodqiqatlar 20 
əs ovvəllərindən apanlmış, bəzi süxur 
ni ınələrinin və fıliz minerallarının ilk 
d? iaın kimyəvi analizləri həyata keçi- 
ri şdir. A.Vəzirzado Talış dağlarında 
E> 1 yaşlı andczit-bazalt süxurlarını və 
oı ın tərkibində iştirak edən iri pla- 
gi az möhtəvilorinin Lam silikal anali- 
zi- 'erinə yetirmişdir.

Əzizboyov, M.Qaşqay və b. Cənu- 
bi sfqazda yayılmış listvenit süxurları- 
nı kimyəvi tərkibini və petrokimyəvi 
x ii ısiyyətlərini müəyyən etmiş, Daşkə- 
so 'iliz  rayonundakı çoxfazalı qabbro, 
q;ı bro-diorit, qranit intruziv kütlələri- 
ni ləmas zonalarında əmələ gəlmiş 
sk ) tip li ırıetasomatik dəyişmə zonası- 
nı nineral vo siixurlarını kimyəvi ba- 
xı; an öyrənmiş, osasi və ultraəsasi qə- 
lə' vo subqələvi maqmatik süxurların 
pı kimyəvi xüsusiyyətlərini tədqiq et- 
nr ır. K iç ik  Qafqazııı şimal-şərq ya- 
ın ıda yayılmış Yura və Tabaşir yaşlı 
inl zivlərin petroqrafiyasına və petro- 
ki ..sına həsr olunmuş tədqiqat mate- 
ri; rının təhlili və araşdırılması əsasın- 
d; əmin ərazinin geologiyası və süxıır- 
laı petroqrafiyası haqqında məlumat- 
la. eyli dəqiqləşdirilmişdir. Sonralar 
N ıvan M R ərazisində yayılıuış maq- 
m ık və çökmə süxur komplekslərinin 
ge> >ji və petroqrafik todqiqi aparılinış, 
res 'ublika ərazisində yayılmış maqma- 
tik süxurların petrokimyovi mənsubiy- 
yətınə görə normal qələvi və qolovi, Ta- 
lış struktur-formasion zonasında yayıl- 
mış Eosen yaşlı effuziv və intruziv sü- 
xurların isə silisium oksidi ilo doymamış 
qələvi və subqəlovi seriyalara aid oldıığu 
miioyyən edilmişdir

K içik Qafqazda yayılmış Yııra yaşlı

intruziv və effuziv süxurların petrokim- 
yovi səviyyədə tədqiqi ilo H.Mustafayev 
və b. məşğul olmuşlar. Müasir petro- 
kimyovi iisullardan istifadə etməklə 
maqmatik süxurların oksidloşınə omsal- 
ları, qoləvilik göstoriciləı i, silisium oksi- 
di ilə doyma dərəcəsi, normativ vo mo- 
dal mineraloji torkibi vo s. müəyyənləş- 
d irilm işd ir. Petrokimyəvi tədqiqatlar 
osasında belə b ir miiddəa iroli sürül- 
müşdür ki, Talış zonası və Kiçik Qaf- 
qazda Xocavənd gömülmə sahəsində iist 
mantiya özülü metasomatik yolla dəyişi- 
lərək bir-birilə uzlaşmayan kimyəvi ele- 
mentlərlə zənginləşmişdir.

Petrokimyəvi tədqiqatların nəticəlori 
petrologiya və geodinamikanın bir sıra 
akıual məsələlorinin hollindo istifadə 
olunur.

M usa M<vmihulov

Mineralogiya. Azərbaycanua ilk mi- 
neraloji tədqiqatlar 19 əsrin ortalarm- 
da aparılmış və b ir sıra mineralların 
yalnız kimyəvi tərkibinin müəyyən edil- 
məsi və bəzi kristal formalarımn təyini ilə 
məhdııdlaşmışdır. Lakin mineralogiya 
elminin intensiv inkişafı 20 əsrin 30-cu 
illərinə tosadüf edir. Daşkosən fıliz yataq- 
larında kobaltin mineralı kristalının mor- 
fologiyası, Naxçıvanda faydalı qazıntı 
yataqları filizlərində pirit mineralı kristal- 
ları. Gədəboy yaxınlığında vezuvian mi- 
neralı kristalları tədqiq edilmiş, Daşkəsən 
filiz yatağında aşkar olunmuş yeni mine- 
ral "daşkəsənit”  adlandırılmışdır.

K içik Qafqazın mərkəzi hissosindo 
ultraəsasi və əsasi süxurların, onun şi- 
mal-şərq hissəsindo hidrotermal filiz  
yataqlarının mineralogiyasının tədqiqi 
nəticəsində mineralların yayılma qanu- 
nauyğıınluqları, onların kimyəvi və fizi- 
ki xassoləri, kristallooptik və spesillk ti- 
pom orf xiisusiyyətləri öyronilm işdir. 
M ineralların term obarometrik para- 
ınetılori və paragenetik assosiasiyaları 
müoyyən edilmiş vo bunun əsasmda hə- 
min mineralların əmələ golmosinin fiziki- 
kimyəvi şəraitləri vo s. araşdırılmışdır.

Daşkosənin fıliz  yataqlarının mi- 
neralogiyasına dair todqiqatlar noticə- 
sindo skarn-maqnetit, kobalt-sullbarse- 
nid filizlərinin, eləcə do oksidləşıuə zo- 
nasının minerallan (toqr. 110 mineral) 
öyrənilıniş, yeni mineral (tusiit-kalsiko- 
piapit) aşkar edilmişdir. Skarn domir- 
kobalt yatağında 8 yeni mineral (skarn- 
larda jadeit, pyemontit, (ulit. alfa-soizit. 
beta-soizit, leykoksen, skarnyanı meta- 
somatitlərdə iso marialit-meyonil sıralı

tipomoı f  sktıpolit) aşkar edilmiş, skapo- 
litloşmo prosesinirı fizikı-kiınyəvi və mi- 
neraloji-geneıık mahiyyəti aydınkışdırıl- 
mışdır. Mineral əməlogolmo prosesinin 
genetik modeli yaradılmış, ilk dofə ola- 
raq kalsiumlu skanıların konvergentliyi 
müoyyən edilınis vo tomas-termal buy- 
nuzdaşılaşma vo skarnlaşma prosesləri- 
nin mineraloji sərhədi müəyyən olun- 
muş, Cənııbi Daşkoson kobalt filizi ya- 
tağının mineralogiyası öyrənilmişdir. 
Dəlidağ intıuzivmin petroqrafiyasının, 
təmas-metasomatik süxurların mine- 
ralogiyasının və İstisu mineral su ya- 
tağının öyrəııilməsi noticəsində yem mi- 
neral -  “ istisuit” -kalsiumlu amfıbol aş- 
kar edilmişdir. K içik Qafqazın ultraəsa- 
si intruzivlərinin təmasətrafı zonaların- 
da yayılmış listvenitlərin nıineraloji zo- 
nallığı, tərkibi, mineral paragenezisləri 
tədqiq edilmiş, aşınmıı qnbığı mohsulhı- 
rının mineraloji tərkibi öyrənilmişdir. 
Tutqunçay hövzəsində müxtəlif metaso- 
matitləıin və onlarla əlaqədar filizlərin 
mineralogiyası tədqiq edilmiş. vezuvian 
mineralının kristalloptik sabitləri, rent- 
genometrik parametrləri və kristallo- 
m orfo lo ji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 
Çıraqdərəsi-Toğanalı filiz sahəsinin mi- 
neralları və mineral assosiasiyaları təsvir 
edilmiş və kolçedan fılizinin mineralogi- 
yası araşdırılmışdır. Ciədubəy rayonu 
skarnlarında yeni minerallar -  çəhrayı 
qranat, apofıllit, prenit, seolit və mavi 
şpinel aşkar edilmişdir. Azərbaycanın 
bentonit gilləri. Gədəbəy rayonunun 
filiz, Göyçə-Qarabağ zonasınm civə və 
Zəylik alunit yataqlarının, K iç ik  Qaf- 
qazın müxtəlif petrokimyəvi tərkib li 
Mezokayııozoy intruzivlərin in tomas- 
termal dəyişilmələrinin mineralogiyası 
öyrənilmiş və pıımpellit mineralı aşkar 
edilmişdir.

Böyiik Qafqazın cənub yamacında 
kolçedan-polimetal vo m is-pirrotin filiz 
formasiyalarına monsub Eüiaçay qrupu 
yataqlarında filizyanı dəyişilmələr və II- 
lizlərin mineralogiyası və geokimvası 
öyrənilmiş, 80-doıı çox minenıl tədqiq 
edilmiş, o cümlodən 20 mineral ilk dofə 
aşkar olunmuşdıır.

C 'jh ru y ıl A zutl.ıliycv

Kristalloqrafiya sahosindo ilk tədqi- 
qatlara 20 əsi'in 20-ci illərindon başlanıl- 
mışdır. A.Voziızadə kristallom orfolo- 
giya isıiqamotində bir sıra mühiım təd- 
qııiat işləri aparmışdır.

Müx. üzv Xudu Məmmədov C a sili- 
katlannın (ksonotlit vo vollastomt) kris-
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ta lloqrafik quruluşunu miiəyyən etmiş, 
başqaları ilə b irlikdə mineralların və 
mürəkkəb tərkibli oksid kristallarının, 
yarımkeçirici kristalların, kompleks və 
üzvi kristalların quruluşuna aid lodqi- 
qatlar aparmış, kanasit, delxayelit, lo- 
montit, murmanit, lomonosovit və s. 
mineralların krista llik quruluşlarını öy- 
rənmişdir.

20 əsrin 60-ci ilb rində H.Əfəndiyev 
və b.-nın başçılığı ilə elektronoqrafıya 
və reııtgenoqrafiya üsulları ilə yarımke- 
çirici nazik təbəqələrin, kıistalların qu- 
ruluşu və faza çevrilmələri sahəsində 
todqiqatlar aparılmağa başlanmışdır. 
Monokristalların hidrotermal şəraitdə 
sintezi həyata keçirilmişdir.

Azərbaycanda krista llik  maddələrin 
quruluşunu təyin etmək üçün ABŞ is- 
tehsalı olan “ Sinteks”  cihazının alınma- 
sı ölkomizdə kristalloqrafiyanm hərto- 
rəfli inkisafına geniş imkanlar yarat- 
mışdır.

M ənm iM İ Ç ın ıqov

Geofızika

Ümumi molumat. Azərbaycanda geo- 
fizika sahəsində ilk tədqiqatlara 20 əsrin 
30-cu illorindən başlanılmış, süxurların 
və neftin fiz ik i xüsusiyyətləri, mexaniki 
deformasiyaların cismlərin maqnit vo 
elektrik xassələrinə təsiri, qravitasiya və 
maqnit saholori, Abşeron yarımadasının 
Vlohsuldar qatını təşkil edən süxurların 
rad ioaktiv liy i, geotermiya qradiyenti və 
zəlzələ seysmoqramları todqiq olun- 
muşdur.

Sonrakı illərdo geofizika problemləri 
yalnız seysmikliyin öyronilməsini əhatə 
etmoklə məhdud şəkildə öyrənilmiş vo 
tədqiqatlar sırf fiz ik i məsəlolərin həllinə 
yönəldilm işdir.

20 əsrin 50-cı illorindən geofizika sa- 
həsində tədqiqatlar nəticəsində Fanero- 
zoyun m aqnitostra tiq ra fik  şkalasının 
yaradılması, seysmikliyin palçıq vulka- 
nizmi ilə və zəlzələ ocaqlarının çöküntü 
qatı ilə əlaqəsi, qamma sahələrinin zol- 
zələlərin təsiri ilə doyişilməsi vo s. öyro- 
n ilm işdir.

Seysmologiya. Azərbaycanda zəlzə- 
lələrin qeydiyyatını aparan “ Şamaxı” , 
“ Bakı”  və “ Balaxam”  ilk seysmik stan- 
siyaları 1902 il Şamaxı zəlzələsindən 
sonra Nobel qardaşları tərəfındən təşkil 
olunmuşdur. 1948 il Aşqabad zəlzoləsin- 
dən sonra Azərbaycanda seysmoloji 
mi'ışahidələr şəbəkəsi xeyli genişləndiril-

miş, “ Lonkəran” , “ Gonco” , “ Naxçı- 
van” , “ Ç ilov adası” , “ M ingoçevir” , 
“ Pirqulu”  , “ Şəki” , “ Zaqatala”  və “ Qu- 
ba”  seysmik stansiyaları yaradılmışdır.
1980 -86 illərdə Azərbaycanda yeni seys- 
m ik stansiyaların (“ Lökbatan” , “ Sum- 
qayıt” , “ Cəbrayıl” , “ Kəlbəcər” , “ Colila- 
bad”  və “ Nardaran” ) qurulması ilə zəl- 
zələlərin qeyd olunan tezlik-dinam ik 
diapazonu genişlənmiş və bu stansiyalar 
aşağı maqnitudlıı zəlzələlərin qeyd olun- 
masına imkan veron qısadövrlü və ge- 
nişzolaqlı seysmometrlor komplekti və 
güclü zəlzələləri qeydə alan cihazlarla 
təchiz edilmişlər. İnstrumental seysmo- 
lo ji şəbokonin formalaşması respublika- 
da seysmologiyanın inkişafi üçün zəmin 
yaratmış və seysmologiya sahəsində 
aparılan elmi tədqiqat işləri osasında 
zəlzələ zamanı əməlo gələn və Yer toki- 
nin daxili quruluşu haqqmda təsəvvür 
yaradan elastiki ehtizazlar öyrənilmiş- 
d ir. Zolzələ yazılarının analizi osasında 
ilk  dəfə Reley dalğalarının ikinci və 
üçüncü qrupu müəyyənləşdirilmiş və 
Yerin çoxlaylı modelinin müvafiq saylı 
səthi dalğa qruplarınm əmələ gəlməsinə 
səbəb olduğu aşkar edilmişdir.

Layların qalınlığının doyişilməsinin 
səthi dalğaların dispersiyasına təsirinin 
modelləşdirilməsi əsasında dispersiya- 
sının əyrilərinin xarakterinin layların 
qalınlığından asılılığı müəyyən edilmiş, 
Reley dalğalarının yayılma sürətlori ilə 
layların qalınlığı arasında əks mütə- 
nasiblik aşkar olunmuş, çöküntü qatın- 
da qısadövrlü Reley dalğalarının dis- 
persiyasına aid eksperimental məluma- 
tın nəzəri oyrilərlo uyğunluğu göstəril- 
mişdir.

Seysmoloji məlumatların təhlili seys- 
m ik dalğaların çıxış bucaqlarının, onla- 
rın polyarizasiyasının, spektral torkib i- 
nin, dispersiyanın, elastiki dalğaların 
çatma vaxtınm, episentral məsafələrin 
vo başqa xüsusiyyətlərin öyronilməsi 
əsasında müfəssəl seysmik rayonlaşdır- 
ma xəritələrinin tortib edilməsinin kom- 
pleks üsulu işlənilmiş, miihəndisi-seys- 
m oloji məsələlərin hollino imkan verən 
zəlzələ qeydiyyatı qurğuları hazırlan- 
mışdır. Böyük Qafqazın cənub yama- 
cında və Abşeron yarımadasında mü- 
fəssəl seysmoloji müşahidələrin nəticə- 
ləri əsasında səthi dalğalara görə qurul- 
muş hodoqraflarm  xüsusiyyətləri araş- 
dırılmış və ərazi iiçün zəlzələlərin əsas 
param etrlo rin in  təyinində dəq iq liy i 
xeyli yüksoldən lokal hodoqraf tortib 
olunmuşdur.

İnşaat obyektlərinin seysmik daya- 
nıqlı konstruksiyalarımn işlənib hazır- 
lanmasında miihüm əhəmiyyoti olan zəl- 
zolə ocaqlarının qruntlarda törətdiyi tit- 
rəyişlərin dinamik və spektral xüsusiy- 
yətlori öyronilmişdir.

Seysmologiyada holoqrafiya iisıılla- 
rının tətbiqi Azərbaycanda Yer qabığı- 
nın lokal qeyri-bircins cismlərinin aşkar 
edilməsiııə imkan vermişdir.

Yiiksək hossaslıqlı seysmik siqnalla- 
rın maqııit qeydiyyath sistemi işləııib 
hazırlanmış və onun tətbiqi seysmik dal- 
ğaların qeydəalınma üsullarının təkmil- 
ləşdirilməsinə və faydalı siqnalların güc- 
ləndirilməsinə, maneə fonunun osiıinin 
azaldılmasına şərait yaratmışdır

Zolzələlərin qeydiyyatı S. ınoloji 
Xidmət Mərkəzi (SXM ) təro' n re- 
gional rəqəmli “ Kinemetriks pli və 
analoq sistemlər vasitəsilə ap

1981 ildən seysmik təhlük ■ ə ris- 
kin qiymotləndirilməsi iizro xalq
və m illı proqramların tərkib lv. olan
zəlzələ proqnozunun ictima . li as-
pektləri tədqiq olunur.

Seysm ikliyin uzunmüdd. para- 
metrlərinin təyini üçün palçıq aniz- 
m inin təzahür etdiyi orazilər iinik 
rejim inin qanunauyğunluqhn ^ələ- 
lərin və püskürmələrin mək za-
man əlaqəsi tədqiq edilmiş, vsmik 
təhlükənin qiymətləndirilməsi ənil- 
mişdir.

Zəlzələdən əvvəl Yer tək' 'mələ 
gələn zəif yüksəktezlikli rəqslr ı dəyiş- 
mə xarakterinin tədqiqi seysmı! lalğa- 
ların qeyri-xətti nəzəriyyəsinin ənil- 
məsinə, dalğaların və geoloj ıitin  
qarşılıqlı təsiriniıı öyrənilməsıı zəl- 
zələ proqnozunun aparılmasııı nkan 
vermişdir.

Regional seysmikliyin və gi Izə- 
lələrin başvermə ardıcıllığınd >vri- 
liyin analizi əsasında Qafqı >pet- 
dağ-İran regionunda mümkür zəl- 
zələ ocaqları zonaları ayrılmı ys- 
m ik hadisələrin baş verməsini’ sok 
ehtimallı intervalları müəyy: ı iril- 
mişdir.

Kəşfıyyat seysmologiyası ııdə 
tədqiqatlar, əsasən, əksetmo v nma 
sərhodlərinin yatma dərinliyi vc I >rma- 
larının, dalğa tosvirinin mürəkkoMiyini 
şərtləndirən faktorların təbiətinin öyrə- 
nilməsinə, seysmik koşfiyyatın nəticəlo- 
rin in interpretasiya metodlarının işlənib 
hazırlanmasına həsr olunmuşdur.

M iix. üzv A r if  Həsənov və b. tərə- 
findon Yer qabığının dördqatlı siirət
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modeli əsasında hazırlanmış proqram 
üzrə respublika ərazisində zəlzələlərin 
parametrləri hesablanaraq kataloq şək- 
lində çap olunmuşdur. Çoxsaylı zəlzəlo 
molumatlarının təhlili əsasında ölkə əra- 
zisinin zəif seysmikliyi araşdırılmış vo 
seysmik cəhətdən ən təhliikoli sahələr 
nuiəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, 12 
biillıq seysmik şkala ilo güclii vo hiss olu- 
nan zəlzələlərin Yer səthində təzahürü 
xüsusiyyətləri araşdırılımş və onların 
makroseysmik sxemləri tərtib  edil- 
mişdir.

Seysrnoloji məlumatlar osasında 
Azərbaycan ərazisi və Xəzər dənizi ak- 
vatoriyası üçün Yer qabığının əsas qat- 
larının sərhədlərinin tektonik sxemləri 
tən b olunmuş və bölgənin Moxo, “ ba- 
z ” , “ qranit”  qatları üzrə bloklu quru- 
lı,! ınun əsas əlamətləri aşkar edilmiş- 
d ı Miiəyyon olunmuşdur ki. blokdaxi- 
li ysm iklik çökmə süxurlar örtüyünüıı 
ıı tə lif komplekslərinin struktur-tasial 
q i-bircinsliliyi ilə əlaqədardır.

'əlzələlər haqqında toplanmış çox- 
instrıımental və ıııakroseysmik rnə- 

lı atlar əsasında Azərbaycan Respub- 
I ı ərazisinin yeni seysmik rayonlaş-
d nası xəritə-sxemi (1:2500000 miq-
y ı) hazırlanmış, xəritədə respublika 
ə ısinin fon seysmikliyi 8 bal qəbul 
e> ıııiş, Böyük Qafqazın cənub yamaeı, 
X ryanı, Gənco-Göygöl və Naxçıvan 
b zələri 9 ballıq zona kimi qiymotləndi- 
r Imişdir. SXM-də respublika ərazisindo 
b verən zəlzələlərin qeydiyyatı və seys- 
mi liyin öyrənilməsi ilə yanaşı, hom do 
g ı . lii zəlzəlolərin proqnozlaşdırılması 
m qsədilə seysmoloji, geofiziki və geo- 
k ıvəvi metodlarla seysmik-proqnoz 
r arlarının müəyyənləşdirilməsi saho- 
s lə tədqiqatlar aparılır.

Ar'ıj IIDsanov, Bshruz P.mahi

Qravimetriya sahəsində ilk tədqiqat-
1. 19 əsıin 70-ci illərində aparılmışdır.
( ıvimetrik ölçmələrin nəticələrinin tof- 
s ıdən belə noticəyə gəlinmişdir ki, 
v naxıdan conubda sıxlığı böyiik olan 
t lə yerləşir, ondan şimalda isə kiçik 
sı ıqlı kiitlo  mövcuddur.

İlk  variometrik qravitasion ölçmələr 
neft axtaıışı ilə bağlı 1926 ildə Abşeıon 
yarımadasında Puta və Binəqədi salıolə- 
rində tətbiq olunmuşdur. Sonralarqravi- 
metrik ölçmolər Neftçala, Babazənən, 
Kürsongi. Qalmaz vo Xıdırlı neftli-qazlı 
saholərində davam etdirilmiş, Şamaxı, 
Kürdəmir, Muğan vo Qızılağac zolağı

boyu qravitasiya maksimumu aşkara 
çıxarılmışdır.

Azərbaycanm qravitasion anomali- 
yalarınm qismən əsaslandırılmış izahı 
rəqqaslı qravimetrlərlo aparılan ölçmə- 
lərdən sonra mümkün olmıışdur. Bu 
ölçmolor ərazinin Faya və Buqe qravi- 
tasion anomaliyalarının əsas elementlə- 
rini aşkar etmoyə vo anomaliya xəri- 
tələrini hazırlamağa imkan vermişdir. 
Azorbaycan ərazisinin haya qravitasiya 
anomaliyalarınm geoloji izahı veıilmiş, 
anomaliya xəritələıində dağlıq ərazilər 
müsbol anomaliya kimi səciyyəlondiril- 
miş, onun sıfır xətti isə dağlıq bölgəlerin 
sərhədi kimi tofsir olunmuşdur. Dep- 
ressiya zonalarında müşahidə edilən 
mənfi anomaliyalar burada Yer qabığı 
çöküntiilərinin kiçik sıxlıqlı və məsaməli 
olması ilə izah edilmişdir. Cənub-Şoıqi 
Qafqazda Buqe qravitasiya anomaliya- 
larının todqiqi vo orogenik proseslər nəti- 
cəsində Yer qabığının çökməsinin dağlıq 
regionlarda mənfi anomaliyanın yaran- 
masına səbəb olduğu göstərilmişdir.

Neft-qaz axtarışı ilə əlaqədar quruda 
və donizdə aparılan qravimetrik ölçmə- 
lərin əsas məqsədi neftli-qazlı rayonla- 
rın geoloji quruluşunu öyrənmək və per- 
spfktiv li strııkturları aşkar etmək ol- 
muş və bu ölçmələr sonralar dağlıq böl- 
gələrdə də aparılmışdır. 1957 ildə Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sahillərindo ilk 
qravimetrik sınaq ölçmələri yerinə ye- 
tirilm iş və bu, dəniz dibini də əhatə et- 
mişdir.

Qravimetrik ölçməlor ümumiləşdiri- 
lərok aralıq təboqə sıxlığının iki qiyməti 
üçün (2,3 q/sm} və 2,65 q/sm3) Buqe qra- 
vitasiya anomaliyası xəritəsi və dağlıq 
orazilər üçün sıxlığı 2,67 q/sm3, depres- 
siya bölgələri üçün isə 2,3 q/sm3 qravita- 
sion qiymətlərinə əsasən Buqe anoma- 
liyası xəritosi tərtib edilmişdir. Bu xəri- 
tələr əsasında Buqe qravitasiya anoma- 
liyalarımn şorhi verilmiş, şərqdən qərbo 
doğru onların aşağıdakı variasiyaları 
ayrılmışdır: Cənubi Xəzər minimumu, 
Talış-Vəndam maksimumu, Qanıx-Orta 
Kiirm inim um u, Kiçik Qafqa/maksimu- 
mu. Aşkar edilmiş regional anoma- 
liyaların geoloji tofsiri göstarmişdir ki, 
Moxo sorhədi soviyyəsinin dəyişkonliyi 
vo Mezokaynozoy çökokliklərinin ölçülo- 
rinin m iixtolilliyi kristallik bünövrodə bir 
sıra çökoklik vo qalxmalarm olması ilə 
olaqodardır. Aparılan ölçınolərin notıcə- 
lori nozərə alınmaqla Azərbaycanm də- 
qiqləşdirilmiş qravitasiya xəritəsi tortib 
olunmuşdur. Ədədi metodlardan istifadə

edilərək Qafqaz-Xozər regionunun qra- 
vitasion modeli hazırlanmış, neftli-qazlı 
rayonların qravitasion anoınaliyalarının 
geoloji tofsiri verilmiş vo krıstallik bünöv- 
rənin darinliyi hesabianmışdır.

nltlin Qttliıvv

Gcoınaqnetizm. Bu sahədə ilk tədqi- 
qatlar 20 əsrin 50-ci illərində aparılmış- 
dır. Azorbaycaınn şərq və Türkınonista- 
nın qərb hissələrinin Pliosen çöküntiilə- 
rinin korrelyasiyası verilmiş və onların 
paleomaqnit-straliqrafik şkalası hazır- 
lannnşdır. Respublikada sistemli paleo- 
rnaqnit todqiqatlarının osasını isə 1958 il- 
də Tofıq İsmayılzadə qoymuş və onun 
inkişafinda ınühüm rol oynamışdır.

1960-70 illərdə çöküntü təbəqələri- 
nin maqnit və paleomaqnit xüsusiyyol- 
lərinin öyrənilməsi əsasında Abşeron 
yarımadasının qərbində Məhsuldar qa- 
tın kəsilişlərində korrelyasiya nəticəsiıı- 
də 6 paleomaqnit zona aşkar edilmiş, 
Ceyrankeçməz və Aşağı Kür çökokliklə- 
rinin Məhsuldar qatı layları ilə Cnir 
cüstan orazisindəki Şirak lay dostəsi 
korrelyasiya olunmuşdur.

1970-80 illərdə paleomaqnetizm sa- 
həsində aparılan tədqiqatlar Azərbay- 
can orazisində litosferin təkamülünün 
m üxtəlif geoloji zaman intervallarım 
əhatə etməklə, əsasən, stratiqrafik, tek- 
tonik, paleocoğrafı məsololərin həllinə 
yönəldilmişdir. Todqiqatlar nəticəsində 
Azərbaycanın Mezozoy çöküntülərinin 
paleomaqnit şkalası tərtib olunmuş, on- 
ların paleomaqnit kəsilişlərinin Türk- 
monistan və Şimal-Qərbi Asiyanın pa- 
leomaqnit məlumatları ilə korrelyasiya- 
sı apanlmış vo respublikamn petromaq- 
nit xəritosi tərtib edilmişdir. Saatlı ifrat 
dərin quyusıında vulkanogen süxurların 
maqnit xiisusiyyətlorinin kompleks təd- 
qiqi noticəsində vulkanogen qatın yaşı 
dəqiqləşdirilmiş, minerallann lerromaq- 
nit lərkibi və konsentrasiyasımn dəyişil- 
mo xarakteri öyronilmiş, ferromaqnit 
dənoləriııin kristallaşma dorəcəsi müəy- 
yon edimişdir.

1980 ildon, əsasən, Kaynozoy çökün- 
tülərinin paleomaqnit xiisusiyyətlərinin 
öyronilmosi sahəsindo todqiqatlar apa- 
rılmışdır. Pliosen çöküntülorınin region- 
lararası paleomaqnit korrelyasiyası 
aparılmış və maqnit-stratiqrafik şkalası 
tərtih olunmuşdur. Azorbaycanm koniı 
nental vo doniz çökiintülərinin regional 
istinad paleomaqnit şkalası lortib olun- 
muş, strukUırların neft-qaz perspektivli-
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liy in in  q iym ətləndirilınəsi moqsodib 
maqnit vo paleomaqnit meyarlar müəy- 
yən edilmişdir. K iç ik  Qafqazın vulkano- 
gen süxurlarının maqnit xiisusiyyətləri, 
titan-maqnetit minerallarmın torkibinə 
və faiz miqdarına göro maqmatik oçaq- 
kırın dərinliyi miiəyyən edilmiş, Paleo- 
gen çökiintülərində regional stratiqrafik 
reperlor ayrılmış və bir sıra stratiqrafık 
vahidlərin sərhədləri dəqiqləşdirilmiş- 
dir. Cənubi Xəzoıin Pliosen-Pleystosen 
çöküntülorinin paleomaqnit şkalasının 
tərtibi do çökiintütoplanmamn süıətinin 
miiəyyən edilməsinə imkan vermişdır. 
Böyiik və K içik Qafqazın Azərbaycan 
hissəsinin plitələrarası bloklarının geolo- 
j i  keçmişdəki voziyyətinin palinspastik 
bərpası və qoıışıı ərazilorlə miiqayisosi 
aparılmış, onların geodinamikasında 
saat oqrobi istiqamətində və əksinə dön- 
mələr vo şimal istiqamətində yerdəyiş- 
ırıəlor ilo səciyyolənon kinematik para- 
metıiəri müəyyən edilmişdir. Mezozoy 
erasında paleomaqnit qütblərin paylan- 
ması əsasında mikroplitoləriıı və blokla- 
rın lokal və regional dönmoləro məruz 
qalması və həmin dönməlorin ərazinin şi- 
rnala doğru yerdəyişməsi ilo eyııı vaxtda 
baş verıııəsi, K içik və Böyük Qafqazın 
saat əqrəbi istiqamotində 20-30° dönmo- 
si miiəyyon edilmişdir.

Çoxsaylı geoloji kosilişlərin paleo- 
maqnit tədqiqatlarının noticolorinin təh- 
lili və sistemləşdirilməsi əsasında Fane- 
rozoyun istinad maqnit-stratiqrafık şka- 
lası tərtib edilmiş vo bununla da Azər- 
baycanın stratiqrafıyasımn və tektoni- 
kasının bozi məsələlərinə aydınlıq gətiril- 
mişdir. K iç ik  Qafqazın ofıo lit qurşağı- 
mn maqnetizmi öyrənilmiş, regionun 
geodinamık tokamiilü araşdırılmış və 
Azorbaycan ərazisi üçün Yer qabığınm 
maqnit modelinin hazırlanması məqsə- 
dilə tədqiqat işlərinə başlanılmışdır.

fm m if i  hayeva

Petrofizika. Respublikada petrofızi- 
ki tədqiqatlara sistemli şəkildo 1965 il- 
dən başlanıfattişdır. Çöl-geofıziki üsul- 
/arhı tndaıq olunmuş saholorin (K ü r çö- 
kəkliy i, Qobustan) çökmə süxurlarınm 
petroflzık i xassələri öyronilmiş, onların 
sıxlığı, m aqnit və elektrik keçiric iliy i 
haqqında məlumat toplanmışdır. Bu is- 
tiqamətdə aparılmış tədqiqatların notic- 
ələri “ SSRİ ərazisin in çökmə süxur 
örtüyünün fiz ik i xassolori”  (M oskva,
1967) osərindo üm umiləşdirilm işdir.

1971-73 illərdo Azərbaycanııı qıırıı

hissəsiniıı neftli-qazlı sahəlarində vo Xə- 
zər dənizi akvatoriyasında çökmə süxur- 
ların fiziki parametrlərinin sxematik xori- 
tələri tortib olunmuş və SSRİ-nin conub 
ərazilorinin 1:500000 miqyash sxematik 
xəriıəlor toplusuna daxil edilmişdi.

Sonrakı illərdə petrofıziki todqiqat- 
lar nəticəsindo yüksək təzyiq və tempe- 
ratur şoraitində çökmə süxurların defor- 
masiya-davamlılıq və ko llektor xassələ- 
ri, maqmatik və metamorfık süxurların 
fizıki xassəlori öyrənilmişdir.

Bu tədqiqatlar əsasında litosferin və 
üst mantiyanın dərin lik quruluşu və tə- 
kamülü haqqında bir sıra nəzəri mosələ- 
lər araşdırılmış, fız ik i xassələrinə görə 
süxurların təsnifatı verilm işdir. Elastiki 
dalğaların anizotropluğu və xüsusi elek- 
tr ik  müqavimoti, süxurların termobarik 
parametrləri və s. haqqında daha doqiq 
petrofiziki molumatların oldo edilməsi 
məqsədilə yeni yüksok təzyiq vo tempe- 
ratur qurğuları işlənib hazırlanmış və 
tətbiq edilmişdir.

Todqiqatlar nəticosində K icik Qaf- 
qazın təkamülünün geodinamiki şəraiti 
araşdırılmış vo o fıo lit qurşağımn forma- 
laşmasını müşayiot edən paleogərginlik 
sahəlorinin nisbi q iym ətləndirilm əsi 
həyata keçirilm işdir. Azərbaycanda Yer 
qabığınm dərin qatlarında maddolərin 
termodinamik dayanıqlığımn pozulması 
prosesi geofıziki sərhəd əmələ gətirən 
amil kim i səciyyəlondirilmiş və litosferin 
fiz ik i xassoloıini özündo oks etdirən 
üçölçülii peırofiz ik i modeli işlənib hazır- 
lanmışdır.

M üxtə lif tip  maqmatik və metamoı- 
fık süxurlarda yüksək təzyiq və tempe- 
ratur şoraitində elastiki dalğaların eks- 
perimental todqiqi bu dalğaları sürətlə- 
rino göro qruplaşdırmağa imkan vermiş, 
təzyiqdən asılı olaraq sürət artımının 
m üxtolif qiymotlərlə sociyyoləndiyi aş- 
kar olunmuş vo ultrabazitlorin serpenti- 
nitləşməsi nəticəsində onlarda elastik 
dalğaların yayılma sürətlərinin azalma- 
sı, su ilə doymuş süxurlarda (qranitoid- 
lər, qabbroidlər, serpentinitlər) isə art- 
ması müoyyən edilmişdir.

Tədqiqatlar nəticəsində qarışıq keçi- 
ric ilik  intervalında elektrik müqaviməti- 
nin qiymətinin süxur nümunolərində fı- 
liz minerallarınm mövcudluğu və pay- 
lanma xüsusiyyətlori ilə, moxsusi keçi- 
ric ilik  intervalında isə həmin nümuııə- 
lərdo süxur əmələgətirən mineralların 
kimyəvi tərkib i ilə olaqədar olduğu aş- 
kar edilmişdir.

S iixurların eksperimental todqiqi

əsasında alınmış reqressiya tənliyindo 
Azərbaycan ərazisində Yer qabığında 
uzununa dalğaların kəsiliş üzrə siirətiniıı 
ınodelloşdirilməsində istiladə edilmiş- 
d ir. Astara-Bakı-Mahaçqala geodina- 
m ik profıli üzrə modelin tohlili göstorir 
k i, liıosferin kəsilişində ayrılmış birinci 
təboqənin süxurları çökmə mənşoli, 
ikinci təboqə, ehtimal ki, turş və orta. 
üçüncü toboqə osasi, sürət dəyişməsinin 
ən az qradiyenti ilə səciyyələnən dör- 
düncü tobəqə isə ultraəsasi tərkibli sü- 
xurlardan təşkil olunmusdur. Ayrılmış 
təbəqələrin stxlığı müvafiq süxurlarda 
uzununa dalğa sürəti ilə onların sıxhğı 
arasında korrelyasiyaya əsasəıı nıüoy- 
yən edilmişdir.

Böyiik Qafqazın cənub yanı cında 
Padar-Lahıc və Morəzə-Oğuz pı iılori 
üzrə sınan dalğaların korrelyas ısına 
osasən alınmış nəticələrdən Şa- 
m ax ı-tsm ay ıllı zonası süxu ıda 
elastiki dalğaların sürətinə və ■ ıına 
da ir məlumatlardan istifadə oh laq- 
la Yer qabığının kəsilişinin pe> ıziki 
modelı tə rtib  ed ilm işd ir. Bu del 
əsasında Şamaxı blokunda Y tbı- 
ğının 12 knı dərinliyə qədər kə .j <=>y- 
rənilm işdir.

Şahiıı BaL i ’j y l i

Tekto’>ofizika. Bu sahədə tədci tla- 
rın əsası 20 əsrin 80-cı illorind.' qo- 
yuhnuşdur. Akad. M idhod A ı sov, 
miix. üzvlor Hotəm Quliyev Ro 
vanşir və b. Yer qabığında qırışıql de- 
formasiya proseslərinin öyrənilm zro 
tədqiqatlar aparmış vo ilk dofo pp ;Io- 
rin öyrənilməsinin qeyri-klassik x.> Inş- 
dirilm iş üçölçülü nəzəriyyəsini və eo- 
dinamikanın dayamqsızlıq kons ya- 
sını işləyib hazırlamışlar. Bu k >si- 
yaya göro geoloji kinematik təs da 
oksini tapmış qırışıq formaları a- 
naşı, litosfer qatlarında planet: q-
yaslı qırışıqların da omolə gəlməsi n- 
kunlüyü nəzəri cəhətdon müəyyən li- 
rilm işdir. Bu baxımdan to k lif olu ıuş 
modelin tənliklər sisteminin key, vot 
nozəriyyəsi əsasında litosferdə hoı a- 
quli, həm də lateral (üfüqi) səthləı ao 
tektonik qırıhnaların əmələ gəlməs in 
labüdlüyü və mexanizmi, eləcə də nto- 
sferin homin qırıhnalarla mohdvıdlaşmış 
m üxtəlif miqyaslı plitələrdən ibarot ol- 
ması nəzəri cəhətdən sübut edilmişdir. 
Tədqiqatlar əsasında litosferdə yalnız 
şaquli və üfüqi hərəkətlərin deyil, istəni- 
lən istiqamotdo horəkətlorin də baş ver- 
məsi, onlarnı vektorunun həm şaquli,
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hom də üfüqi toplananlarımn mövcud- 
luğu və müəyyən şəraitdə bu toplanan- 
ların rolunun m iixtə lif olması fik ıi irəli 
sürülmüş və dağəmələgəlınə prosesinin 
yeni mexanizminin mümkünlüyü nozəri 
cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Geodinamiki dayamqsızlıq konsep- 
siyası baxımından çökmə hövzəlorinin 
sürotlə gömülməsi zamaııı yaraıımış 
böhranlı gərginlik şəraitində mühitin bir 
tarazlıq halından digorinə keçməsi no- 
ticosində qırışıqlarla səciyyəlonən daxili 
sr ukturla rm  əmələgəlmə mexanizmi 
nnbyyonloşdirilmiş, geoloji strukturla- 
rrr müxtəlif səlhlərində qırışıq əmələgəl- 
m. prosesinin nəzəri modellori hazırlan- 
ır və bəzi çökmə hövzələrinin (o cüm- 
loı! >n Cənubi Xəzər hövzəsinin) struk- 
t̂  larının avtonom daxili enerji lıesabı- 
n yaranması mexanizmi öyrənilmişdir.

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində li-
* erin təkamülünün vo onun morhələ-
1. lin  ycni nəzəri modeli to k lif edilmiş, 
t; -klassik xəttiləşdirilmiş nəzəriyyəyo 
. ,ən biitün proses və hadisələrə yeni 

ıfiziki mühitdə”  baxılmışdır. Bura- 
d v rənilən proses vo hadisələrin müto- 
h ıkliy i onların fon göstəriciləriniıı 
h 'canlanmäları hesab olunmaqla, ba- 
x ıı nəzəriyyənin əsas tənliklori bu hə- 
3 nlanmalara görə tortib edilmişdir. 
A .şdırılan konsepsiyalar baxımından 
z ələ ocaqlarınm və onların formalaş- 
n ıinın dinam iki mexanizıninin mo- 
th ləri işlənilmiş və nəzəri cohətdən zol- 
z prosesinə süni yolla müdaxilə et-
n klo onun gücünün zəiflodilmosino 
n I olmağın mümkünlüyü əsaslaııdırıl- 
m ^dır. Seysnıik dalğaların kinematik 
\ linam ik parametrlərinin geodinaıni- 

tədqiq edilmiş vo qeyri-xotti defor- 
iı liyaya uğrayan anizotrop mühitdo 
e tik i dalğaların yayılması geodinamiki 
cl nıqsızlıq korısepsiyası baxımından
; ;dırılaraq seysmik anizotrupiya prob- 
lı ;ıin həllinın nəzori əsası yaradılmış- 
c' Alınmış nəticolər osasında əks olu-
ı dalğa hodoqraflarının qeyri-hiper-
1 ıkliyi hallarındakı seysmik məlumat- 
I m geoloji təfsirinin vo onların ınükitin 
x i vo qeyri-xətti fıziki-mexaniki vo pet-
r /  ki xüsusiyyotlorinin “ effektiv”  və

oqiqi”  qiymotlorinin müoyyon edilməsi 
üf.ulları işlənilmişdir.

Azərbaycanda litosfer p litə lorinin 
geodinamiki təkamül mexanizmi doqiq- 
loşdirilmiş, b ir sıra fıziki prinsip və kon- 
sepsiyalar irəli sürülmüşdür.

H,wnıı Qutiygy

Radiometriya. Azorbaycanda radio- 
metriyanın əsası 20 osrin 1-ci yarısıııda 
qoyulmuşdıır. 1914 ildə Bibiheybot sa- 
hosində ilk neft-mədon laboratoriyası 
yaradılmış vo Bakı neft mədonlorindo 
neft-lay sularınm radioloji torkibinin 
öyrənilməsi üzrə müşahidələr aparıl- 
mışdır. 20 əsrin 30-cu illərində radiuın 
yataqlarının axtarışı moqsodilo Balaxa- 
nı, Sabunçu, Ramaıuı, Suraxanı, Piral- 
lahı neft yataqlarının lay suları, Qara- 
çuxur və Xırdalanda qazılan kəşfiyyat 
quyularından çıxarılan süxur nümunə- 
ləri analiz edilmiş, buruq sularında ra- 
diumun m iqdarı öyrənilmişdir. “ Bibi- 
heybət”  yatağında Mohsuldar qatın iki 
horizoıılunun sularında radium aşkar 
olunmuş və onun konsentrasiyasınm 
dərinlikdon asılı olaraq azaldığı müəy- 
yən edilmişdir. Müx. üzv Heydər Əfən- 
diyev K iç ik  Qalqazın İstisu ərazisin- 
dəki mineral bulaqların sularını tədqiq 
etmiş və radiumlu suların həm do turş 
m aqmatik süxurların inkişa f etdiyi 
ərazilordə yayıldığını miiəyyonloşdir- 
mişdir.

20osrin 40-cı illorindən radioaktiv fi- 
lizlorin sistemli axtarışına başlanılmış və 
bütüıı geoloji-geofıziki işlər ıadioaktiv- 
liyin ölçülməsi ilə müşayiət olunmaqla 
radioaktiv xammahn paralel və kütlovi 
axtarışı həyata keçirilmişdir. Respubli- 
kanın ayrı-ayrı regionlarının uranlılıq 
səciyyəsi öyronilmiş, geoloji məsələlərin 
həllində radiometrik iisulların perspek- 
tiv liliy i osaslandırılmış vo neft mədənlə- 
rində, yod zavodlarının ətrafında radio- 
aktiv liy i yüksək olan sahələr müoyyən 
edilmişdir.

1960-70 illərdo müx. üzv İlyas Həsə- 
nov vo b. tərəfindon neft-qaz geologiya- 
sı sahosindo radiometrik üsullarm totbi- 
qi həyata keçirihniş və bəzi rayonlar ae- 
roqamma planaalma üsulu ilə todqiq 
olunmuşdıır. Alınmış nəticəlor yerüstü 
radiometrik üsullarla dəqiqləşdirilmiş 
vo neftli-qazlı strukturların qaınma sa- 
həlorindo monfı anomaliyalarla əks 
olunması müəyyən edilmişdir.

Neftli strukturlar üzərində radiogeo- 
kiınyovi anomaliyalarııı toDİətinin öyrə- 
nilməsi moqsodilo aparılmış todqiqatlar 
noticəsindo Kaynozoyun çökmə süxur- 
larında radioaktiv elementlorin pavlan- 
ma qanunauyğunluqları miioyyon edil- 
mişdir. Yer tokinin pozıılma zonaları 
sətlıdo qamma-saholorin müsbol ano- 
maliyalaıia, neftli-qazlı struktuıiarın isə 
monfi anomaliyalarla oks olunması aş- 
kar edilmişdir. Bir sıra seysmoloji məso-

lələrin hollindo, o ciimlodon, zəlzololərin 
proqnozlaşdırılmasında radiometrik 
molumatlardan istifado olunmağa baş- 
lanıhnışdır.

1970-90 illordo seysmik-aktiv zoııa- 
larda radioaktiv saholərin variasiyaları 
vo radiometrik molumatlaı:osasında Yer 
qabığımn dərinlik cıııruluşunun model- 
loşdirilmosino aid todqiqatlar aparılmış- 
dır. Radio-ekologiya sahəsindo aparılan 
todqiqatlar, neft modonlərində və Bakı- 
ııın avrı-ayrı sanaye obyektlorində ioıı- 
laşdırıcı monbolorin istifadəsi ilə olaqo- 
dar yaranan radioaktiv saholərin öyrə- 
nilməsi lexniki mənşoli radionuklidlorlə 
çirklənmiş saholəri aşkar etməyə imkaıı 
vermişdir. A M E A  Geologiya İnstitıı- 
tunda Yer sothində alla-şiialanmanın 
variasiyasım öyroıımok ınoqsodilo yeni 
cihaz koınpleksi işlənib hazırlanmış vo 
Geofızika Elmi Mərkozi ilə birlikdo 
kompyuter texnikası bazasında qamma- 
spektrometrik analiz qurğusu -  SARİ-I 
yaradılmışdır.

1990 ildon başlayaraq ətraf mühitin 
radiasion vəziyyətinə nəzarətin toşkili 
üzro metodiki işlər aparılmış və Abşe- 
roıı yarımadasınm radiasion vəziyyoti 
vo rad ionuklid lo ıio  çirklonm iş ayrı- 
ayrı sahələr todqiq edilmişdir. Almınış 
m olum atlar əsasında Azərbaycanın 
depressiya zonalarmın (Kür çökokliyi, 
Xəzəryanı-Quba zonası, Abşeron yarı- 
madası) 1:200000 miqyash qamma-sa- 
ho xəritoləri tortib olunmuş və bu sahə- 
lorin tektonik ak tiv lik  vo geolojı quru- 
luş haqqında informasiya daşıyıcısı ol- 
duğu tosbit edilm işdir. Son illordə ra- 
d iostratiqrafiya və palçıq vulkanları- 
nın radiometriyası üzrə stratiqrafik kə- 
silişlərdo istinad horizontları, quru vo 
dəniz vulkanlarında radiasiya fonunun 
m üxtə lifliy i müoyyən edilm işdir.

Çiııgi: DHvcv

C^eotermiya. Azoı baycanda bıı sahə- 
də tədqiqatlar 19 əsrin sonlaruıda Sa- 
bunçunun ııeft quyularmda temperatur 
ölçməlori ilo başlaıımışdır. Burada 
müxtolif dorinliklordo tempeıatur do- 
yişmolori izlonilmiş vo dorinliyin artma- 
sı ilə temperaturun yüksəldiyi tosdiq 
edilmişdir.

20 osrin əvvəllərində Abşeroının ııeft 
modənlorindo geotermik miişahidəlor 
noticəsiada quyularda temperaturuıı do- 
riııliyo görə artması ilo yanaşı, geoter- 
mik pilloııin qiymoti (16 5 48,3 nı) də 
müoyyonloşdirilmişdir. Lay sulannııı
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qııyuya sızma mənbolorini aşkar etmək 
moqsadilə Balaxanı-Sabunçu-Ramana 
sahəsinin b ir sıra qııyularında tempcra- 
tur ölçmoləri aparılmış vo Ramana sahə- 
siııdo geotermik pillonin 21-35 m arasın- 
da doyişdiyi göstərilmiş, bəzi quyularda 
anomal temperalurların mövcudluğu 
aşkara çıxarılmış və bu. nisbətən az mi- 
nerallaşmış suların dərin laylardan qu- 
yuya sızması ilə izah edilmişdir.

30-cu illərdə neft quyularında elek- 
trotermom etrlərin köməyi ilə tempera- 
tur ölçmolori aparılmağa başlanılmış, 
ölçmələrin nəticəlorindən istifadə edilə- 
rək geotermik p illənin qiymotlori he- 
sablanmışdır.

40-cı illordə neft-mədən geotermi- 
yası sahəsində tədqiqatlara akad. Şəfaot 
Mehdiyev başçılıq etmişdir. O, ilk  dofə 
Abşeron yarımadasmın neft yataqları- 
nın geotermikasına dair todq iqatlar

aparmış, Azərbaycanın vo Qərbi 
Türkmənistamn çöküntüıoplanma zo- 
nalarının tektonikası, struktur xüsusiy- 
yətləri və neft-qazlılığı ilo əlaqodar tem- 
pcraturıın paylanma qanunauyğunluq- 
lannı öyronmişdir. Akad. Azad M irzə- 
canzado və b. neft-qaz mədənlərinin isti- 
lik rejiminə aid geotermiyanm b ir sıra 
nəzəri mosololərini aıaşdırmışlar.

N cft modənləri və axıarış-kəşfıyyat 
saholərindoki quyularda tem peıatur 
ölçmolori ilə yanaşı, süxur niimunoləri- 
nin müasir üsullar ilə istilik xassolori 
tədqiq olunmuşdur. Yer təkinin dərin- 
liklərində baş veron proseslərin t’ıziki 
mahiyyətinin müəyyon edilməsi istiqa- 
mətindo Abşeron və Goncə neftli-qazlı 
rayonlarında istilik seli todqiq olunmuş 
vo 1:500000 miqyaslı “ Aasrbaycan SSR-

in depressiya zonalarının istilik seli xəri- 
tosi”  tortib edilm işdir (Bakı, 1982).

70-ci illərdən respublikada dəniz geo- 
termiyası istiqamotiııdə todqiqatlara 
başlamlmış və bu məqsədlo bir sıra yeni 
cihazlar yaradılmışdır. Geotermiyanın 
termal sulardan vo geotermal enerjidon 
istifado sahələri akad. M iroli Qaşqay və 
b.-nın tədqiqatlarmda öz əksini tap- 
mışdır.

Azorbaycanda geotermik tədqiqatla- 
rın spektri genişlənmiş və Yerin daxili 
is tilik  mənboloriniu, radioaktiv parça- 
lanma hesabına yaranan istiliyin, lito- 
sfcrin dərinliklorindo gedən və is tilik  
miibadiləsi ilə müşayiot olunan müxtolif 
proseslərin (neftin əmolə gəlməsi və s.) 
öyrənilmosi və onlarm riyazi modellori- 
nin hazırlanması istiqamətində todqi- 
qatlar aparılmışdır.

A bt/ulvalıab M u x ta ro  ı>

Kəşflyyat geofizikası (çöl geofizi- 
kası). Azərbaycanda faydalı qazıntı ya- 
taqlarının axtarış üsullarmı əhato edon 
kəşfiyyat geofizikası 20 əsriıı 30-cu il-  
lorindon inkişafa başlamışdır. 1935-36 
illordə əks olunan dalğalarhı ilk  s e y s -  
m i k  k ə ş f i y y a t  işlori aparılmışdır. 
Seysmik çöl müşahidəlorinin texnika və 
metodikası, alınan seysmik məlumatla- 
rın emal vo interpretasiya qaydaları işlo- 
nib hazırlanmış, əvvəlco Azərbaycanm 
quru ərazilorindo, 1941 ildon isə Xəzər 
akvatoriyasında genis istifadə edilməyə 
başlanmışdır. Seysmik kəşfiyyatın bü- 
tiin  üsulları (oksolunan dalğa üsulu, 
ümumi dərin llik  nöqtəsi üsulu, sınan 
dalğa iisulu, sınan dalğaların korrelya- 
siya üsulu, dərin seysmik zondlama, şa- 
quli scysmik profillomə), xüsusoıı doııiz

geofiziki koşfıyyat üsulları ilk dofo Azər- 
baycanaa totbiq edilmiş və təkmilləşdi- 
rilm işdir. 20 osrin 30-60-cı illərindo oks 
olunan və sınan dalğalar ossilloqrafık 
üsulla birdofolik qısa seysmik siqnallar 
şoklindo qeydə alınırdı. Sonralar onların 
maqnit lentino yazılmasına. zaman kəsi- 
lişlərin>n qurıılmasına və Xəzor donizi 
akvatoriyasında seysmik koşfıyyat işləri 
zamanı partlayışsız (pııevmatik) dalğa 
mənbələrinin tətbiq edilmosinə başlan- 
dı. 8()-ci illordə seysmik siqnalların ro- 
qomli qeydiyyatına keçid ümumi doıin- 
lik nöqtəsi üsulunun inkişafında keyfıy- 
yətco yeni yiiksəliş mərhəlosı oldu. Bu 
dövrdən seysmik koşfıyyatın kömoyilo 
struktur məsələlərin həlli ilo yanaşı, əl- 
verişli seysmogeoloji şoraitdə gc. ■ i kə- 
silişin proqnozlaşdırılması, o r ıdon 
yataq tip li anomaliyala ın m v/yon 
edilməsi mümkiin oldu. Bu, b:r ıer- 
spektivli obyektlərin ayrılma- əzi 
haiiarda isə həmin anom aliya l1 ya- 
taqların açılmasına imkaıı .dir.
Xəzorin bölməlorində sanəvi se. xə- 
ritəalma işləri aparılmış, mi'u . qu- 
ruluşlu (Qobustan, Kür-Qabıı lar- 
arası, Qorbi Abşeron vo b.) ııd  zlı 
rayonlarda, Kür çökəkliyinin və
K içik Qafqaz dağları ilə təmas la- 
rıııda, Xəzər hövzəsinin qərb b ııda 
quru-dəniz keçid zonasının ged ' qu- 
ru/uşunun və neff/ı-qaz/ı/ığının "iq iq i 
üçiin qeyri-standart seysmik k. val 
müşahidə sistemləri, emal vo təiV ısul- 
laıı işlonib hazırlanmış və təı dil- 
mişdir. Seysmik tədqiqatkır notı ıdo 
Azərbaycamn depressiya zona • nda 
Mezokaynozoy çöküntülərinin ılik 
quruluşu öyromlmiş, b ir sıra nei ızlı 
hövzolor ayrılmış, kəşfıyyat q .ası 
üçün s truk tu rla r hazırlanmı Bu 
strukturlardan b ir çoxunda ( ■
“ Qala” , “ Kürsongi” , “ Qarabağ lu- 
radxan lf' və s.; dənizdə -  “ Bah. <ə- 
ro Z irə-doniz” , “ Günəşli” , .
“ Azəri” , “ Kəpoz” , “ Şahdəniz' sa- 
ııaye ohomiyyətli yataqlar açılı iş- 
lənilməyə verilmişdır. 90-cı illo? sə- 
nayesinə xarici sərmayələrin vo i lo- 
giyaların tətbiqi ilə səciyyələmı >.ıniz 
və quru sahələrində ikiölçülii (21) ı ys- 
m ik işlər ilə yanaşı üçölçülii (3D) >eys- 
m>k işlor do aparılır vo “ A>:əri 
Ç ıraq-G iinəşli”  yataqlarında tocrübi- 
metodiki rejimdə dördkomponentli (4C) 
və dördölçülii (4D) seysmik işlər totbiq 
edilir. Aparılan işlər nəticosində keyfıy- 
yətcə yeııi geoloji-geofıziki mateıiallar 
alınmış, sahəbrin vo yataqların üçölçülü
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modelləri qurulmuş və bunun əsasında 
kəşfıyyat işlərinin istiqaməti dəqiqləşdi- 
rilm işdir Kəşfıyyat qazıması üçün dəniz 
ərazisində b ir sıra strukturlar seçilıııiş və 
onlardan b ir neçəsində neft-qaz yataq- 
ları (“ Şahdoniz” , “ Qarabağ" və s.) aşkar 
edilmisdir. Kəşfıyyat geofızikası tədqi- 
qatlarının aparılması və inkişafında 
Rəsmi Abdullayev, Əkrəm Şəkinski, 
Davud Babayev vo b.-nın mühiim 
xidmotlori olmuşdur.

E l e k t r i k  k ə ş f i y y a t ı n a  dair 
işlar 20 əsrin 30-cu illərində şaquli elek- 
tıik  zoııdlama üsuıu ilo aparılmış, çö- 
kiintülorın tektonik quruluşu haqqında 
i! üoyyən məlumatlar əldə edilmişdir. 
A .ağı Kür çökəkliyində bir çox qafeum- 
la' ışkar edilmiş, bunların bəziləri son- 
r;nlan seysmik kəşfiyyat və qazıma ilə 
t. liqlənmişdir. 60-cı illordə ınaqnetik- 
I rik zondlama vo maqnetik-tellurik

■şfiyyat geofizikası (çöl geofizika- 
seysmik, qravimaqnit və elektrik 
fiyyatı üsullarından iDarətdir və 

;ı-qaz yataqlarının axtarışı məq- 
!ıiə Yer qabığının geoloji qurulu- 

ınun öyrənilməsi, kəşfiyyat qazı- 
j s i  üçün seysmik kəşfiyyat üsulla- 
ilə iokal strukturların hazırlanması, 
nların karbohidrogenlərlə doyma 
htimalının dəyərləndirilməsi (geo-

• ıji kəsilişin proqnozu) və karbohid- 
rogen resurslarının qiymətləndiril- 
'iəsi ilə məşğuldur.

pı niləmo iisullan ilə Yer qabığının öy- 
r. 'iılməsi üçiin iki regional profıl (Ağca- 
b di-Sarıcalar-Bəndovan, Ağsu- Sabi- 
r lad-Masallı istiqamətlərində) işlon- 
r, s və təqribən Mezozoy çöküntülərinin 

thinə uyğun gələn yüksək miiqavimət- 
I lektrik horizontu izlənmişdir. Elek- 
ı k koşfıyyatı (ıııaqnetik-tellurik zond- 

na -  m aqnetik-te llurik profilləmə) 
i u lla rı ilə Azərbaycaıı ərazisinin
< 'ix tə lif saholərində (K iç ik  Qafqaz vo 

ılış dağotəyi və Arazvanı zonalarda, 
( abırrı-Acm ohur çökəkliyində) sahəvi 
I 'ofil miişahidələri aparılmış, yiiksək 
m iiqavim otli e lektrik horizonlu üzrə 
(Vlezozoyun sothi) sxematik struktur
x.ıritələr tort ib olunmuşdıır.

Q r a v i m a q n i t  (qravimetrik vo 
ınaqnitometrik) k ə ş f i y y a t  üsulları
20 əsrin 20-ci illərindən Azərbaycanııı 
quru orazisindo və dəniz akvatoriyasın- 
da aparılır. 20-60-cı illordə böyük regio- 
nal geostruklur elementləro uyğun gəlon

anomaliyalar aşkar olıınmuş, nefltı-qaz- 
lı oyalotlərin dərinlik tektonik sxemi tər- 
tib  edilmişdir. 70-ci illərdən qravitasiya 
sahosinin daha miikəmməl bölgiisü apa- 
rılmış, Orta K iir çökokliyindo Mezozoy 
qalxımları ilə əlaqələndirilən çoxsaylı 
maksimumlar, karbohidrogen yataq- 
ları, d izyunktiv qırılmalar və fleksııra- 
larla əlaqələndirilon qravhasiya pillələıi 
və kəskin qradiyent zonaları aşkar edil- 
mişdir. Alınan nəticələr Orta K iir çö- 
kəkliyində Paleogen-Mezozoy çöküntü- 
ləri iizro tektoııik sxemin tərtib edilməsi- 
nə, seysmik kəşfıvyat işlorinin istiqamət- 
ləndirilməsinə imkan vermişdir. Maqni- 
tometrik kəşfiyyat işlori respublika ora- 
zisinin əksor hissələrində l:25000-dən 
1:100000-3 qodər miqyasla qravimctrik 
müşahidələrlə birgə aparılınış və qravi- 
metrik anomaliyaların tobiətinin, əsa- 
son, gömülmiiş massivləriıı ınonşoyinin 
aydınlaşdırılmasında mühüm rol oyna- 
mışdır

M ə d o n - g e o f i z i  k i t o d q i q a t -  
1 a r ı ilk dəfə 20 əsrin əvvəllərindo Abşe- 
ron yataqlarının quyularında tempera- 
tu r ölçmə işləri şoklində aparılmışdır. 
Bu üsulla neftli-qazlı horizontlar, quyu 
lüləsino maye axını və kəmər arxasında 
lay suyunun hərokəti müoyyon edilmiş- 
dir. 1930 ildə ilk dəfə Suraxanıda elek- 
trik  karotajı totbiq olunmuş, sonralar 
quyu potensiah ölçülmiiş, giilləli perfo- 
ratorlar sınaqdan keçirilmişdir. 30-cu 
illərin sonunda yüksək dağıdıcılığa ma- 
lik gülləli pcrforatorlar (torpedo) hazır- 
landı. Karotaj perforasiya və torpedlo- 
mə işlori də təkmilləşdirildi. Bakının 
neft yataqlarında qaz karotajı işlori sı- 
naqdan keçirildi. Sonralar quyu karota- 
jı işlərinin yeni modifikasiyaları -  qam- 
ma-karotaj, izotoplar üsulu, neytroıı 
qamma-karotaj, neytron karotajının is- 
t il ik  üsulu, impuls-neytron karotajı, 
qamma-qamma-karotaj üsulları təklil 
edilmiş və sınaqdan keçirilmişdir. 50-ci 
illə rin  sonunda radioaktiv karotajın 
müxtəlif növləri vo elektrik karotajının 
yeni modifikasiyaları (yan kaıotaj, in- 
duksiya karotajı, miiqavimot iisuluna 
əsaslanan ıııikrokarotaj, akııstik karotaj 
və s.) totbiq olunmağa başlandı. 70-ci 
illərdən nüvə-maqnit karotajı iisulu tət- 
biq olundıı, onun nəzori osasları, alınan 
nəticələrin tofsiri metodikası işlonildi. 
İmpuls-neytron karotajı noticolorinə 
osasoıı ncft yataqlarımn işlənilmosino 
nəzarot metodikası hazırlandı, qazılan 
quyularda tcxnoloji vo geoloji para- 
metrlərin ölçülməsi üçiin geoloji-texno-

loji tədqiqat stansiyaları tətbiq edildi. 
Qazıma prosesi zamanı kaıotaj işlori 
aparmağa imkaıı verən ikikaııallı avto- 
nom cihaz işlənib hazırlandı. Geofızi- 
kanın yeni növ cihazları və üsulları ya- 
radıhb tətbiq edilm işdir (Roşid Cavaıı- 
şir və b.). M iirəkkəb kollektorların 
geofiziki tədqiqatı üsullarmın tətbiqi 
metodikası, yeni neftli-qazlı rayonlar- 
dan alınmış materialların təfsiri iisulıı 
(xiisıısilo quyu kəsilişi iiz.ro anomal 
yiiksok lay tozyiqiııi ııozəro alıııaqla), 
neft vo qaz ehtiyatlarımn hesablanması 
üçün geofiziki parametrlorin təyini ıne- 
todikası və s. işlənib hazırlanmısdır.

Azərbaycanda f  i 1 i z g e o f i z i k a - 
s ı sahəsində ilk kəşfıyyat üsulu 20 osrin 
20-ci illərindən Daşkəsən dəmir liliz i ya- 
tağında, dəqiq geofiziki işlor isə Godo- 
bəy, Çıraqdərə və Mehmana kolçedan 
vo polimetal yataqlarında tətbiq edil-

Mədən-geofiziki tədqiqatları quyu- 
nun geofiziki tədqiqatı üsulları ilə 
aparılır. Bu üsullarla quyu kəsilişin- 
də olan süxurların xüsusiyyətlərinin 
dərinlikdən, litoloji tərkibindən, neft- 
qazlılığından və s. asılı olaraq dəyiş- 
məsi, fiziki sahədən asılı olaraq kə- 
silisdəki layların xüsusi müqaviməti, 
radioaktivliyi, elastik dalğaların ya- 
yılma sürəti, nüvə-maqnit rezonansı 
və s. öyrənilir.

mişdir. 50-ci illordon btı iisıılla Daşko- 
sən, Gədəbəy, Laçın və Ordubad ra- 
yonlarında bir sıra maqnit, qravimetrik 
və e lektrik anom aliyaları müoyyən 
olunmuş, bunlarııı bəzilərindo dənıir fi- 
lizi yataqları və s. aşkar edilmiş, kaı o- 
taj və şaxta-quyu üsulları ilə Filizçay. 
Kasdağ, Katex kolçedan-polimetal, 
Qızılbıılaq qızıl-sulfıd vo Qaradağ mis- 
kolçedan yataqlarının ehtiyatları lıe- 
sablanmışdır.

Azoıbaycanda geofizikanın iııkişa- 
fında Əliəşıəf Əlizado. Həsən Əlımo- 
dov, Xoşboxt YıısilV.adə Korım Kori- 
ıııov vo b.-nııı miihüm rolıı olınuşdtır.

&d rco ılınüi'iccK oc ııjy 'ic ım o ico jio i ıı>ıcc- 
Koro crpocıııın  ııc ı|n c ı a ıo ııo c ııı.ıx  o6ji;icicm 
A ıcpfiaii;T<h:aııa (ııo;ı pc/ı. aK;ı«. A . A . A j i  ıı - 11  
; ı c ) .  B., 1963, rc o (|m iii 'icck h c  ııccJie;ıoııaıiMiı ıı 
A ıcpöaii/oKaııc (ııon  pc;ı. K . M. K c p ıı m o ııa  ). 
I>„ 19%.

K .v im  K .n im m ’, A r i f  N.jz.trov.

Davtıd Sııdu/ov, tjahvM.ıd Köç.ırli
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Geodeziya

Azərbaycanda geotleziya sahəsində 
tədqiqatların əsası 19 əsrin 40 50-ci il- 
lərində geodeziya alətləri vasitəsilə apa- 
rılmış ölçü işləri ilə qoyulmuşdur. Bun- 
ların nəticəsində ölkə ərazisində b ir sıra 
1-ci, 2-ci və 3-cü s in if məntoqələr qurul- 
muş, onların koord inatla rı miiəyyən 
edilmiş vo hərbi məqsədlər üçün xoritə- 
lor tə rtib  olunmuşdur. Respublikada 
geodeziyaııın inkişafı Məmmədqasım 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, b ir sıra yük- 
sok dərəcəli gcodeziya montoqələrinin 
müəllifı və eləcə də atlasların və xə- 
ritələrin əsas tərtibçilorindən olmuşdur. 
M.ƏIiyevin Azərbaycan dilində ya/.dığı 
ilk "Geodeziya kursu" (Bakı, 1928) vo 
başqa əsoıiori geodeziyanın inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. Geodeziyamn 
torkib hissəsi olan t o p o q r a f i y a n ı n  
Azərbaycanda osasını topoqraf general 
İbrahim ağa Vokilov qoymuşdur. Müx- 
tə lif illordə Qafqaz lıorbi dairəsinin to- 
poqrafıya qərargahında şöbə rəisi, Baş

qərargahda horbi topoqrafıya şöbəsinin 
rəisi, Respublika Xalq Torpaq Kom- 
misaıiığı Topoqrafiya-Geodeziya İdarə- 
sinin rəisi işlomiş İ.Vəkilov Azərbaycan- 
la yanaşı Rusiyanın, Türkiyənin, İranın 
və başqa dövlətlorin ərazilorində aparı- 
lan topoqrafıya-planaalma işlərinin təş- 
kilatçısı olmuş və həmin ölkələrin hərbi 
xəritolorinin tortib edilməsində yaxın- 
dan iştirak etmişdir. O, 1:420000 miq- 
yaslı “ Azərbaycan Respublikasının si- 
yasi vo tobii xoritəsi”  (Bakı, 1920) adlı 
ilk coğrafıya xəritəsini hazırlamışdır.

Geodeziyanın müstəqil elm sahəsi 
k im i inkişafı 20 əsrin 70-ci illərindən 
başlamışdır. Bu sahənin inkişafında 
geodeziya, topoqrafıya, kartoqrafıya 
üzro ixtisaslaşmış xüsusi müəssisə, Bakı 
kartoqrafiya fabrik i, "Azorbaycanaero- 
geodeziya" İstehsalat B irliy i, Azərbay- 
can Respublikası Dövlət Geodeziya və 
Xəritoçilik Komitəsi (2001 ildən Azor- 
baycan Respublikası Dövlət Toıpaq və 
Xəritəçəkmə Komitəsi) xüsusi rol oyna- 
mışdır. Dövlot Geodeziya Montəqoləri

Şəbəkəsinin yaradılması məqsədilo tod- 
birlər hoyata keçirilmiş, müasir texnolo- 
giyadan istifadə olunmaqla Peyk GPS 
(Qlobal Mövqe Müəyyənetmə Sistemi) 
vasitəsilə respublika orazisində 0-cı və 1- 
ci s in if geodeziya məntəqələrinin yeni- 
dən yüksok dəq iq lik lə  koordinatları 
nıüoyyən edilmiş və Beynəlxalq Geo- 
deziva Şəbokəsi ilə əlaqələndirilmişdir. 
Yerüstii, aero və kosmik fotoplanaalma 
vasitəsilə oldə olunmuş şokillər müasir 
texnologiyaya uyğun olaraq xəritəçək- 
mədə tətbiq olunmuşdur.

Yüksək doqiq lik li m ü h ə n d i s i  
g e o d e z i y a  işlərini yerinə yetirınək 
üçün istehsalat sahələri müasir geodezi- 
ya alətləri ilə (GPS, "Totalstaiion . La- 
zer nivelirləri və s.) tochiz edilnı to- 
poqrafiya işlərində rəqəmli texn' ' ziya- 
dan, elektron taxometrlərdən v alot 
və cihazlardan, planaalma məluın rını 
emal etmək iiçün isə müasir ke ıter 
proqramlarından istifado olunu.

HUMANİTAR ELMLƏR VƏ BİLİKLƏR

İqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisad elminin formalaş- 
masında Həsən ibn Ə li Nizam əl-mülkün 
(dövlət tərəfindən iqtisadi idarəetmə, 
xəzinədarlığın qurulması), Nəsiroddin 
Tusinin (vergiqoymanm prinsipləri, 
cəmiyyətin sosial-iqtisadi münasibətlə- 
rin in təkmilləşdirilməsi), M irzə Fotəli 
Axundzadənin (Axundov) tələbatlar 
haqqında fıkirləri mühüm rol oynamış- 
dır. İqtisad elminin formalaşması, onun 
institusional əsaslarının yaranması, əsas 
inkişaf istiqamətlərinin miiəyyənləşməsi, 
iqtisadi tədqiqatlar aparan elnıı mərkəz- 
lərin və peşəkar iqtisadçılar hazırlayan ali 
təhsil ocaqlarımn açılması 20 əsrin 20-ci 
illərindən başlamışdır. Sovet dövrü ger- 
çəkliy in in  özünəməxsusluqları, hakim 
ideologiya, məhdudiyyətlər vo qadağalar, 
diinya iqtisadi fık r i ilə əlaqənin zəif 
olması və s.-yə baxmayaraq, 20 osr Azər- 
baycan iqtisad elminin iııkişafında on 
mühüm mərhələ olmuşdur.

İqtisad elm inin tədris və tədqiqat 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 
sahəsi siyasi iqtisad ■ iqıısadi nəzəriy-

yədir. 20 əsrin 20-ci illərində respublika- 
mn ali məktoblərindo ana dilində siyasi 
iqtisadın tədrisinin əsasını qoyaıı Həsən 
Dadaşov olmuşdur. O, Azərbaycanda 
aqrar münasibətlərin tarixi, iqtisadi fık ir 
tarixi mosələlorini tədqiq etmiş, inkişaf 
etmokdə olan ölkələrin siyasi iqtisadınm 
əsasını qoymuşdur.

Azərbaycanda nəzəri iqtisadi f ik ir  
müx. üzv Bəhmən Axundovun əsəıiə- 
rində inkişaf e td irilm işdir. O, Bakı neft 
sənayesinin timsalında inhisarçı kapi- 
talın mahiyyətiııi araşdırmışdır. Onun 
sosializmdo əmtəə-pul münasibotləri- 
nin mövcudluğu, dəyər qanunundan 
istifadə, qeyri-iqtisadi am illərin iqtisa- 
di inkişafa təsiri, tələbatın artması 
qanunu, siyasi iqtisadın predmetino 
dair fik irlo ri xüsusi maraq kəsb edir.
B.Axundov M irzə Fətəli Axundov və 
Həsən bəy Zərdabinin iqtisadi f ik ir-  
lorinin ilk todqiqatçısı olmuşdur.

İqtisad elminin iqtisadi fik ir və iqti- 
sadi tarix sahəsi m illi iqtisadi təfəkkürün 
və müasir iqtisadi iııkişafın səviyyəsini 
daha ümumiləşdirilmiş şəkildo səciyyə- 
ləndirir. Azorbaycanda iqtisadi tarix

elmi məktəbinin yaradıcısı ak< Əli- 
söhbət Sumbatzado olmuşdur. O ı9 əsr 
Azərbaycanının kənd təsərrüi və 
sənayesinin inkişafı tarixino d: fıın-
damental əsərlərin m üəllifid ir. ıqulu 
Fərəcovun əsərlərində orta .ırdə 
Azərbaycanda iqtisadi fik ir, o c >dən 
Nizami Gəncəvinin, N.Tusinin 'sadi 
baxışları geniş tədqiq olunmu

Azərbaycanın tarixən aqı aye 
ölkəsi olması ənənəvi iqtısad eL bu 
sahənin geniş tədqiqinə səbəl uş- 
dur. Akad. Əhməd Mahmudc ənd 
tosərrüfatı istehsalınm intensivi liril- 
məsi və ona təsir edən am illər rar- 
sonaye inteqrasiyası problem lə1 sd- 
qiq elmişdir.

Azərbaycanda regional iqtis. yyat 
elm inin yaranması və bu elmi .qa- 
motin inkişafı akad. Asəf Nad ovun 
respublika şəhərlən və sonaycsinin 
yerləşməsi problemlərinə həsr edilmiş 
tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır.

Akad. Ziyad Səmədzadə əmək məh- 
suldarlığı vo əhalinin məşğulluğunun 
s trukturu , ictim a' istehsalm səmərə- 
liliy i və iqtisadi artım məsələlərini geııiş
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tədqiq etmiş, həmçinin bazar iqtisadiy- 
yatına keçidlə bağlı dünya təcrübəsini 
öyronmişdir.

Müx. üzv Ağasəlim Ələsgərovun 
tədqiqatları kəııd təsorriifatının ix ti- 
saslaşdırılması, üzümçülüyün inkişafı, 
kənd təsorrüfatında bazar münasibət- 
lərinin inkişafı problemlərinə, müx. üzv 
Teymur Vəliyevin araşdırmaları iqtisa- 
dı qanunlar və onlardan istifadə edil- 
məsinə, iqtısadi ink işa f səviyyəsinin 
tarazlaşdırılması qanunauyğunluqla- 
rınd , iqtisadıyyatın d inam ik inkişafı 
problemlərinə, xalqın iqtisadi f ik ir  
tarixinə, müx. üzv Ə bdülqafur Zər- 
gərovun tədqiqatları Azərbaycan səna- 
yesindo iş qüvvəsinin təkrar istehsalı 
m- sələlərinə, islam iqtisadiyyatının öyrə- 
ni nəsinə, müx. üzv Aq il Əliyevin araş- 
dı naları şəxsi istehlakın mahiyyəti, 
st ıkturu və dəyişmə meyillərinə, Azər- 
b< /canda əhalinin həyat səviyyəsinə, 
nı x. üzv Aydın Məmmədovun əsərlori 
aı ar sektorda yeni təsorrüfatçılıq for- 
rr larına, bu sahədə dünya təcrübəsinin 
ö; ənilməsinə həsr edilmişdir.

Azərbaycanda demoqrafıya və əmə- 
y' qtisadiyyatı elmi məktəbinin yara-
d ısı Mədət Aİlahverdiyev iş qüvvə- 
si in təkrar istehsalı, məhsuldar və 
q. ri-məhsuldar əmək, tam və səmərəli 
m şğulluq, m illi gəlirin tempi vo pro- 
P' rsiyaları problemlorinə aid tədqiqat- 
la ilo iqtisad elmini nəzon və praktik i 
c ıətdən zənginləşdirmişdir. Müx. üzv 
Ş; hbaz M uradov qadın əmək ehtiyat- 
la ı problem i, əhali, demoqrafiya, 
əı ək ehtiyatları, gender, insan poten- 
s lı mosələlərini tədqiq etmişdir.

Regional idaroetmə və regional siya- 
s;- ın müasir problemlərini müx. üzv Əli 
Nuriyev, müasir vergi sisteıninin forma- 
1; masının müxtolif cəhətlərini müx. üzv 
A if  Musayev tədqiq etmişlər.

Azərbaycanda iqtisadi tədqiqatlar, 
ə sən, AM EA -ınn  İqlisadiyyat İnstitu- 
l ıda, Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni- 
v  sitetindo, Azorbaycan Elmi Tədqiqat 
t  'iıd Təsərriifatının İatisadiyyatı və 
T şkili İnsti; utunda, Azərbaycan Res- 
p 'hlikası İqlisadi İnkişaf Nazirliyinin 
h isadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnsti 
tutunda, Əmok və Əhalinin Sosial Mü- 
dafiəsi N az irliy in in  Əmok və Sosial 
Problembr üzro Elmi Tədqiqat Tədris 
Mərkəzində aparılır.

Əd.. Ax y ı ı ^ OB B. K). M ohoiiojimcth'icc-
KHM KilllHTan B JIOpCBOJIIOUllOIIHOH 6aKMHCKOİİ 
ııc<|mınoH npoMWiujıcııııoci'iı. M., 1959; Al -  
I a h v c i' tl i y e v M. M. Azərbuycanıla işçi qüvvo-

siııiıı t ə k r a r  islchsalınm bozi m ə s a la lə r i .  U .. 196 6 ; 

MaxMyÄOi ı  A A . '^koiiomm'icckhc iipo6jicmm 
IIIITC IIC H < j)M K am iH  'JCMJICACJIIID 13 KOJIXdfUX 
A 'ie p f ıa iw K a H C K O H  (  ( !’■ I>., 196 9 ; C a Mcj r ıa jjc  
3. A. CrpyKTypa h x|)<[)CKTiiBHOCTb oSiuccibch 
H O rO  lipO H 'IH O flC TB a. L)., 19X0 ; O'ICpKII MCTOpilH 
a'İCp6<IMA*aiICKOH 'MCOIIOMHMCCKHH mmcjiii /mojj
pcu. T . C . U c ji n e b a , IO . M . M a m c j i o h a /. 
B., 1987; N a d i r o v  A. Müsləqil A/arbaycaıı 
iqlisatliyyatınııı iııkişal' mosobbri. B., 2001; M ıı - 
r a d o v  Ş. İıısaıı polensialı; osas mcyllər, rcallıqlar, 
problcmbr. B„ 2004; N ı ı r i y e v  Ə. Regional 
siyıısst vs idarəelmo. B.l 2)04.

Şahbaz Muradnv, Xosrov K.ırim ov

Tarix

Holə yazıyaqədərki dövrdə bütün 
xalqlarda olduğu kim i, qodim azərbay- 
canlılarm da ilk in  tarixi tosəvvür vo bi- 
liklori şifahi ötürüləıı rəvayətlərdə, əsatir 
və əfsanələrdə əksini tapmışdı. İnsanla- 
rın bir-birlorinə, eləco də təbiotə münasi- 
bətlərini nümayiş etdirən m ifık səciyyəli 
bu rəvayətlər ümumiləşdirilmiş bədii 
formada real tarixi hadisələr və faktla- 
rın inikası idi. Dövlətin yaranması tarixi 
biliklərə olan tələbatı artırmış, yazının 
meydana gəlməsi isə tarixi fakt və hadi- 
sələrin toplanmasına və qevdə alınnıası- 
na imkan vermişdi. Hələ Mezolıı-Neolit 
dövründə Qobııstamn bir çox qayaüstü 
rəsmlərində öz oksini tapan ən qodim 
yazı tipindən -  piktoqrafik (şəkli) yazı- 
dan isiifadə edən qodim azorbaycanlılar
e.ə. 3-cü m in illiy in  əvvəllərində meyda- 
na çıxan mixi yazı ııövü vasitəsilə mühüm 
fakt və hadisoləri qeydə almağa başla- 
mışdılar. Bu tarixi dövrə dair əsas biliklər 
əvvəllər Şumer-Akkad, sonralar isə Aş- 
şur və Urartıı abidələrində toplansa da, 
həmin mənbələrdəki məlunıatlar tarixi 
Azərbaycan orazisində ilk dövlot yara- 
dan mannalıların, eləcə də midiyalıların 
öz yazılarının və bu yazıları qeydə alan 
yeıli katibləıin olduğunu təsdiq edir.

Antik m iiəllifiərin molıımatlarından 
göriinür ki, Azorbaycan torpaqları Əhə- 
mənilərin hak;miyyəti altında olduğu 
dövrdə baş verəıı hadisələrin rəsmi sə- 
nəd vo salnamolərdo qeydə alınması, qə- 
dim azərbaycanlıların tarixədair biliklə- 
rinin əfsanə və nağıllarda şifalıi şokildə 
öliiriilməsi davam etınişdir. Hələ e.o. 7 
əsrdə Azərbaycan ərazisində toşəkkül 
tapmış Skif şahlığı haqqında məlumat 
verən Herodot (e.ə. 5 osr) istifado etdiyi 
monbəlor sırasında skiflərin nəsildən 
noslə ö liirdükləri rovayətlorin xüsusi 
ohəıniyyotini qeyd edirdi.

Orta osr ıniiə lliflərinə vo dövrün 
zordüştilik ononəsinə göro əslən Azər-

baycandan olan Zərdiiştün həlo e.ə. l-ci 
m inilliyin əvvəllərində yeni dini-fəlsəli 
sistem yaratması, artıq Əhəmənilərin 
dövriində müqəddəs sayılan "Avesta” 
kitablarının meydana çıxması, Avesta 
kanonunun ınəlız Azərbaycaııda l'orına- 
laşması qədim azərbaycanhların tarixi 
biliklərinin inkişafını göstorən amillər- 
dondir.

Zərdiiştı ononosinə görə e.o. 4 osrdə 
Makedoniyalı İsgəndor [e.ə. 356 323] 
torəlindən yandırılmış, yalnız tərciimə- 
lordo qorunub qalınış Avesta Sasaııi 
hökmdarı I Şapurun [239 -272] əmri ilə 
toplanıb kanonlaşdınlımsdı. Bu yazılı 
abidə qədim azərbayeanlıların tarixi tə- 
səvvürlərinin aydınlaşdırılması üçün 
böyük ohomiyyət kəsb edir.

Dövlətin mənafeyi baxımından tarixi 
fakt və hadisələrin qeydə alınmasının 
zəruriliyi bu ənənəni yaşatmış, antik 
Azərbaycan dövlətləri Atropatena və 
Albaniyanın yaranınası tarixi biliklərin 
formalaşmasma səbəb olmuşdur. Bu və 
bundan ovvəlki dövrə dair tarix i 
hadisələr bizim günlərədək, əsasən, an- 
tik m iiəlliflərin əsərləri vasitəsilə yetişsə 
də, qədim azərbaycanlıların zəngin 
tarixi biliklorə malik olması antik ta- 
rixçilərin çox vaxt yerli sənəd, məktub 
və rəvayətlərə istinad etməsindən də 
görüniir.

An tik  vo erkən orta əsr müəllifiərinin 
məlumatları qədim Azorbaycan sakinlə- 
ri olan albanların 5 əsrdo toşokkül tap- 
mış əlitbalarından əvvol dövrümüzədək 
golib çatmış heç bir abidədə izi qalma- 
yan kölınə əlifbalarınm olduğunu, xris- 
tianlığın yayılmasından sonra burada 
yaranmış yeni alban əlifbasınm məhz 
homin köhnə əlifba əsasında təkmilləş- 
d irild iyini təsdiq edir.

3 əsrdən başlayaraq Sasani imperi- 
yasının on iri vilayətinin sakinləri olaıı 
azərbaycanhlar imperiya daxilində ya- 
şamış digər xalqlar kirrıi Sasanı mədə- 
niyyətinin tərəqqisində mülıüm rol oy- 
namışlar. Sasanilər dövlətinin süqutun- 
dan sonra Albaııiyada olverişli tarixi- 
mədəni şəraitin yarannıası bnrada taı ixi 
biliklərin dalıa da genişlənmosinə səbob 
oldu. Alban hökmdarı Cavanşiriıı (7 
osr) sifarişi ilə o vaxtadok yalııız xalq 
rovayətlorində, ıniixtəJif dini səııəd və 
məktublarda, xroııikalarda. şeir nümu- 
nələrində və s. əksinı tapan ınəlıımallar 
Mıısa Kalankatuklıı tərəfindən “ Alba- 
niyanın tarixi”  osoriııdə qəlomə alımr. 
Sonralar əsərə Arsax Xaçınm knyazı 
Həsən Cəlalın [1215 61] hakimiyyətini,
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onun dövründə Qanzasar monastırımn 
tikilməsini oks etdirən dörd fəsil artırıl- 
mı>dır

7 -8 əsrlərdə ərəb istilası nəticəsində 
tarix i A/orbaycan torpaqlarımn Ərob 
xilafətinin torkibiııə daxil edilmosi azor- 
baycanlıların tarix i taleyində köklü də- 
y iş ik lik lor etdi. M illi-e tn ik  sərhodlərin 
todricon zoiflodiyi, modəniyyot göstərici- 
si kim i qiymətləndirilən orəb d ilin in  el- 
mi, dini vo odobi yaradıcılıqda yerli d il- 
loro üstün gəldiyi, kargüzarlıqda ərob di- 
linin işlodilməsinin xüsusi xolifə fərmanı 
ilə məcburi hesab edildiyi və bütün bun- 
larla yanaşı tarixi b ilik lərin  genislərıərək 
böyük ohəmiyyot kəsb etdiyi bu dövrdo 
islamı qəbul etmiş başqa xalqlarla bir- 
likdə azərbaycanlılar da obyektiv ola- 
raq ümumi müsolman modəniyyotino 
cəlb olundular. Tarix i biliklərin toplan- 
masında vo bıı b ilik lorin  osasında tarixi 
əsərlorin yazılmasında mühüm fəaliyyət 
göstərmiş orta osr ərəb tarixçi vo coğra- 
fiyaşünaslarmın əsərlorindən bəhrələnən 
azərbaycanlıların özləri də X ilafotin el- 
ıııi və mədəni həyatına qoşuldular. 9 
osrdən başlayaraq Xilafətin ən böyük 
şəhərlərindo olduğu kiıııi Azərbaycanın 
Bərdə, Ərdəbil, Marağa, Dərb'>nd, Şa- 
maxı, Naxçıvan və s. şəhərlorindo də 
mədəni morkəzlərin (məktəblərin, kitab- 
xaııaların, məscidlorin vo b.) fəaliyyot 
göstərmosi tarixi b ilik lərin  və tarixi tə- 
fəkkürün genişlonmosi, tarixi proseslərin 
malıiyyoti vo s. haqqında görüşlərin də- 
rinləşmosi üçün zəmin yaratdı. A rtıq  10 
əsrdo “ A lla lıın  evi” ndo -  məscidlərdə el- 
mi diskussiya və mübahisələr açmaq is- 
təməyən alımlor xüsusi təhsil müəssisələ- 
rin in -  mədrəsolərin əsasını qoydular. 
Mənholərdə dövrün elmi d ili olan ərəb 
d ilində yazan əl-Bərdəi, on-Nəşavi 
(Naxçıvanlı), əl-Gəncəvi, ət-Təbrizi, əl- 
Bakuvi, əl-Marağayi adı ilə əsorlərini 
dövrün elmi d ili olan ərob dilindo yazan 
neço-neço azərbaycaıılı a lim in  adları 
çokilm işdir. İk i mədəniyyətin -  Azər- 
baycan və ərəb-müsolman modəniyyoli- 
nin təmsilçisi olan bu alim lər öz fəaliy- 
yətləri ilo tarix i b ilik lə rin  elmi zomino 
keçmosində mühüm xidmət göstormiş- 
lər. Ədəbi-elmi yaradıcılıqda orəb d ili- 
nin işlədilməsino baxmayaraq, tü rkd illi 
azərbaycanlıların xalqın tarixi hadisələ- 
rə m iinasibətini əks etdiron fo lk lo r ya- 
radıcılığı davam edirdi. Nəğmələr, ba- 
yatılar, a talar sözü və s. ədəbi nürnunə- 
lor sırasında el ozam Dodə Qorqudun 
dilindən söylənilon dastan xüsusi yer tu- 
tur. 6-8 əsrlorin hadisolərini əks eldiron

bu dastan şifahi şəkildə elo həmin dövr- 
də yaranmağa başlamış, 7-9 əsrlərdo 
tam formalaşmışdır. Sonrakı illərdə ta- 
rixi b iliklorin əhəmiyyəti hələ 8 əsrin 1-ci 
yarısıııda İran xalqları arasıııda meyda- 
na çıxan vo Xilafəto qarşı yönolən vətən- 
porvər “ şuubiyyo”  (“ şuub”  -  “ xalqlar” ) 
meyillorinin təsiri ilo daha da artdı. 
Xüsusilə 8-9 əsrlər odəbiyyatıııda geniş 
vüsət tapmış bu mcvillər X ilafətin zoiflo- 
məsi nəticəsində Azərbaycanda yaran- 
mış müstoqil və yarımmüsıoqil dövlətlor 
dövründo daha da möhkəmlənmiş, ərəb- 
lorəqodərki “ ədalətli”  cəmiyyətə başçılıq 
cdən İran şalılarımn nüfıız vo qüdroti 
haqqında rəvayətlərə, İran tarixinə, 
İran ədəbiyyatına, fars dilinə aludəçilik 
artmışdı. Bu, tü rkd illi azorbaycanlıla- 
rın da fars d ilinə (xüsusilo ədəbiyyatda) 
üstünliik vcrmosinə, dövriin  Qətraıı 
Təbrizi, N izam i Gəncəvi, Xaqani Şir- 
vani kim i görkomli şairlərinin daha çox 
bu dildə yazmasına səbob olmuşdu.

Tədqiqatlar təsdiq edir ki, tarix i bi- 
lik lorııı əhəmıyyətinin dalıa da artdığı 
bu dovrdə yaranan yerli əsərlərin orəb. 
lars və b. dillordo yazılmasına baxmaya- 
raq, onların müəllinəri məhz azərbay- 
canlılar olmuşlar. Alban özüııüdərkinin 
vüsət lapdığı bu dövrdo M xitar Qoşun 
“ Qanunnamo” , “ A lban salnaməsi” , 
“ Gəncəli Xosrovun miisibəti” , Goncəli 
K iıakosun “ T a rix ”  əsərləri də mühüm 
yer tutur.

Mənbolor bu dövrdə tarixə dair xeyli 
əsorin yazıldığını göstərsə də, onların 
çoxu zəmanəmizədok gəlib çatmamış- 
dır. Bunlardan 1067 ildo Bağdadda açıl- 
mış “ N izam iyyə" mədrosəsində mühazi- 
rolər oxumuş təbrizli Fəxrəddin Əbiil- 
Fəzl İsmayıl ibn Musannanm “ Tarix-i 
Azərbaycan”  əsərini göstərmək olar. 
Dövı ün on başlıca elm ocağı -  “ univer- 
siteti”  hesab edilən bu mədrəsədə dərs 
deyən başqa azərbaycanlı alimlər içoı i- 
sində tarixi b ilik lə ri dərindən araşdıran 
vo tobliğ edən Xətib Tobrizi, Əbu Hafs 
Ömər ibn Osman əl-Gəncəvi, Tacəddin 
Əbu-l-Fodail Məhəmməd ibn Hüseyn 
ol-Urməvi və b ir çox başqakırı vardı.

Dövrün m iirəkkəb ta rix i hadisoləri 
görkəm li söz ustalarıııın şairlərin 
əsərlərində b ir çox halda, hotta daha 
ətraflı şəkildə əks olunmuşdur. Qətran 
T ob ıiz in in , Ə fzələddin Xaqanin in 
Nizami Goııcəvinin, Fələki Şirvaninin, 
İzzəddin Ş irvaninin, Mücirəddin Beylə- 
qaninin və b. osərlərindo tarix i mənbə- 
lərdo olmayan q iym ətli m olum atlar 
toplanmışdır.

13 14 əsrlərdə Yaxın və Orta Şorqin 
çox yerlərində olduğu kim i, A/ərbay- 
canda da la rix in  öyrənilməsində xeyli 
iroliləyiş baş verdi. Təbriz, Bakı, Ərdo- 
b il, Şamaxı, Gəncə, Naxçıvan Dər- 
bənd, Marağa və b. şəhərlərdə mədrəso- 
lərin açılması, kitabxanalann foaliyyət 
göstərməsi tarix elminiıı inkişafı üçüıı də 
əlverişli şərait yaratdı. Tarix i hadisəlori 
qeydo akmaq məqsədilo saraylarda “ va- 
qiənəvis”  (“ hadisələri yazan” ) vəzifosi 
təsis olundu. Lakin hadisələrin qeydə 
alınması daha çox höknıdaıiarın siyasə- 
tinə və mənafelorinə uyğunlaşdınlır, ta- 
rix əsərləri bu vo ya digər hakim qüvvə- 
nin mədlınaməsino çevrilirdi Bunu. la 
belə, tarixi hadisələrin bilavasi ı hoınin 
hadisolərin iştirakçısı və şahidi ııolnı- 
don qeydə alınmasının özü tarix baxış- 
ların və dövrə münasibətin aydıı şdırıl- 
masına yardımçı olınaqla bor. taıi-
xin elmi zominə keçmosi y o f ilkin
addımlar idi. Məhz bu dövrdə < ' Hoy-
ca ər-Rəvvadinin zəmanəmizoı gəlib
çatmayan “ Tarix-i Azərbaycan Bər-
doinin “ Tarix-i A rra ıı”  vo b. n r ya-
radıldı. 14 əsrin əvvollorindo l. !i ta-
rixçilor Fəzlullah Roşidoddiııı. ıbər-
liy i altmda “ Cami ət-təvarix' alna-
molər məcmuosi” ) adlı düny; niy-
yətli çoxcildlik tarix i əsoı yaz. . Bu
yazılı abidə orta osrlərin tarixı kkür
nümunəsi kim i qiymətləndiril. ır. 14
əsrdo yaşamış Azərbaycan tari: ı Mo-
həmməd ibn Hinduşah N axc aninin
"Dəstur ə l-katib" əsərindo ölk ■ siya-
si, ictimai, iqtisadi tarix ini oi dirən
xeyli sənəd toplanmışdır. I!,-, iııllah
Qəzvininin, Əhməd ibn Məh. odin,
Əbdürroşid əl-Bakuvinin, Əbu r əl-
Kutb in in  əsərləri iso Azərbayı.. elocə
də otraf bölgəlorə dair tarixi >rafi
b il’ kləri ohatə edir. Mənşoc bay-
canlı olan, lakin dövrün riııo
uyğun fars dilində yazan bı çilər
“ Dastan”  və ya “ T a rix ”  adlı ində
müasiri olduqları dövrün hac inin
təsviri ilə yanaşı, sələflərindən tdik-
ləri kölınə materialı yeni şəkiı ləmə
alırdılar. Bu yaradıcılıq üslır ləflə-
rin osərlərinə cavab olan n 'ordə
daha çox tətbiq olunurdu.

15 əsrdə başqa elmlorin nüm ondə-
ləri ilo yanaşı, tarixçilər də (Əbu Bokr 
T ihrani, Fəzlullah ibn Ruzbihan Xunoci 
və b.) Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 
hökındarlarının saraylarına dovot olıın- 
muşdular.

16 osrin ilk illərindo Azərbaycaıı So- 
fovi dövlətinin yaranması ito tarix elmi
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yiiksok inkişaf mərhələsino daxil oldu. 
Buna kitabxanaçılıq işinin toıəqqi etmə- 
si. Təbriz, Ə rdəbil, Şamaxı, Bakı. 
Gəncə. Marağa. Naxçıvan kitabxanala- 
rında çağdaş elmin butıın sahəlor ino, o 
cümlədən tarixə dair m iixtə lif dillordə 
yazılmış m inloıio osərin toplanması, qə- 
dim əlyazmalanr. Azorbaycamn moşhur 
xəttatları tərəfındon yenidən köçi'ırülnıo- 
si. ıniniatür sonəti ustalarının həmin ol- 
yazmaLarda təsvir olunan hadisəlori 
canlandıran m iniatürlər yaratması da 
tosir göstərmişdir. Dövriin Hoson bəy 
Rıımlu, İsgondor boy Mi'ınşi, Orııc boy 
Bayat (Don Juan Persidski) k im i azor- 
bııycanlı tarixçilori tarix i hadisəlari tos- 
vii' etməklə kifayətləıım ir, imkan daxi- 
lihdə hadisolorə fərdi müııasibət vo ba-
x arını da gizlətm irdilor. Hadisolərin 
z d iyyə tli şərhinə baxmayaraq, bu 

ı lordo fak tla r otraflı toqdim edilmiş, 
s lərmanlarınm, dip lom atik sənədlə- 
ı . moktubların surətləri verilm işdir.

Tarixi b ilik lo r bu dövrün yazılı və şi- 
I i ədəbiyyatında, o cümlodən aşıq 
F ziyastnda da mühüm yer tutur. Fars 

ıdo yazan azərbaycanlı tarixçilərdən 
|li olaraq, əsərlərini həmçinin ana di-
lo yazan bədii söz ustalarınm (Şah İs- 

i -yıl Xətai, Məhəmmod Füzuli, Xəzani 
'  b.) şahidi olduqlan ayrı-ayrı tarixi
I t və hadisoləri işıqlandırmaları dövro 
ı inasibotin açıqlanması və tarixə ümu- 
ı ı baxışın yaranması ilo diqqəti cəlb 
t ır. 16-17 əsrlərdə tarixi biliklər Qur- 
I ıni. Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Xəs- 
t Qasım k im i el ozanlarının yaradıcılığı 
\ ısitəsilə aşıq poeziyasında, eloco də 
lıoyatdan qaynaqlanan “ K oroğ lu ", 

sah İsmayıl-Taclı” , “ Qurbani-Pəri", 
\bbas Gülgəz" k im i dastan və epos- 
'da öz əksini tapmışdır.

18 əsrdə azorbaycanlı alimlər tarixi
■ ərləri yazmaq üçiin yalnız ərəb və fars
■ illərindən deyil, ana dilindən də istifa-

edirdilər. M üəlliflori elmə naməluın 
dsalar da, dövriimüzədək golib çatan 
rəvarixi-zamani Şalı Abbas ibn Xtıda- 
sııdə”  ( 1711) və “ Səfəviyyə padşahları”

1I 733) adlı kiçik əsərlər siyasi və iqtisa- 
i tarixi öyrənınok baxımından maraq 

uoğıırur.
Azərbaycan xanlıqlarının yaranması 

uırixi b iliklorin daha da genişləııınəsi, 
tarixi lofəkkürün baş veron lıadisoloro 
müııasibot osasında formalaşması mə- 
həlli ta ıix i əsərlorin mevdana golınəsi 
üçüıı şərait yaratdı. Orta əsrlərin b irçox 
alimlari təhsil və biliklərini artırmaq 
üçün uzaq ö lk ’iləro gedirdiiər. Ömrünün

40 ilin i soyahətlordo keçiron Hacı Zey- 
nalabdin Şirvani (1780 1838) dövrüııün 
nıəşhur tarixçisi k iın i də tanınınış, 
gördüklərini, eləcə do had\solərə münasi- 
botini A.Bakıxanovun “ zongin favdalar 
xəzinəsi”  adlaııdırdığı ' Riyazüs-səya- 
ho", Hodayiqüs-səyaho”  və “ Biistaniis- 
səyahə”  əsərlərindo qələms alnnşdu'.

Dövrün tarixçilorindan Fotoli şahın 
sarayında xidmət cdon, u/un müddət 
Təbriz-Xoy xanlığınııı voziri olan Əb- 
dürrəzaq bəy D iim buli (1762-1827) sa- 
ray vaqianəvislərinin olyazmakınndan 
və başqa moxəzlərdon bəhrələnorək 
' Moasir-i Su lla ııiyyo”  (“ Sultaniyyə 
abidələri” ), “ Tarix-i Dənabilə”  (“ Diin- 
buliloriıı ta rix i” ) və b. la rix i osorlərini 
yaznnşdır. Məholli ta rix i əsər yazan 
tarixçilərdəıı 1829 ildə “ Şoki xanlannm 
müxtosor ta rix i” ııi yazan Kərim ağa 
Fateh (1783 1858) də özünəıııəxsus yer 
tutur.

18 əsrdo tarix i görüşlər və dövrün 
dramatik hadisələrinə nuinasibot yazılı 
və şifahi ədəbiyyatda da öziinii göstərir. 
Şairlordən Şakir, Ağa Məsih, Mohcur, 
Nəbi, elocə də M olla Vəli Vidadi və 
M olla Pənah Vaqifın müxəmınəs forma- 
lı şeirləri dövrün tarixi b iliklorini əks et- 
dirən maraqlı nümunələrdondir.

18 əsrin sonu -  19 əsrin ovvəllorindo 
İran və Rusiyanm hoyata keçirdiyi iş- 
ğalçılıq siyasəti az sonra Azərbaycanın 
siyasi xəritosini doyişdirdi. Baş veron ha- 
disolor Azorbaycamn elıni-modoni həya- 
tında köklü dəyişikliklər etdi. Rus və 
Avropa ınodoniyyətinin təsiri tarixi ha- 
disələro ınünasibotdo yeni baxışların for- 
ınalaşmasına gətirib çıxartdı. Orta əsrlər 
dövrii Azorbaycanımn ən yaxşı ənə- 
nolorini qoruyub saxlayan vo inkişaf 
etdirən, Azərbaycan ta rix in i müasir 
dünya elıni səviyyəsində öyrənmoyə 
çalışan yeni ta rixç ilə r nosli yetişdi. 
Abbasqulu ağa Bakıxanovla başlayan 
bu ııosil Azərbaycan tarix in iıı öyrə- 
nilməsində yeni mərholənin osasını 
qoydu: tarixin elıni zəminə keçmosi 
prosesi başlandı.

Ən qədiııı çağlardan Rusiya işğalı- 
ııın ilk mərhələsinin başa çatdığı Giilüs- 
tan müqavilasinodak (1813) dövrü oks 
etdiron A.Bakıxaııovun "G iiliis tan i- 
İrom" (1841) əsəri fars düiııdə ya/ılsa 
da, obyektiv zərurot onıııı rus dilinə çev- 
rilməsini tolob odirdi. Qafqaz Canişini 
Baş İdarəsinin dəftərxanasında tərcü- 
məçi işloyən A.Bakıxanov 1844 iklo 
homkarı Vasili Kuzmiııin kömoyi ilə 
osəıini rus dihno təıcümə etdi. Rusiya el-

mi ictimaiyyoti (akad.-lər M.Bıosse,
B.Dorn vo b.) torəfindon yüksək qiyıııət- 
ləndirilon bu osər lıolo müollilm sağlığın- 
da lıisso-hissə dövri mətbııatda çap 
olunsa da, tııııı şokildə (ru^ dilində) ilk 
dəfo 1926 ildə Bakıda nəşr edildi. Əsarin 
Azərbaycan dilino təreümasi iso yalııız 
1951 ildo işıq iizii gördil.

Azərbaycaııda tarix elmiııin iııkişa- 
fıııda “ rııs şorqşiinashğmm patriarxı" 
adlandırılan M irzə Kazıııı bəyin 
1 802-70) bövük rolıı olmuşdur. Onıın 
Peterburqda çap edilon “ Dorbondna- 
mə” , Qodim zamanlarda Orta Asiyada 
yaşayan xalqların ta rix i” , "M iirid i/.m  vo 
Şamil” , “ İslaııı ta rix i” , “ Bab və babilor” 
kimi əsoıiori yalnız Azorbaycaııın vo 
ümıınıiyyətlə Qafqazm deyil, O ıia vo 
Morkozi Asiya, Yaxııı vo Orta Şəıq 
xalqlarının da tarixinə lıəsr olun- 
ınuşdur..

19 osrdə rus işğalı altında olaıı Şiıııa-
li Azərbaycanın hərjji-siyasi və ictimai- 
iqtisadi tarixinin öyrənilməsino artaıı 
maraq çar üsuli-idarəsinin tapşırığı vo 
ya sifarişi ilo yazılmış onlarca əsərin 
yaranmasına rəvac verdi. Çox vaxt çar 
məmurlarımn və hərbiçilərinin qələmi- 
ııinl ınohsulu olan, Qafqazm, o cümlədən 
Azərbaycanın, xüsusilə, son 200 illik  ta- 
rixinin öyronilməsi üçün bu gün əvəz- 
olunmaz mənbo sayılan həmin əsərlər 
yeıii ta rix i todqiqatların aparılması 
iiçiiıı tokaıı oldu. Hələ do orta əsrlər va- 
qiənəvislərinin ononələrini davam etdi- 
ron, yaşadıqlan xanlıqlaıda baş veroıı 
hadisolori qolomə alan yerli müolliflor re- 
gional tarixin yazılmasına üstünliik ve- 
rirdilər. Bunlardan Mirzə Adıgözəl bə- 
yin, Mirzo Carnal Cavanşir Qarabaği- 
nin, Əhməd bəy Cavanşirin, M ir Melıdi 
Xəzaninin, Rzaqulu bəy Mirzo Camal 
oğlunun, M iızə Rəhinı Fonaııın, l ləsə- 
noli xan Qaradağinin Qarabağ tarixinə 
dair yazdıqları osorlor xüsıısi ohoıniyyot 
daşıyır. Bu dövrün, başlıca olaraq, siya- 
si tarixo dair hadisəlorini təsvir edən 
nıüolliflori sırasıııda Şoki xanlığınm qısa 
tarixiııi comi 12 səhifolik motndə cəmloş- 
dirmiş Əbdüllotif Əfoııdinin, cyııi möv- 
zııda osor yazan Hacı Seyid Əbdülhəmi- 
din. qubalı l-ətoli xanın hoyatına Iwsr 
olunnnış osorıni 1847 ıldə 'Qalqaz” qə- 
zetiııiıı iki nömrosindo çap etdiron İs- 
gondor bəy Hacınskinin, l.onkoraıı xaıı- 
lığı haqqında “ Covahirnameyi Loııko- 
raıı”  (1869) osərini yazıııış Soidtli Ka- 
zım boy oğltınun adlarım çokmak olar.

19 osrin 2-ci yarısı A/.ərbaycaııın ta- 
rix elmində yeni idcya cəroyanlarının
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yaranması ilo əlamətdardır. M aarifç i 
demokrat cəroyanı niimayondəlorindən 
Mirzə Fətəli Axundzadənin (Axıındov) 
(1812-78) “ Kəmalüddövlənin məktub- 
ları” , Seyid Əzim Şirvaninin (1835-88) 
“ Şirvan xanlığının tarix i”  və “ Şirvan 
diyarımn qədim abidələri”  əsərləri, Hə- 
sən bəy Zordabiniıı (1842-1907) “ Əkin- 
çi”  və başqa qəzetlərdə çap etdirdiyi mə- 
qaloləri dövriin ictimai-iqtisadi, siyasi və 
mədəni həyatmı öyrənmok baxımından 
xüsusi ohəmiyyət daşıyır.

Bu n ıaarifç ilo rin  a rd ıcılla rı olan 
Nəriman Norimanov, Sultanməcid Qə- 
nizadə, Hobib bəy M ahm udbəyov, 
F iridun bəy Köçərli, Rəşid bəy Əfən- 
diyev, Teym ur boy Bayraməlibəyov 
və b. həm Qafqaz, ham də Rusiya mət- 
buatında çıxış etməklə Azərbaycanda 
tarix i fik r in  inkişafına mütorəqqı təsir 
göstərirdilər.

19 əsria sonu -  20 əsrin əvvəllərində 
Azorbaycanda baş verən ictimai proses- 
lor Bakını Rusiya imperiyasının iı i so- 
naye və mədəniyyot mərkəzlərindən bi- 
rinə çevirdi. Lakin çarizmin müstəmlokə 
şəraitində yaşayan müsəlman azərbay- 
canlılara qarşı həyata kcçirdiyi ayrı-seç- 
k ilik  siyasoti m illi ziyalıların formalaş- 
ması prosesini longidiı di. Buna, ali mok- 
təblərin olmaması, yeni ııpli məktəblə- 
rin az sayda və gec açılması, kitabxana 
və qiraətxanaların məhdudluğu da təsir 
göstərirdi. Rusiyaya və başqa xarici 
ölkələrə ali təhsil alınağa gedən azor- 
baycanlılar, əsasən, texniki bilikloro yi- 
yələnirdilər. Mohz buna görə həmin il- 
lərdə qələmə alınan tarixə dair əsərlərin 
sayı çox az olmuşdur.

1918 ildo Azərbaycan Xalq Cümhu- 
riyyətinin yaranması ilə cəmiyyotin icti- 
mai-siyasi və modəni həyatında baş ve- 
rən dəyişiklik Vətən tarixinin doıindən 
öyrənilməsi, tarixə yeni baxışın forma- 
laşdırılması məsəLslərini aktuallaşdırdı. 
Cümhuriyyətin yaşadığı qısa dövr Azor- 
baycanda elmi təfəkkürün inkişafı tari- 
xində yeni mərhələnin başlanması ilə 
əlamotdar oldu. 1919 ildə Bakı Univer- 
siıeti açıldı; yüksəkixtisaslı kadrların ye- 
tişdirilməsi, eləcə də tarixin todqiqi sa- 
həsindo ciddi addımlar atıldı. Həmin il 
Bakıda, az sonra isə Gəncədə “ Şərq ar- 
xeologiyası və ta rix in i sevərlər dərnəyi”  
yaradıldı. Cavad bəy Rəfibəyovun, Rə- 
şid bəy Əfəndiyevin, Yevgeni Paxomo- 
vun və b. təşkil etd iklori bu dəı nək Bakı 
U n ive rs ite tin in  nəzdində “ Müsəlman 
Şərqini Öyrənən Cəmiyyot”  adı ilə fəa- 
liyyətin i davam etdirdi. Taıix i b ilik lərin

daha dərindəıı öyrənilməsi məqsədilə
1919 ilin dekabrında Azərbaycan parla- 
menti binasında ilk m illi tarix muzeyi -  
“ İstiq lal”  muzeyi yaradıldı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
devrilməsindon (1920) sonra tarix elmini 
kommunist ideologiyasına tabe etmək, 
dövlətin və hakim bolşeviklər partiyası- 
nın mənafeyinə xidm ətiııi təmin etmək 
onu sosializmin üstünlüklərini nümayiş 
və tosdiq edən vasitəyə çevirmok üçün 
addımlar atıldı. 1921 ilin  əvvolində elm 
və təhsil sahələrinə ideoloji rəhbərliyin 
təmin edilməsi məqsədilo Azərbaycan 
SSR Xalq M aa rif Komissarlığı (X M K ) 
yanında Akadem ik Şöbə təşkil olundu. 
B ir il sonra həmin şöbənin osasında res- 
publikada aparılan elmi, o cümlədəıı 
tarix i lədqiqatları istiqamətləndirən El- 
mi Şura yaradıldı. Elmə ayrılaıı vəsaitin 
ildən-ilə artırılması tarix i todqiqatların 
genişləndirilməsinə şərait yaratdı. Qaf- 
qazın işğalından bori bu ərazidə yaşa- 
yan xalqların tarix in i öyronmək məqsə- 
dilə hələ I1) əsrdə imperiyanın mərkəzin- 
də m üxtə lif ta rix  cəmiyyətlorinin (o 
cümlədən erməni və gürcii cənıiyyətləri- 
nin) yaradılmasına baxmayaraq, Azər- 
baycanda belə cəmiyyət və komissiyalar, 
“ Müsəlman Şərqini Öyrənor Cəmiyyət”  
(1919) istisna edilsə, yalnız 1920 ildə, 
sovetləşmədən sonra təşkil olundu. 
Həmin ilin  iyununda X M K  məktəbdən- 
kənar işlər şöbəsində yaradılmış “ Muz- 
ekskurs”  (Muzey-ekskursiya) yarımşö- 
bəsinin nəzdində “ Doj?ma diyarın tədris 
muzeyi İstiq laT ’la yanaşı “ Qədim 
abidələrrn mühafızəsi komissiyası”  və 
“ Doğma diyarın tədqiqi cəmiyyəti”  ya- 
radıldı. Bu qurumların qarşısında Azər- 
baycanda olan qədim abidələri aşkar 
etmək, onların vəziyyolini və tədqiq 
səviyyəsini öyronmok, tarixi tədqiqatları 
üzə çtxarmaq, gələcək tədqiqatları plan- 
laşdrrmaq k im i vəzifələr durmuşdu. 
“ Doğma diyarın tədris mtızeyi -  İstiq- 
la f'da  yaradılmış tarix-arxeologiya böl- 
ınəsi Azərbaycan Xalq Cümhiiriyyoti 
parlamentinin qanunvericilik şöbəsinin 
arxivini, Cümhuriyyotin Xariei İşlər Na- 
zirliy i yanındakı xüsusi komissiyaların 
materiallarım əldə edərək, onları sistem- 
ləşdirmiş və beloliklo, tarixi hadisələrin 
osl mahiyyətinin açılması üçiin yeni qiy- 
mətli mənbələr əldə edə bilmişdi.

Tarix in  tədricən ideologiyalaşdığı 
bu dövıdo O ktyabr inqilabımn tarix i 
üzrə materialların toplanması və öyrə- 
nilməsi üçün 1920 ildən Moskvada təş- 
k il edilmiş İstpart (İstoriya partii) ko-

missiyasmın Azərbaycan orqam 
Azistpart (1921) yaradıldı. 1928 ildo 
A z is tpa ıtın  əsasrnda Azərbaycaııda 
sinfı mübarizonin və kommunist par- 
tiyasının tarix in i öyrənən irs tılu t təşkil 
olundu. 1930 ildə bu institu t Marks 
Engels Lenin İnstitu tunun  Azərbay- 
can filia lı, 1956 ildən A K P  M K  yanın- 
da Partiya T arix i İnstitu tu  Sov. İKP 
M K  yamııda M arksizm -Lenin izm  İn- 
stitu tu adlandırıldı.

1923 ildə Azərbaycan xalqınm tarixi 
keçmişini öyronon mühüm elnıi mər- 
k ə z -  Azərbaycam Tədqiq vo Tətəbbö 
Cəmiyyəti fəaliyyətə başladı. Dövrün 
elm, mədəniyyət və m aarif xadi nlorini 
öz sıralarında birləşdirmiş bu •miyyə- 
tin yaranmasında Noriman Nə manov, 
Soməd ağa Ağamalıoğlu, Ə l ! rəhim 
bəy Haqverdiyev və Həbib >iyevlə 
yanaşr Bakı Universitetinin nr sorla- 
rının (N.Aşm arftı. A .Baqri Ifiııfi- 
mov, D .Q olovn in . P.Ju/e .mir- 
nov-Loq inov. D .U ıusov. \  f:,axo-
mov, V.Sısoyev və b.) da böy: >hı ol-
muşdur. Respublikanın bır ı. >za və
vilayət şəhərlərindo cəmiyy yerli 
orqanları təşkil olundu. N i jlnıə- 
sino Rəşid bəy Əfəndiyev. ( ı böl-
ınəsinə Cavad bəy Rəfibəyc rxçı-
van bölməsino Hüseyn Musa Quba
bölməsinə Məmmədnəbi Ə; /adə,
Lənkəran bölməsinə Əliəş sma- 
yılov, Xanlar bölməsinə Ya' 'Tııın-
mel başçılıq edirdilər. Lenı ıd və
M oskva a lim ləri ilə elmi . ılərin 
qurulmasr və akademik V. ■ urtold 
k im i görkəmli şorqşünas ,inin 
Leninqrad bölməsino rəhbə arixi 
todqiqatların dərinləşməsi v." ;lon- 
məsinə böyük təkan verdı ildə
cəmiyyətin xüsusi orqanr -  bay- 
cam Tədqiq və Totəbbö Cən min 
X əbərlə ri”  işıq üzü gördü 
illərdə “ Azərbaycan tarixino ma- 
teriallaı 'ın nəşri başlandı, :ay-
canı tədqiq yo lla rı” nm iki nc jp -
dan çıxdı.

1923 ildə Rəşid boy İsn. vun 
(1877-1942) A.Bakıxanovda ınra 
Azərbaycan uırixinə dair ilk  ü liləş- 
d irici “ Azorbaycan ta rix i” , Y  ! omo- 
vun “ Azərbaycan ta rix in in  qıs.. ı.ursu" 
əsərləri çapdan çıxdı. Cəmiyyətiır taıix- 
etnoqrafiya komissiyasında fəal iştirak 
edən Azərbaycan A rxeo lo ji Komitəsi- 
nin katibi professor V.Sısoyeviıı “ Azər- 
baycan (Şimali) ta rix in in  qısa oçerki” 
əsəri isə 1925 ildo ııəşr olundu.

Cəmiyyətin torkibində azərbaycanlı
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alimlorlə sıx əlaqədə foaliyyət göstərən 
Moskva və Leninqrad professorlarının 
Azərbaycana dair tədqiqatları xalqın 
larixin i öyrənmok baxunmdan böyiik 
maraq doğıırur. Akad. V.V.Bartoldun 
“ Azərbaycan tarixinin qısa xülasəsi” ni, 
Bakr Universitetinin şorqşünaslıq fa- 
kültəsi təlobələrinə “ Xozəryam vilayotlə- 
rin müsəlman dünyasımla yeri" mövzu- 
sunda oxuduğu silsilə mühazirələrini,
D.xlə Qoıouda dair tədqiqatmı və b., 
akad. A .Y .K m nsk inm  Qobələ və Şoki 
tarixinə dair osorlərini, akad. A.Sa- 
moyloviçin “ Qafqaz və türk dünyası” 
vo b. m əq alə lə ıiiT  akad. İ.İ.Meşşani- 
m r.un “ Tarixoqədərki Azorbaycan və 
I rnrtu mədəniyyəti”  əsorini, ərəbşiinas 
p lessor P.K.Juzenin Azərbaycana 
ai- orəb mənbələrindən tərciimələrini
v ünlarca digər əsərlori göstormək 
ol !'.

1924 ilin  sentyabrmda Bakıda açılan 
1 numazərbaycan diyarşiinaslıq qu-
r ;vı tarix və diyarşiinaslıq sahəsində
n uim məsələlərin həlli yollarmr müəy- 
y. hşdirdi.

‘>29 ildə Azərbaycam Tədqiq vo 
I əbbö Cəmiyyəti Azərbaycan Dövlot 
: ıı Tədqiqat İnstilutuna (A D E T İ)
çı ildi. Cəmiyyət həmin institutun tər- 
k ııdə tarix-etnoqrafiya bölməsi kiını
f. iyyətini davam etdirsə də, tarixin 
Ə: tədqiqat problemi Azərbaycanda
siı i mübarizənin öyrənilmosi idi. Bu- 
m ııla yanaşr. institutda Marksistlərin 
El ni Tədqiqat Assosiasiyas: da fəaliy- 
yəı göstərirdi. 1932 ildə A D E Tİ osasın- 
da SSRİ EA Zaqafqaziya F ilia lının 
A )rbaycan şöbəsi yaradıldı, onun təı- 
k indoki tarix-etnoqrafiya şöbəsi frlia- 
lı ektoruna, 1935 ildə Zaqafqaziya P'i-
li nııı Azərbaycaıı şöbəsi SSRİ EA-nın 
A rbaycan Filialına çevrildi.

'!()-ci illərin 2-ci yarısında sovet cə- 
n vətində baş verən ciddi dəyişikliklər 
A 'rbaycan tarix elmini “ mədəni inqila- 
b alətinə”  çevirdi. Yeni dünyagörüşlü 
n ksist taı ixçilərin -  “ qırmızı miitəxəs- 
si 'i iı ı”  hazırlanması üçiin Mərkəzdon 
A 'rbaycana “ qırmızı pıofessorlar 
gı dərildi. Azərbaycan tarixinin tədqiqi 
il. məşğul olmağa başlayan bu alunlər 
(A Popov, A .N ik iş in , V.Pokşişevski, 
S .itk in , A .Dubner, S.Sef, N.Pçelin 
Y.Ratqauzer, A.Rayevski, O.Şteyn 
vo b.) yeni ideoloji məfkuronin toləblori- 
nə cavab verən əsorlor yazdılar. Azər- 
baycan tarixinin bir çox problemi öyrə- 
nilməmiş qaldı. Yerli, azərbaycanlı 
tarixçi kadrların sayı xeyli azaldı. Azor-

baycanda ilk  ta ıix  elmləri ııamızədi 
Əbdiiləziz Salamzadə, eləcə də Vəlı Xu- 
lu llu, Ağamir Məmmədov. Rəşid bəy 
İsmayılov, Əlımod Əhınədov kiıııi Azər- 
baycan tarixçiləri repressiyanın qurbanı 
oldular.

1935 ildo SSRİ EA Azorbaycan Fi- 
lialında ovvəlco Taıix, Etnoqrafıya və 
Arxeologiya İnstitutunun 1941 il iyu- 
lun sonunda birləşmiş Tarix. D il və 
Ədəbiyyat İnstituHmun, az sonra isə 
müstəqil Tarix İnstnuıunun təşkil olun- 
ması Voton ta ıix in iıı tadqiqinin geniş- 
lənməsinə şəraır yaratsa da, mövcud si- 
yasi durum. repressiyaların davamı ilə 
əlaqodar kadr çatışmazlığı hadisələrə 
miinasibətdə təhrif və nöqsaııları aradan 
qaldırmadı. Taı ixi tədqiqatların az say- 
da (əsasən, Azərbaycan larixinin mən- 
bəşünaslığı və tarixşünaslığına dair) ol- 
masına baxmayaraq, Tarix İnstitutu ilə 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin birgə toş- 
k il etdikləri arxeoloji və etnoqrafik eks- 
pedisiyalar Azorbaycamn qədim və orta 
əsrlər tarixinin todqiqi iiçün zongin ma- 
terial əldo etdi.

40-cı illo ıin əvvəlində faşist Alma- 
niyasının Sovet İttifaqı iizərino hücumu- 
nuıı başlanması təhliikəsi. repressiyalar 
və hərbi çağrrışla əlaqədar sıraları sey- 
rəlmiş Azərbaycan tarixçilərinin tədqi- 
qatlarının istiqamətini dəyişdiıdi. 1941 il- 
də tarixçilər rus dilindo (əly<ızması hüqu- 
qunda) “ Azərbaycan tarixinin qısa oçer- 
ki ’ni nəşr etdirdilər. Həmin illoıdo mü- 
barizə mövzusu bir sıra əsərlərdə öz əksi- 
ni tapmışdır.

1945 ilin martında ümumrespublika 
elmi mərkəzinin Elmlər Akademiya- 
sının yaramnası ilə tarix elmi yeni mər- 
hələyo qodəm qoydu, lakin mövcud 
inz iba ti-am irlik  şoraitində ideoloji 
buxovlardan xilas ola bilmədi. 1946 il- 
də “ EA Xoborləri” ndo kiçik hocmli 
ümumiləşdirici “ Azəıbaycan tarixinin 
oçeıkləri”  dərc olundu. Bu əsor Azər- 
baycan tarixino dair tədqiqatları geniş- 
ləndirməyin vo dorinləşdirməyin zə- 
ruriliy iııi göstorməklə yaııaşı, mittftalil 
d illi mənbəlorin həlo lazııni soviyyodə 
öyrənilmədiyini, vahid konsepsiyamn 
olmadrğını, tarixin ayn-ayn dövrləri- 
nin zəif, bəzən iso heç tədqiq olunma- 
dığını aşkar etdi.

40 50 illərdə Azərbaycanda tarixçi 
alimlər noslinin yetişməsi bir çox prob- 
l«jtnlorin holli iiçiin şərait yaratdı. 1954 
ildo İshaq Cəfərzado və akad. İqrar 
Əliyev ilk dəfo olaraq “ Azərbaycaııın 
qədim tarixi iizro oçerkIər"i rus dilindo

ııəşr etdirdilər. Elə həmiıı dövrdə aııtik 
Azorbaycan dövlətləri Atropateııa və 
Qalqaz Albaniyasının tarixinə hasredil- 
miş oıəqaloləi' çapdan çıxdı. Akad. 
Əbdülkorim Əlizadəııin 1956 ildo işıq 
u/ii göron ‘ 13-14 əsrlərdə Azərbaycanın 
ictımai-iqtisadi və siyasi tarixi* mono- 
qrafiyası bu gün də miitəxəssislərin stol- 
üstü kitabı kim i əhəmiyyotini sax- 
lamaqdadır. Azərbaycanııı orta əsrlər 
tarixi hələ 40-cı illərdən başlayaraq 
akad. İsmayıl Hüseynovun tadqiqatla- 
rmda da qələmo alınmışdır.

50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəl- 
lorində 3 cildlik “ Azorbaycan tarix i” 
(döıd kitabda) nəşr olundu. Bəzi pıob- 
lemlərin qoyuluşuna görə bıı giin də öz 
əlnmiyyətini saxkıyan bu əsərdə o vax- 
tadək tədqiqaı obyekti olmayan bir çox 
pıoblemlorin - xalqın mənşəyi, for- 
malaşması, Azərbaycan ərazisindo 
mövcud olan müxtolif dovlət qurum 
larının xarakteri və s.-nin hollinə cəhd 
edilmişdir.

Bu illərdə Azərbaycanın qədim və 
orta osrlor tarixini aıaşdıran alimlərin 
sayı az olsa da, ciddi tədqiqatlar apa- 
rılırdı. 50-ci illərdən Qafqaz Albaniyası- 
nın tarixinə dair moqalələrdə Azərbay- 
can tarixinin mürəkkəb problemlərin- 
dən olan qədim Azorbaycan əhalisinin 
etnik təı kibi və dili mosələləri tədqiqat 
obyektinə çevrildi. Azərbaycan tarixinin 
qədiın dövrii üzrə 60-cı illərdə çıxan ye- 
ganə fundamental əsor İ.Əliyevin “ M i- 
diya tarix i”  (Bakı, 1960) oldu. Antik 
dövr tarixino dair Z .İ.Yam polskin in  
“ E.ə. 3-1 əsrlərdə qədim A lbaniya” 
(Bakı, 1962) kitabı da nəşr edilmişdir.

50—60-cı illərdə Azorbaycamn orta 
əsrlər tarixinm öyronilmosi yeni mərhə- 
ləyə daxil oldu. Bıı vaxtadək çox səthi, 
əsasən, işğal və azadlıq miibarizəsi ilə 
bağlı məsolələrin işrqlandırılmasına 
xüsusi əhəmiyyət verilon osərlərdən fərq-
li fundamental tadqiqatlar meydana gəl- 
di. Yeni tarixçilər nəsli Azəıbayeanın 
7--I8 osrlor ta rix iııin  öyrənilməsındə 
böyük uğurlar qazandı.

Azərbaycan ta ıix in in  “ ərəb döv- 
rü” nə həsr olımmuş akad. Ziya Biin- 
yadovun “ Azəıbaycan 7 9 osrlərdə” 
monoqıafiyası bu gi'ın də əhomiyyətini 
itirınom işdir. Z.Bünyadov həmçinin 
A/orbaycaıı A tabəylə ıi və Xarozm 
şahlar dövlətlərinin laı ixiııə dair əsorlor 
yazınış, onlarca ərəb və Osmanlı 
mənbələrinin şərlıli lərciimələrini el- 
ınişdir.

Azərbaycamıı or(a əsıhr tarixinin
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m üxtə lif problcm ləri Məmməd Şərif- 
linin “ 9 əsrin ik inci yarısı 11 əsrlərdə 
Azərbaycan feodal dövlotləri”  (Bakı, 
1978), müx. üzv Oqtay Əfəndiyevin “ 16 
əsriıı əvvəllərində A/.ərbaycan Səfəvilər 
dövlətin in yaranması”  (Bakı, 1961), 
Sara Aşıırbəylinin “ Bakının orta əsrlər 
ta rix i oı;erki”  (Bakı. 1964), “ Şirvan- 
şahlar dövləti (6-16 əsrlər)”  (Bakı, 1983) 
əsərlərində təüqicı olunmuşdur.

Tarix elminin sonrakı illərdə inkişafı 
Yusif Yusifovun “ Elam. Sosial-iqtisadi 
ta rix”  (Moskva, “ Nauka” , 1968), Sol- 
rnaz Qaşqaym “ Manna çarlığının 
tarixiııdən”  (Bnkı, 1977), Kamal Əliye- 
vin 'Qafqaz Albaniyası”  (Bakı, 1974), 
"Azərbaycan tarixinə daır antik mən- 
bolər”  (Bakı, 1986), Tofiq Məmmədo- 
vun “ Albaniya və Atropatena”  (Bakı, 
1977), Sara Qasıınovanın “ Cənubi 
Azərbaycan 3-7 əsrlərdə” (Bakı, 1983), 
müx. üzv Fəridə Məmmədovanm “ Qaf- 
qaz Alhaniyasının siyasi tarixi və tarixi 
coğrafiyası”  (Bakı, 1985), müx. üzv Na-
ilo Vəlixanlımn “ 9-12 əsr ərəb coğra- 
fiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haq- 
qında”  (Bakı, 1974), “ Ərəb xilafəti və 
Azərbaycan”  (Bakı, 1993), M ikay ıl 
Heydərovun “ 13-17 əsrlərdə Azər- 
baycanın şəhərləri və şəhər sənətkarlığı” 
(Bakı, 1982), Rauf i liiseynovun “ Suriya 
mənbələri Azərbaycan haqqında” 
(Bakı, 1960), V aq if Piriyevin “ Azər- 
baycan Hülakular dövlətinin tənəzzülii 
dövründə" (Bakı, 1978), Yaqub Mah- 
mııdovun “ Ağqoyunlu və Səfəvilər döv- 
lətlərinin Qəıbi Avropa ölkələri ilə 
qarşılıqlı münasibətləri”  (Bakı, 1991), 
“ Azərbaycan diplom at iyası”  (Bakı,
1996), Şahin Fərzəliyevin “ Azərbaycan 
Osmanlı iınperiyası (15-16 əsrlər)”  
(Bakı, 1994), Ə li Rəhmaninin “ Azər- 
baycan 16 əsrin soııu -  17 əsrdə”  (Bakı,
1981), Fuad Ə liyevin “ Azərbaycan- 
Rusiya münasibətləri (15-18 əsrlər)”  
(Bakı, 1985) və s. monoqrafiyalarıııda 
əksini tapınışdır. Azərbaycan ta rix - 
şünaslığının bu dövrə aid ən mühüm 
nailiyyətlərindən b iri də Azərbaycana 
aid m üxtə lild illi qaynaqların nəşr olun- 
masıdır.

Bu illərdə 19-20 əsrlər Azərbaycan 
tarix in in  öyrənilməsi sahosində də ınü- 
hüm nəticələr əldə edilmişdir. Akad. 
Əlisöhbət Sumbatzadəniıı “ 19 əsrdə 
Azərbaycanm kənd təsərüfatı”  (Bakı, 
1958 ), “ 19 əsrdo Azərbaycanın sənaye- 
si" (Bakı, 1964), müx. üzv Mahmud İs- 
mayılovun “ 20 əsrin əvvəllorində Azər- 
baycanın kəııd tosərrüfatı”  (Bakı, 1960),

“ Azərbaycanın neft sənayesinin iıı- 
qilabaqədorki ta rix i”  (M .İbrahim ovla 
biıiikdə, Bakı, 1991), Həsi Abdullayevin 
“ Azərbaycan 18 əsrdo və onun Rusiya 
ilə m ünasibətləıii (Bakı, 1965) və b. 
əsəıiəri ta rix elm inin inkişafına təsir 
göstərınişdir. 20 əsr, o ciimlədən sovet 
dövrü tarix in in  öyrənilınəsi sahəsiııdə 
akad.-lər Cəmil Quliyev, Püstə Əziz- 
bəyova, To fiq  Köçərli, müx. üzvlər 
Zülfə li İbrahim ov, Əlövsət Quliyev, 
Qaraş Mədətov vo b. tarixçilərin ənıoyi 
vardır.

m m
OOUHAnbHO-
3HOHOMHHEOHAII
<«CTOPHD

Y.Yıısifovıın 
“ Elaııı. Sosial- 
iqlisadi tarix" 

kitabı. 
Moskva, 

1968.

1974 ildən başlayaraq o vaxtadək ta- 
rix elminin əldə etdiyi nailiyyətlər osa- 
sında ycni çoxcild ilk Azorbaycan tarixi- 
nin yazılması mosələsi gündəmə gəliril- 
di. M üxtə lif layihələrin hazııianmasına 
baxmayaraq, sovet to ta lita r rejiminin 
ideologiyasından kənara çıxmaq təhlii- 
kəsi çoxcildliyin orsəyo gəlməsinə mane 
oldu. Bu iş Ermənistamn əıazi iddiaları 
nəticəsində Dağlıq Qarabağ hadisəlori- 
nin başlanması ilə daha da çotinləşdi. 
Hadisələrə ik ili staııdartla yanaşan 
sovet hakim dairələri əsl hoqiqətin üzə 
çıxarılmasına maneçilik törətdilər, baş 
verən hadisələrə münasibətdə təhrifə vo 
saxtakarlığa yol verdilər. Məhz buna 
görə çoxcildlik Azərbaycan tarixinin ilk 
cildi yalnız 1998 ildə işıq üzü gördü. 
1998-2003 illərdə nəşr olunmuş 7 cild lik  
“ Azərbaycan ta rix i”  fundamental əsə- 
rində Vətənimizin tarixi qədim dövrlər- 
dən başlayaraq müasir günlərədək təd- 
qiq olunmuşdur.

Oıl.; Q u b a y d ıı I i n Ə. 10 il içnrisiııdo Azor- 
bayaında tarix clminin inkişafı. B.. 1930; Hi i -  
s cynzad. ı  Ə. 19 osrin ikiııci yarısıııda Azorbay- 
caıı larixşiinaslığı. B., 1967; C y M f i a n a a e
A. C'. A'icp6aü;ı>KaMCKaıı ııcTopnorpa(|)HH 19 20 
rck o b . t>., 1987; Ş i i k i i r o v  K. Azorbaycaıı tari- 
xi. I h. Elmi-ııozori vo pıaktik problcıııləri. B„ 
2004; Kepı i MOBa T a v ııu ıjıa . Mı ncTopıııı
I lauııoııajıı.ııoH AKaÄCMiııı llayK A ıcpSaii- 
;i/Kaııa. L>., 2005.

N a ilit V .ılixa ıılı

Arxeologiya

Azərbaycamn arxeoloji abidələri 19 
əsrin əvvəllorindən öyrəııilməyə baş- 
lanılmışdır. 1829 ildə Rusiya İmperator 
Arxeoloji Komissiyası tərəfindən gön- 
dəıilmiş Aleksandr Yanovski Azərbay- 
can abidələrinin yerləşməsinə dair tədqi- 
qatlar aparmış və onun bı.ı araşdırınala- 
rının nəticəlori 1846 ildə “ Qədim Qafqaz 
Albaniyası haqqında" məqalədə oksini 
tapmışdır. 1834 ildə İsveçrə səyyahı 
Dıibua de Manperi indiki Xanlar ra- 
yonu ərazisində arxeoloji qazıntılar 
aparmış və əldə etdiyi materialları 1-ran- 
saya göndərmişdir.

1848 ildə rus şərqştinası N iko lay Xa- 
nıkov Azərbaycamn bir sıra orta ,.;r 
abidoləri, o cümlodən Bərdə və Nax ı- 

vaıı abidolori. 1862 ildo fıansız soyy^ ı 
A d o lf Berje Muğan abidələri haqqı a 
məlumat vermişlər. Naxçıvanda mokı b 
müfottişi işləmiş K .N ik itin  1870 ildo - 
radakı duz mədənləıində istifadə o - 
muş qədim daş gürz və baltalar toı - 
ınışdır. Almaniyanm “ Simens”  şir; 
nin Godəbəydəki misəritmə zavoduı a 
kimyaçı və elektrik işləıniş Voldeı 
Belk mis yataqları ətrafında Son Tu 
Erkən Dəınir dövrüno aid 300-dən < x 
qəbir abidəsi qazmışdır. O, topla; ı 
materialları Hamburq və Münxeıı m - 
zeylərinə göndərmişdir. Fransız təd - 
qatçısı Jak de Morqan 1880 ildə T;n ş 
zonasında Tunc və Domir dövıiərinə 1
230-dan çox qəbir abidosi aşkar etn .
topladığı materialların on doyərli nünm- 
nələrini Parisin Sen-Jerınen mııze} I ə 
göndərmişdir. Şuşa realni m o k tə b ı ıə 
alman d ili ınüəllimi işləmiş Emil Re: r 
1892-1903 illərdə Qarabağda və Gəi 
çay boyunca Tunc və Domir dövıi.n <
aid b ir sıra abidələri tədqiq etmiş, t
barodo geniş hesabat yazmışdır. 1896 
də rus zabiti N .Fyodorov Naxçıv.-ı 
Qızılburun abidələıindon xeyli ınatc 
toplaıınşdır. Həmiıı ildə Moskva A r 
loji Cəmiyyətiniıı tapşırığı ilə Alel. 
İvanovski Azərbaycanın qərb bölgə ı 
də çoxlu sayda qəbir abidəsi tədqiq 
ınişdir. 1903 ildə Yelenendorfda (iıı. i
Xanlar) aptekdə kimyaçı işloyən Q.Ro- 
zendorf Gəncəçay vadisindo qazıntı ış- 
lori aparmışdır. Onun tədqiqatları barə- 
də mıəlumat 1906 ildə Sankt Peterburq- 
da “ İmperator A ıxeolo ji Komissiyası- 
ııın hesabatları"nda dərc olunmuşdur.

Göriindüyü kim i. 20 əsı in əvvəllərinə 
qədər Azərbaycanm arxeoloji abidələri- 
nin öyrənilmosi ilo ocnobilər moşğul ol-
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muşlar. Dəfınə toplamaq, gəlir əldə et- 
mək məqsodini güdmüş lıəmin şoxslorin 
bir çoxu bu abidolər barədə hesabat 
yazmannş. tədqiqat zamanı elıni metod- 
lardan istifadə etınəmiş və heç b ir elnıi 
nətico çıxarmannş, topladıqları nofis 
əşyaları isə mənsub oldııqları ölkələrin 
muzeylərinə göndormişlər.

Azərbaycanda arxeologiya bir elm 
sahəsi kim i 20 əsrin 20-30-cu illərində 
Ibrmalaşmağa başlannşdır. 1920 ildə 
Azərba.ytsn Dövlot Taıix Muzeyinin 
yar.ıdılm ısı abidolorin öyrənilməsi və 
qı-ydiyyatı işində mühüm addım olmıış- 
dur. Azərbaycan abidələrinin planlı şə- 
kildcı tədqiqi üçüıı 1923 ildo daha bır 
m. rkəz Azərbaycan Aıxeoloji Kom i- 
tc vo Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 
i'om iyyoti yaradılmışdır.

2l) əsrin 30-cu illəri Azərbaycan ar-
x logiyastnın inkişafında, m illi kadrla- 
rı yetişməsində xiisusi mərholə olmuş- 
dı Bu illərdə M il düzünə, Örənqala
ş. • yerinə, K içik Qafqazın cənub-şərq
əı ərino, Naxçıvan ərazisinə və Azər-
b- mın qərb rayonlarına ekspedisiya-
lii oşkil olunmuşdur. Bu işdo alimlor-
d Ələsgor Əlokbərovun, İshaq Cəfər-
z ııin, Davud Şorifovun, Saleh Qa-
z.ı in, Yakob Hummelin böyük xid-
ır: lori olmuşdur.

i k  dəfə olaraq irimiqyaslı, kompleks 
q;: ıntı işlərini Mingəçevir arxeoloji eks- 
pt isiyası yerinə yetirmişdir. Mingəçe-
vi dəryaçasının tik intis i ilə əlaqədar
o! aq su altında qalacaq abidəlorin tod-
qi i moqsədilə 1946- 53 illərdo bıırada
gı- ş arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır.
Q ıntılar zamam Erkəıı Tunc dövrün-
d. e.ə. 3-cü minillikdən orta əsrləro
q ırk i dövrlərə aid 20 mindən artıq
n di-modəniyyət nümıınoləri aşkar
e< nişdir.

lələ 1939 ildə qeydo almmış dünya- 
d: noşhur olan Qobustan kompleksin-
d 947 ildən başlayaraq geniş tədqiqat
i- i aparılır. Bu günə qədər burada Üst
P ?olit dövründən orta əsrlərə qədər 
u ı b ir dövrü əhatə edən (ı mindən çox 
n’ vtə lif mövzulu qayaüstü təsviıiər,
il dai insan diişərgəlori, qədim yaşayış 
yı ləri vo dəfn abidəlori aşkara çıxarıla- 
r;: , tədqiq edilınişdir.

1951 ildo Naxçıvanda I Kültəpo qə- 
dim yaşayış yerinin qazıntısına başlaınl- 
nıışdır. Qalınlığı 22 nı olan 4 mədoni tə- 
bəqəyo malik bu abidonin tədqiqi ilə 
Azərbaycan əraaisinds Eneolit dövıii- 
ııün mövcudluğu ilk dələ olaraq stibul 
edilmişdir. Əkinçi-maldar əhaJinin mo-

doniyyətini əks etdirən bu abidə sonrakı 
illərdə biitiin Qafqazın analoji abidələri- 
nin tədqiqi üçün etaloıı kim i qəbul edil- 
mişdir.

Azərbaycaıı arxeologiyasmm ən mü- 
hüm nailiyyətlərindən bııi 1960 ildə 
Qarabağda, Oııruçayın sahilində A lt 
Paleolit dövriinə aid Azıx ınağara diişər- 
gəsinin aşkara çıxarılması olmuşdur.

Azərbaycanda arxeologiya elıninin 
intensiv inkişafı 1970-ci illərə tosadiif 
edir. Respublika ərazisində çox sayda 
abidə aşkara çıxarılaraq qeydə alınmış, 
yiizlərlə arxeoloji abidodə qazıntı-tədqi- 
qat işləri apartlnnş və Azərbaycanm 
diinyanm oıı qodim insan ınəskonlorin- 
dən, ilkiıı sivilizasiya ocaqlarından biri 
olınası elmi əsaslarla sübuta yetirilmiş- 
dir. Arxeoloji qazıntıların intensivliyini 
artırmaq üçün Gəncə şəhərində, Qəbələ, 
Şamaxı. Dəvəçi və Qax rayonlarında ar- 
xeoloji bazalar yaradılınış və bütün böl- 
gələrdə stasionar ekspedisiyalar fəaliy- 
yət göstormişdir. Respublikanın, demək 
olar ki, bütün rayoıılarında tarix-diyar- 
şünaslıq muzeyləri açıldı. 1974 ildə EA- 
nın Tarix İnstitutunun nəzdində Arxeo- 
logiya vo Etnoqraliya sektoru, 1993 ildə 
iso həmin sektorun bazasında A M E A - 
mn Arxeologiya və Etnoqrafıya İnstitutu 
yaradılmışdır.

Azorbaycanda arxeoloji araşdırma- 
ların genişlənmosində yeni tik in ti sahə- 
lərinin todqiqinin böyük əhəmiyvə'i ol- 
muşdur. 20 əsrin 80-ci illərindo Moz- 
dok Oaradağ qaz kəmoı inin tikiııtisi ilo 
əlaqodar olaraq Dəvəçi rayoııu ərazisin- 
dəki orta əsrlər dövrünə aid Şabran sa- 
həsində geniş arxeoloji tədqiqat işləri 
aparılmışdır. Qazıntılar zamanı burada 
ictimai və yaşayış binalarınm qalıqları, 
mədəni-məişət tik ililə ri və istehsal ocaq- 
ları aşkar edilmişdir.

Həmin illərdə Şəmkir su anbarmın 
və Ycnikənd SES-in tikintisi ilə əlaqədar 
olaraq ərazidə Tuııc və Erkən Dəınir 
dövriinə, orta əsrlorə aid onlarca qəbir 
abidəsi və yaşayış yeri öyrənilmişdir.

“ Tarix və mədəniyyət abidolərinin 
qorunması haqqında”  (1998) və “ Arxeo- 
loji irsin qorunması haqqında Avropa 
konvensiyasına Azorbaycan Respubli- 
kasının qoşulması barədə”  (1999) qa- 
nunlar qobul edildikdən sonıa Arxeo- 
logiya və E tnoqrafiya İnstitııtunun 
ekspcdısiyası 2001-03 illordo Naxçıvan 
M R ərazisində, xüsusilo də Gəmiqaya 
abidəsində geniş arxeoloji tədqiqat işlə- 
ri aparmışdır.

Tikınti salıalərindəki arxeoloji abidə-

lərin öyrənilməsi istiqamətində Miııgoçc- 
vir qazıntılarındaıı sonra on böyiik işlər 
əsrin tikintisi hcsab edilən Bakı Tbilisi 
Ceyhan nefl vo Cənııbi Qafqaz qaz ko- 
morləri marşı utunda aparılmışdır.

A M EA -n ın  Arxeologiya və Etno- 
qrafiya İnstitutıı ekspedisiyasımn omok- 
daşları bu kəmərləriıı keçdiyi sahələrdə 
Eneolit dövriindən orta əsrləıədok nıüx- 
tə lif tarixi mərhələlərə aid 20-don artıq 
qoditn yaşayış ınəskəni və 200-dən artıq 
dofn abidosi aşkar edərok todqiqatlar 
aparnnşlar.

Respublikada A lt Paleolit dövriinün 
ən möhtəşom abidosi 1960 ildə Məm- 
ınodoJİ Hüstynov tərollndən Qarabağda 
Quruçayın sahilində aşkar edilmiş Azıx 
ınağara düşərgəsidir. Mağaıanın kom- 
pleks tədqiqi toqr. 1,5 mln. il bundan əvvəl 
qədim insanların burada məskunlaşdığını 
sübut etmişdir. 1968 ildə bu ınağarada 
Azıx adamının -  azıxaıılropun çənə 
sümüyüniin bir hissosi aşkar cdilmişdir. 
350 min ildən artıq yaşı olaıı bu tapıntı 
həm də dünyanın ən qədinı insan 
qalıqlarından hesab olunur. Azıx mağa- 
rasında 700 min illik  tarixə malik, dünya- 
da on qodirn ocaq qalığı və 350 ırıin ildən 
artıq yaşı olan, dünyada ən qədim tik in t1 
qalığı aşkara çıxarılınışdır. Azıx mağa- 
rası diinyada ibtidai dini inancların və 
hesabı (sayı) ifadə edən işarələrin izlərinə 
rast gəlinən ən qədim abidədir. Bu nadir 
abidə ibtidai insanın təşəkkülü. ibtidai 
icıııa cəmiyyotinin yaranması və inkişafı, 
onun ınaddi ınədəniyyoti, o cümlədən 
qədim insaııı əhatə edən ətraf ınühitlə 
bağlı məsələlərin tədqiqində əvozsiz rol 
oynayır.

Son tədqiqatlar Azorbaycanda bəşər 
tarixinin 2 mln. ilə yaxın olduğunu ehti- 
mal etməyə əsas verir.

Azorbaycan arxeoloqlarının ölkə 
ərazisindəki Mezoliı (e.ə. 12 8-ci minil- 
liklər) və Neolit (e.ə. 7-6-cı m iııilliklər) 
dövıiərinə aid abidələrdə apardıqları 
tədqiqatlar tarixin bıı ınərhəlolərində 
Azorbaycamn qodiın əhalisinin həyal 
təızi, təsərrüfatı, dini təsəvvürləri lıaq- 
qında zongin ınoluınatlar əldə etməyo 
imkan verir. Bıı dövrün on məşhur 
abidəsi Qobustandır. 1939 ildo Azor- 
baycanın göıkomli arxeoloqu Ishaq 
Cəfərzado torollndon qcydo alınmış 
Qobustaıı abidəsi Üst Paleojjt dövrtiıı- 
don son oıta osıiorədək biitün tarixi 
mərholəlori özündo oks etdiı ir. Molız bıı 
cəhətinə goro Qobustan dünyanın əıı 
nadir və moşhur ab'dolorindon biridir. 
Burada 6 ınindon artıq qayaiistü rosm

653



ELM. TEXNİKA. TƏHSİL

qcydə alınmışdır. Soıı tədqiqatlarla sübul 
cdilm işdir ki, Qobustan rəsmbrinin ən 
qədim nümunəlori Üst Palcoli' dövrüııo 
aiddir. Bu rəsmlər diinyada ibtidai incə- 
sənətin ən gözəl nümunələrindəndir.

Bu günə qədər Azəıbaycanda 100- 
dən artıq Eneolit dövrii (e.ə. 5-ci min- 
illik  4-cü m in illiy in  1-ci yarısı) abidəsi 
qeydə alınmış, onlaıdan b ir çoxu ətraflı, 
digər hissəsi isə qismən öyrənilmişdir. 
Eneolit abidələri ilə zəngin olan Azər- 
baycan misin emal olunduğu ilk yerlər- 
dən b irid ir. Bunun əsas səbəbi burada 
zongin mis yataqlarımn olmasıdır.

Naxçıvan ərazisindəki 1 K iiltəpə 
Eneolit dövrünün geniş aıxeoloji təd- 
qiqat işləri aparılan ən möhtəşəm abi- 
dələrindən b irid ir. Naxçıvan şəhərindən
8 A/;;-lik məsafədə yerləşən I Kiiltəpə 
yaşayış ycri Osmaıı Həbibullayev tərə- 
fındən tədqiq edilmişdir. 1,5 lıa əraziyə 
malik olan abidədə aparılan arxeoloji 
qazıntılar nəticəsində üıııumi qalınlığı
22 olan mədəni təbəqələr aşkar 
edilnıişdir. Abidənin 9 m qalınlığındakı 
a lt təbəqəsi Eneolit dövrünə a iddir. 
Təpə biitövlükdə aşağıdan yuxarıyadək 
kül, xırda daş, tosərrüfat və məişot qa- 
lıqlarından ənıələ gəlmişdir. Eneolit tə- 
bəqəsiııdən t'k in ti qalıqları, təsərıüfat 
quyuları, ocaq və kürələrin qalıqları, 
m üxtolif heyvaıı sümükləri, daşdan, sii- 
mükdən və gildən hazırlanmış əşyalar, 
taxıl qalıqhırı, qəbirlər və s. tapılmışdır.

I Kiiltəpə Eneolit dövrü materiallan 
içərisində daş alətlər çoxluq təşkil edir. 
Alətloriıı çoxu dəvəgözu -  obsidian da- 
şından hazııianmışdır. Burada müxtəlif 
daş alotlor, o cümlədən 300-dən çox 
oraq dişi əldə edilm işdir. Bazalt daşın- 
dan, əsasən, baltalar, pazlar, gürzlor, 
çəkiclər, toppuzlar və s. hazırlanmışdır. 
Kültəponin sümük məmulatı içərisində 
qaramal sümüyündən hazııianmış qa- 
şovlar, pardaxlayıcı alətlər çoxluq təşkil 
edir. Misdən hazırlanmış əşyalar isə san- 
caqlardan, muncuqlardan, tiyələrdən 
vəs. ibarətdir. Kültəpədən yiiksok tex- 
noloji üsulla hazırlanmış, dövrün gözəl 
səııət niinıunəsi sayılan boyalı qablar 
oldə cdilmişdir.

I K iiltəpə Eneolit dövrü təbəqəsin- 
dən 85 qəbir aşkarlanmışdır. Buradakı 
skeletlor ölülərin bükülü vəziyyətdo, yanı 
üstdə və yaxud arxası üstdə, m üxtəlif 
istiqamətlərdə dəfıı edildiyini göstərir. 
Bəzi skeletlərin üzərinə qırmızı oxra 
səpilmişdir. Eneolit dövrüno aid Baba- 
dərviş və Əlikömoktəpo abidolərindon 
və qəbirlordən oxra tapılmışdır.

Eneolit dövrünün mcmarlığı, onun 
müxtəlif təsərrüfat sahəlori, gil və digər 
məişət əşyaları haqqında daha geniş 
təsəvvür yaradan abidolərdən b iri də 
Ağstafa rayonu ərazisindəki Şomutəpə 
yaşayış ycrid ir. Ümumi sahosi 0,5 ha- 
dan artıq olan bu abidədə iki mədəni 
toboqo tədqiq olunmuşdur. Onun Eneo- 
lit dövıünə aid alt təbəqəsinin qalmlığı
1,5 /;;-dir. Bu təbəqədo sahəsi 400 kv. m 
sahədə dairovi planlı yaşayış binaları- 
nııı vo xeyli təsərrüfat t ik ililə r in in  
qalıqları aşkar cdilm işdir. Şomutopə- 
dən tapılmış maddi mədəııiyyət qalıq- 
ları onun sakinlərinin oturaq hoyatı və 
tosorrüfatı haqqında o tra tlı təsəvvür 
yaradır. Buradan tapılan m iix tə lif növ 
taxıl qalıqları, sümukdən və buynuzdan 
hazırlanmış toxalar, daş dişli oraqlar 
və s. əkinçilik mədəniyyətinin yüksək 
soviyyədə ink işa f e td iy in i göstərir. 
M üxto lif heyvanlara məxsus osteoloji 
qalıqlar iso Şomutəpə sakinlərinin in- 
kişaf etmis maldarlıqla da məşğul ol- 
malarına sübutdur.

Ağdam rayonu ərazisindəki Ley- 
latəpə və Colilabad rayonu ərazisindəki 
Əliköməktopə Eneolit dövrii abidələ- 
rindən tapılmış saxsı qablarm b ir his- 
səsinin sadə quruluşlu dulus çarxında 
hazırlandığı miiəyyon edilm işdi. Bu 
abidələrin tədqiqino qədər dulus çarxı- 
nın Azərbaycanda yalnız Son Tıınc döv- 
ründən tətbiq olunması məlum idi. Ley- 
latəpə və Əliköməktəpo tapıntıları gös- 
tərdi ki, dulus çarxı e.ə. 4-cü m in illiy in  
əvvəlindo meydana gəlmişdir.

Əlikömoktəpodə aparılan arxeoloji 
qazıntılar zaırıanı çoxlu sayda əhliləş- 
d irilm iş at sümiikləri aşkar edilmişdir. 
Bu tapıntı Azərbaycanda hələ e.ə. 5-ci 
m in illiy in  axııiarı-4-cü m in illiy in  əvvə- 
lindo atın əhliləşdirilməsini və Azərbay- 
canın dünyada atçılığın on qədim mos- 
kənlərindən biri olduğunu maddi fakt- 
larla sübut etmişdir.

Müx. üzv İdeal Nərimanovun uzun 
illər apardığı qazıntı-tədqiqat işləri nəti- 
cosində Kültəpə tip li abidələıdən fərqli 
digor arxeoloji abidələrin vo bununla da 
Eneolit dövrünə aid Şomutopə və Ley- 
latəpə mədəniyvotlərinin mövcudluğu 
müoyyən edilmişdir.

Eneolit dövrü abidələrinin öyrənil- 
nıəsi isiiqamətində ən mühiim nailiyyəl- 
lərdon b iri 2004-05 illərdə Ağstafa 
rayonunun Böyük Kəsik və Poylu qəso- 
bələri yaxınlığında Bakı- Tbilisi Cey- 
han neft vo Cənubi Qafqaz qaz kəmər- 
ləri marşrutunda Eneolit dövrünə aid

yaşayış yerlərinin aşkar edilmosidir. 
Qazıntılarla müəyyən edilmisdir ki, bu 
Eneolit yaşayış yerindən tapılmış arxeo- 
lo ji materiallar, eynilə Leylatəpə abido- 
sində oluuğu k im i, bilavasitə Yaxın 
Şərq mədəniyyətinin. qədim Azərbay- 
can və Mesopotamiya (İkiçayarası) mə- 
doııi-iqtisadi əlaqələrin və miqrasiyala- 
rın nəticəsidir.

2004 ildo aşkar edilmiş və 2005 ildə 
qazılmış Leylatəpə mədəniyyətinə aid 
Soyuqbulaq kurqanlarının qeydə alın- 
masına qədər Cənubi Qafqazda Eneolit 
dövrünün yaşayış yerindən kənarda 
məzarhq tip li abidələr məlum deyildi. 
Soyuqbulaq kurqanları, Azərbaycan da 
daxil olmaqla bütiin Cənubi Qafqa.--.la 
ilk belo tapıntı olub, ən qədim kıiRıan 
abidələıidir.

Tədqiqatlar göstərmişdir ki. A> r- 
baycan ərazisi Tunc dövrü abidoləri lə 
zəngiııdir.

Azərbaycanda Erkən Tunc d» ii 
abidələri elmi ədəbiyyata Kiir-iA w. 
mədəniyyəti adı ilə daxil o lm ih ' 
Kür-Araz mədəniyyəti C ənubi Qal z. 
Şəıqi Anadolu , İranın şimakfı b 
ərazilərindo və digər yerlərdə yayıl - 
dır və Azərbaycan K iir-A raz  ıııəd. 
yətinin təşəkkül tapdığı ilk  əraz. 1- 
muşdur.

Naxçıvaııda 1 Kültəpənin ik ci 
təbəqəsi, II K iiltəpənin alt təbəq i, 
Şoıtəpə, Aşağı Daşarx, 1-ci və ci 
Maxta yaşayış yerləri, Uəmiqaya, 1-
bəcər, Abşeron petroqliflərinin ilk ■ r-
holəsi, Mingoçevir abidoləri komı - 
sinin ilk dövrü, Qobustan abido1 ri 
kompleksinin müvafıq dövrii, Xaçıı z- 
da Sərkərtəpə, Qazaxda Babad.’i •, 
Qarabağda Qarahacılı, Boyəhm i, 
Qaraköpəktəpə, Günəştəpə və A - 
baycanın m üxtəlif bölgələrində onK a 
digər abidələr Kür-A raz mədəniy\ i
oks etdirir. Bu dövrdə Azərbayc. a
ək inç ilik  və m aldarlıq  ink işa f r, 
əhalinin bir hissəsi əkinçilikdən ıı I- 
laşaraq yalnız maldarlıq üzrə ixH s- 
laşır vo beləliklə də birinci böyük i- 
mai əmok bölgüsü baş verir.

Azərbaycaııda Orta Tunc dövrii ( 0- 
3-cii m in illiy in  sonları-2-ci nnnilliyi I- 
ci yansı) Qarabağda Üzəıiiktəpo, ( iöy- 
təpo, Çinartəpə, Qaraköpəktəpə, Nər- 
giztəpə, Ağtopə, Toxmaqtəpə yaşayış 
məskənləri və Borsunlu kurqanları; Qo- 
bııstan, Gəııcəçay, Xaçbulaq, Küdürlü 
kurqanları, Şəmkir torpaq qəbiıiəri; 
Muğanda I Mişarçay vo Cəfərxanlı ya- 
şayış məskənləri; Naxçıvanda I və II
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Kültəpə abidələriııin miivafıq tobəqələri, 
Şahtaxtı. Qızılburun, Nəhəcir yaşayış 
moskənləri, Oğlanqala, Çalxanqala, 
Vayxır qalalan və s. arxeoloji abidələr 
əsasında ətraflı öyrənilmişdir.

Eneolit və Kür-A raz mədəniyyoti 
yaşayış məntəqolərindən fərqli olaıaq 
Orıa Tunc dövrüniin yaşayış nıəskənləri 
daha bövük salıəni əhatə etmişdir. 
Məsələn, Üzorliktəpə və Ciöytəpə yaşa- 
yış məskənləri 3 lıa, Cinartəpə 7 Iw 
sahəyə m alik olnıuşdur. Naxçıvan böl- 
gr ində tədqiq olunmuş yaşayış məs- 
k:-r əri nıöhtəşəmliyı ilə fərqlənərək 
^ lim  Şəıqdəki şəhər dövlətlərini xatır- 
lci'. !rdı. Burada sahəsi 10 lıa-yd yaxın
0 II Kültəpə tip li abidələrdə miix. iizv 
\  Əliyev apardığı tədqiqatlarla e.o. 2- 
ci n illiy in  1-ci yarısında Azərbaycan-

ədim şəhər mədəniyyətinin mövcud 
o! sını siibut etmişdir.

'rta Tunc dövründə Azərbaycanda 
s; ıkarlıq peşəkar sahəyə çevrilmişdir.
Y .yış yerlərində sənətkarhq məhəllə-
1 in varlığı xüsusi sənətkar züm-

i.iin formalaşması ilə bağlı olmuş-
u Bu dövrdə sənətkarhq başqa təsər- 

sahələrindən ayrılaraq müstəqil 
ir  . f  edir və bununla da ik inci böyük 
ic ıai əmək bölgüsü baş verir. Bu döv- 
rü sənət sahələri içərisində dulusçuluq 
xii ısilə fərqlənirdi. Azərbaycanda mo- 
i:: om və polixrom boyalaıia bozədil-
n r qablarm istehsalı gcniş yayıldığın- 
da Orta Tuııc dövrü bəzən “ boyalı qab- 
laı mədəniyyəti’' adı ilə də tanınmışdır.

Son Tunc Erkən Dəmir dövrii bir 
sı xüsusiyyotlori ilə əvvəlki tarix i
m hələlərdən əhəmiyyətli dərəcədə 
fs jlən ird i. A7orbaycan tarixindo bu 
di e.ə. 14-7 əsrləri əhato edir. Bu
d' də hələ Erkən Tunc dövründə ya 
r: tağa başlayan tayfa ittifaqları yeni
i( ıai-iqtisadi şəraitdə dalıa da güc- 
1;. , ibtidaı icımı quruluşunun əsasları
d lır, s in ifli comiyyət formalaşırdı. 
Ş ili Azərbaycan ərazisində bu dövrə 
a: üç arxeoloji mədəniyyət öyrənil-
n J ir: Naxçıvan, Talış-M uğan və 
X alı Gədəbəy mədəniyyətlən

Jaxçıvan mədəniyyəti O rta Tunc 
t ründo formalaşmış, Son Tıınt: və
E k,>n Dəmir dövrlərində yüksək inkişaf 
səviyyəsinə çatmışdır. Çox böyiik sahəli 
(bəzən 30-40 ha-yn qədər). müdaliə lıa- 
sarlı, narınqalası olan yaşayış məs- 
kənlərinin (II Kültəpə, Oğlanqala, Çal- 
xanqala, Şahtaxtı, Qalacıq, Sədərək qa- 
lası, Nəhəcir qalası və s.) mövcudluğu bu 
modəniyyəti fərqləndirir. Naxçıvan ınə

dəniyyotində moııoxrom və polixrom bo- 
yalı saxsı qablar çoxluq təşkil edir. Qəbir 
abidələri daş qutular, torpaq qəbirlər, 
kromlex və kurqanlardan ibarətdir.

Tabş-Muğan mədəniyyəti Tahş dağ- 
lıq zonası, Muğanın cənubu və Lonkəran 
düzənliyində yayılmışdır. Bu nıədəniyyət 
başlıca olaraq qəbir abidələri (kurqan, 
daş qutu sərdabələr) əsasında öyrənil 
mişdir, lorqləndirən əsas cəhətlərdən bıri 
qəbir abidələri növlərinin müxtəliHiyidir. 
Bu, coğrafi-təbii m iihit və tarixi ənənə- 
lorlə bağlı olmuşdur. Lakin bu xüsıı- 
siyyətlərə baxmayaraq, həm dağlıq, həm 
də düzənlik ərazilərin abidələrində, dəfn 
mərasimində və avadanlığın tərkibində 
ümumilik vardır. Talış-Muğan modəniy- 
yotinin tərqləndirici əlamətləri sırasına 
arxeoloji abidələrin tipləri vo dəfn ınərasi- 
mi ilə yanaşı, xiisusi quruluşlu (yohərvarı 
dəstəkli, relyefli, aypara bəzəkli) tunc 
qılınc və xəncorlər (o cümlədon Ön Asiya 
tipli), yastı baltalar, ox və nizə ucluqları, 
qiymətli daşlardan və qızıldan bozək 
əşyaları, silindrik möhürlər, qara cilah 
saxsı qablar və s. daxildir.

Azərbaycan ərazisində arxeoloji təd- 
qiqatlarla öyrənilmiş Son Tunc-Erkən 
Dənıir dövrünə aid digər arxeoloji mə- 
dəniyyət - Xocalı-Gədobəy mədəniyyə- 
tinə məxsus abidələr Qarabağda. Gən- 
cəçay hövzəsində, Mingəçevir, Daşkəsən, 
Gədəbəv, Gəncə və Qazax bölgələrində 
müəyyən edilmişdir. Bu mədəniyyəti 
xarakterizə edən abidələr müxtəlif tip 
qəbir (daş qutu, torpaq qəbir, kurqan və 
kromlexlər) və yaşayış məskənlərindən 
ibarətdir. Yaşayış moskənləri sırasına 
ətrafı möhkəmləııdirilmiş (Qaratəpə, M i- 
sir qışlağı), mövsümi xüsusiyyətli (Üç- 
təpə), ətrafı hasarsız yaşayış məskənləri 
(B itd ili, Sarıtəpə, Xanlar, Mingəçevir, 
Zərgərtəpə və s.), habelə siklop tikililəri 
(Daşkəsən, Gədəbəy) adı ilə ınəlum olan 
qalaçalar daxildir.

Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid 
qəbir abidələıi daha ətra llı öyrənil- 
ınişdir. Bıırada kremasiya və inquma- 
siya, kollektiv və tək, bükülii və ya 
uzadılmış vəziyyətlərdə m iixtəlif dəln- 
etmə adətləri mövcud olmuşdur.

A n tik  dövr (e.ə. 4 -  n.e. 3 osrləri) 
ölkə tarixində ictimai-iqtisadi. siyasi 
həyatm yüksək ink işa f səviyyəsi ilə 
səciyyələnir. Şimali Azərbaycan əra- 
zisində ilk dövləti qurum Albaniya 
dövləti yaranmışdır. A n tik  dovıdə 
Azərbaycanın bcvnəlxalq əlaqələri 
daha da genişlənmiş, qədim dünyaııın 
ən böyiik magistral yolu Böyük İpək

Yolunun Azərbaycan ərazisindən ke- 
çən hissəsi üstündə möhtəşəm şəhərlər 
inkişaf etmişdir.

Şimaldan Dərbond keçidi. cənubdan 
Araz çayı, şərqdən Xəzər dənizi, qərb- 
dən isə Göyçə gölü ilə səıiıədlənən 
Albaııiya başdan-başa Lıvtensiv yaşayış 
məskəni olmuşdur. Bu günə qədər apa 
rjlımş arxcoloji tadqiqatlar Albaııiyada 
müxtəlif xarakterli yaşayış məskənlərı, 
qəbir abidələri, ölkoııin təsərrüfat hə- 
yatı, ictimai quruhışu və ideologiyası 
barodə geniş tosovvür yaradır.

Alban yaşayış məskənlərı Qəbəlodə 
Şaıııaxıda, Cıirdnıan. Ağsu və Göyçay 
vadilərində öyrənilmişdir

Albaniyanın şəhər tip li yaşayış 
məskənləri içərisində Mingəçevir xiisusi 
yer tutıır. Mingəçevirin alban dövriino 
aid modəni təbəqələrindən aşkara çıxa- 
rılan dini, ictimai binalar, yaşayış evlə- 
rinin qalıqları və zongin məişət avadan- 
lıqları homin dövrdə cəmiyyotin inkişaf 
dinamikasını izləməyə imkan verir. 
Mingoçevir abidələri vasitəsilə yaşayış 
məskənlərinin formalaşma proscsini 
izləmək mümkiindür.

Arxeoloji cəhəıdən geniş öyrənilıniş 
alban abidələrindən biri də bu ölkəııin 
baş şohəri olan Qobələdir. 25 /;«-dan ar- 
tıq bir ərazini əhatə edən bu şohərin 
xarabahğı ind iki Qəbələ rayonunun 
Çuxur Qəbələ kəndi ərazisindədir. 
Yüksək bir təpədə yerləşoıı şohər bişmiş 
kərpicdən tikilm iş möhtəşom qala divarı 
ilə əhatələnmişdir. Şəlıər e.ə. 4 əsrdən 
b.e. 18 əsrinədok lasiləsiz yaşayış məs- 
koni olmuşdur.

Arxcoloji tədqiqatlar antik dövrdə 
Azərbaycanda yüksək şəhər mədəniyyə- 
tinin, ticarətin, dulusçuluq, zorgorlik, 
şüşə istehsah, daşişləmə, metalişləmə 
və s. sənətkarhq salıolərinin inkişaf 
etdivini sübut edir.

ATbaniyanın qəbir abidələriııdə gcniş 
arxeoloji todqiqatlar aparılmışdır. 
Albamyada qəbir tipləri torpaq kiip, gil 
təknə, taxta qukı, katakomba, çiy kər- 
pic, daş qııtıı və quyulardan ibarətdır. 
Bunlardaıı bəziləri müəyyən coğıafi 
rayon üçün, bəzilən isə bütün Albaııiya 
orazisi üçün xaraktcrikdir. A/ərbaycan- 
da antik dövr qəbir abidələri daha çox 
Mingəçevirdə, Yaloylutəpədə Xınıslı- 
da, Qəbəlodo, Toı paqqalada, Nüydüdə, 
Cofərxaıula qazılıb todqiq edilmişdir. 
Qeyd edilən qəbir ııövləri Azəı baycanda 
islaııı diniııin qəbul olıınmasına qədər 
xalqııı dəliı adətlərində əsaslı yer tut- 
m uşdıır.
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ELM. TEXNİKA. TƏHSİL

Orta əsrlərdo (4-18 əsrlər) Azərbay- 
can bütün Şərq dünyasında elm in, 
sənətkarhğın, memarlığın, ticarətin, 
şəhər mədəniyyətinin, incəsonətin yük- 
sək ink işa f səviyyəsinə çaıdığı ölkə- 
lərdon biri olmuşdur. Bıı, hom yazılı 
mənbələr, həm də Azərbaycanın orta əsr 
şəhərlərində aparılan arxeoloji qazın- 
tılarla sübut olunmuşdur. Azərbaycan 
ərazisində şəhərlərin inkişafı iiç mərhə- 
lədən keçmişdir. İlk  mərhələ e.ə. 1-ci 
m in illiy in  2-ci yarısından eramızın 3-4 
əsrlərinədək olan dövrii əhatə edir. 
Feodalizmin təşəkkülündən yeni feodal 
dövlətlərinin yaranmasına qədərki dövr 
(4 9 əsrlər) 2-ci mərhələ, 9 əsrdən feo- 
dalizmin sürətli inkişafı və ayrı-ayrı feo- 
dal dövlətlərinin yarandığı dövr 3-cü 
mərhələdir. Qəbolə, Naxçıvan, Şamaxı, 
Dərbənd kim i şəhərlər hər iiç mərhələdə 
mövcud olduğundan onların ta rix i 
xiisusi maraq doğurur. Bərdə, Şabran, 
Bakı, Gəncə kimi möhtəşəm orta əsr 
şəhərlərində də arxeoloji tədqiqatlar 
aparılmışdır. Müx. üzv Qara Əhmədov 
tərəfındən orta əsr Beyloqan şəhəri ət- 
ıa flı tədqiq olunmuşdur.

Aparılmış arxeoloji tədqiqatlar Azər- 
baycanın zəngin və olduqca qodim tari-
xi keçmişə m alik olduğunu əyani fakt- 
larla sübuta yetirmişdir.

Ə d.: G ö y i i ş o v  R. B. Azərbaycan arxeolo- 
giyası. U., 1986; HapnMaHOB H. r .  Kyjib- 
Typa ;jpcBncHiLiero 'jeMjıejejibHecKc-cKOTOBoa- 
necKoro HacenemiH AjepöaM/KaHa. b., 1987.

Qoşt/ar Q oşt/arlı, N x , ı f  M üseyibH

Epiqrafika. Epiqrafıka daş lö\hə, 
qaya, ınərmər, bərk ağac, sümük, şüşə, 
saxsı, mis, gil məmulatı üzərində qədim 
və orta əsr yazılarından bəhs edir.

Azəı baycan ərazisində az da olsa mi-
xi, latın, alban, pəhləvi kitabolori (jal- 
mışdır. Azərbaycanda kitabələrin todqi- 
qinə 19 osrin orta lannda Peterburq 
Akademiyasının akad.-ləri Nikolay Xa- 
nıkov, Boris Dorn başlamışlar. 20 əsrin 
əvvəllərində ərəb, fars vo türkdilli kitabə- 
lərin tədqiqi ilə Əjdər Ələsgərzadə və 
S'ma Kərimzadə məşğul olmuşlar.

1948 ildon başlayaraq Azorbaycan vo 
onun tarixi ərazisindoki 2500 kitabə tod- 
qiq edilmiş, 6 cilddə “ Azərbaycanın epi- 
qrafık abidələri toplusu”  hazırlanmış və 3 
cild i artıq çap edilm işdir (müx. iizv 
Məşədixanım Nemət, Bakı, 1991-2001).

Kitabolər motn tərtibatına görə üç 
hissəyə bölünür: dövlət sonədləri, vəqfna- 
rnələr; xatirə yazıları, müxtəlif siyasi hadi-

sələrdən bohs edən sənədlor; memarlıq 
abidələrinin tik in ti tarixini, təyinatını də- 
qiqləşdirən inşaat kitabələri. Bu kitabə- 
lərdə dövrün hökmdarlarının adı, binanı 
tikdirən şəxsin, vəzifə sahiblorinin, me- 
ınarın, inşaatçı ustaların, xəttat-həkkak- 
ların adları qeyd olunur; mozar daşları 
üzəıindəki kitabələrdə -  epitafiyalarda 
Quran ayələrindən, hədislərdən iqtibas- 
lar, Azəıbaycan, fars dillərində yazılmış 
şeirlordən, liikm ətli sözlərdən ibarət 
mətnlər həkk olunur.

Bakı came məscidində Elxani hökm- 
darı Olcaytu Məhəmməd Xudabondə- 
nin [1304-16] Bakı ohalisini kopçuıi, sə- 
rani, nefti, iısi vergilərindən azad etməsi 
haqqında fərmanı var. Şah I Abbasın 
Bakı came moscidi və Ordubad came 
moscidlərinin divarlarına hokk olunmuş 
formanları var. Ölkədə gedən siyasi böh- 
ranlardan bəhs edən sənod Ordubad 
rayonunun Vənənd kəndiııdəki məs- 
cidin kitabosindədir. Bərk ağac üzərində 
tuşla ərəb-fars dillərində yazılmış ki- 
tabə binanın şimal tərəfindəki orta 
sütunları birləşdirən tağın üzərində 
yerloşdirilm işdir. Kitabədo İıa n -T ü r- 
kiyə müharibəsi zamanı Azorbaycanm 
hərb meydanına çevrilməsi, 1732 ildə 
əhalinin qırğına məruz qalması, əsir 
ahnması, doğma yurdlarından didərgin 
düşməsi, həmçinin həddindən artıq 
bahalıq olması haqqında məluınat var- 
dır. Ərzaq məhsullarının qiymətlori də 
sadalamr.

Digər ictimai sənədlər voqfnamələr- 
d ir. Şuşa came məscidində İbrahim  
xanın qızı Gövhər ağanın 17 sətirlik 
vəqfnaməsi ik i daş üzərində fars dilində 
nəstəliq xətlə yazılmış və içəridə, giriş 
qapısının yuxarısında sağ və sol tərəfdə 
divara hörülmüşdür. Kitabədə Gövhər 
ağanın ik i məscidə və ik i mədrəsəyə ver- 
diyi vəqf əmlakı sadalanır və vəqfdən 
gələn mədaxilin necə xərclonocəyi göstə- 
rilir.

Şuşada ikimərtəbəli karvansara bi- 
nasının baştağında dörd daşa həkk 
olunmuş Məşodi Hüseynin vəqfnamo- 
sindo də (h. 1306/1888-89) vəqf əmlakı 
göstorilmiş və gəlirlərinin necə xərclən- 
məsi qaydaları qeyd olunmuşdur.

Epitafıyalarda müxtəlif ictimai-iqti- 
sadi, sosial-siyasi, modəni-ideoloji hadi- 
sələr haqqında müxtosər, bozon hətta ye- 
ganə məlumatlara, dini mətnlərə, mən- 
zum parçalara rast golmək olur. Epita- 
fıyalar Azərbaycanda bədii daşyonma 
ustalarının dünyagörüşünü və yaradıcı- 
lığını öyronməyə də kumək edir. Ustalar

məzar daşlarına Haf’ız Şirazi, Sodi Şirazi, 
Ömor Xəyyam, Möhtəşəm Kaşani kiıııi 
klassıklərin h ikm ətli sözlərini, qəzəl, 
rubai, morsiyə və növholərini yazmaqla 
borabər özlərinin Azərbaycan və fars 
dillərində yazdıqları şeirlərini də həkk 
etmişlor.

Tədqiqatçılar arasında indiyə kiıni 
belə b ir f ık ir  var id i k i, epiqrafikada 
Azorbaycan dilində mənzum parçalara 
aııcaq 19 əsrdon başlayaraq rast go- 
lin ir. Lakin Cənubi Qafqaz ərazisində 
son 55 ildə aparılmış tədqiqatlar 16 
əsrin əvvəllorindən etibarən abidələr 
üzərindo Azərbaycan dilində şeirlər ya- 
zıldığını aşkar etmişdir.

Mənzum parçalara inşaat kitübolə- 
rindo də rast gəlmok olur. Belo Ix-yt və 
rübailordə binaların tik ilm ə I: ləri.
vəzifo sahiblərinin. hökmdarların tne- 
marların və b. adı verilm işdir.

Azərbaycanda sufi xanogahl ^o-
sial-siyasi, ideoloji mərkəzlər ol:ı a-
rəlgah binaları iizərində qalmış bə-
lor orta əsrlər ləlsəfəsi tarixiniı tə-
səvvüfün öyrənilməsində mühu o-
miyyət kosb edir.

İslamdakı təriqət vo cərəyan cə-
miyyətlər, görkomli siyasi və din m-
ləri, cəmiyyətdə baş vernıiş had: də
islamın siyasi və sosial rolu, onun a-
di-siyasi konsepsiyası və s. məsol; a-
rəsində yığcam məlumatlar kitab. də
əksini tapmışdır.

Kitabələro əsason Azərbaycanc ııfi
cəmiyyətləri, onların mərkəzləri. şeyxlə- 
rin adları, davamçıları aşkar edilr və
həmin mərkəzlərin fəaliyyotinin x- üo- 
lo ji çərçivəsi müəyyənləşdirilmişdiı

15-17 osr kitabələrində b ir sıra m,
şeyx, pir, təriqot başçıları, mədəı ət
xadimləri, vəzifə sahiblərinin adı . lir
ki, bu da bu və ya digor kond top' \i-
nin meydana çıxması ilə sıx bağlı ■ (u-
ğundan maraq doğurur. Bakı-Ab on
rayonu üzro Xocasən (Xacə Həson). ıx- 
far (şeyxlər), Pirşağı (Piri Şahi), < ir-
can (Əmiri Hac). Qəbələ rayonund io-
morvan (rus generalı Komarov): .ğ-
dam rayonunda Şıxbabalı, Xoca1 a-
yontında Pir Camal; Naxçıvaıı M ır
Respublikasında Şıx Mahmud, Pi ılı; 
Göyçay rayonunda Şıx Əm ir, Şıx N ,ir, 
Pirkond; Sabirabad rayonunda Şıx Sa- 
lahlı, Şıxlar, Pir Abbas; Şamaxı rayo- 
nunda Pir Dodəgünoş; Quba rayonunda 
Pir Vahid; İsınayıllı rayonunda Pir 
Əbülqasım; Füzuli rayonunda Pirəh- 
modli, Babı toponim lərin i göstərmək 
olar. Qusar və Qəbələ rayonlarındakı
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eyniadh Həzrə kəndloriniıı adı Şeyx 
Cüneyd vo Şeyx Morısurun “ hozrot” 
loqəbindən alınmışdır. Lonkoran rayo- 
nunda Şıxakəran kəndinin adı orada 
fəaliyyət göstərmiş və sonra dofn olun- 
ınuş Şeyx Zahidlə əlaqodardır. Şeyx Za- 
hidin mürşidi Eynozzaman Cəmaləddin 
Gilani Astara rayonunun Pensar (Buta- 
sar) kəndində fəaliyyət göstormişdir.

Müalicəvi tosirli (psixolo ji təsir. 
özünətəlqin vo s. üsullarla) şəfa ocaqları 
kim i Xudat rayoııundakı “ Dəli p ir i"  ad- 
lanan 15 əsrə aid abidəni, Qəbolə 
rayonumm Həzrə kondindəki “ Quduz 
p ir i”  və s. misal göstormək olar.

Şamaxının Dədogünəş kəndində 
ofa ocağı”  adlanan ziyarətgah vardır. 

/  varətgahda Dodəgünoşin nəslindən 
ı 'iı və təqr. 1602 ildə votat etmiş Şeyx 
N'ahəmmod dəln olunmuşdur. Dodəgıi- 
ı Əfzoləddin Xaqaninin omisi Kafıəd- 
d in ləqəbidir. Kafiəddin yaxşı lıokim 

uğuna göro el arasında Dədogünəş 
; la n x d ı.

I lələ 9 əsrdə ərəblər nöqtəsiz yazılan
i xəttmin oxunması çox çətin oldu- 

na görə onu ləğv edib nəsx xəttinə 
nişlər. Buna baxmayaraq, Azərbay- 
epiqrafikasında bu xətt növündən 

əsrin 1-ci yarısına kim i istifadə 
mişdir. Azərbaycan epiqrafıkasında 

xəttinin formalaşmasını ik i dövrə 
b ,mək olar.

Birinci dövr 9 -1 1 əsrləri əhato edir. 
Ç ırni qalasında (indiki Erməııistanda), 
Ş n ıax ı—Dərbond və Bakıda məzar daş- 
I; və b. abidələr üzərində qalınış kita- 
b lər bu dövrə aiddir.

İkinci dövr 11-20 osrləri əhatə edir. 
T' emarlıq abidələri, saxsı, metal məmu-
1 arında. bodii tikməlordə vo s. məişət 

üarında totbiq edilm işdir. 12-14 
lərdə nəbati və həndəsi formalı kuti

> i Naxçıvan. Təbriz memarlıq moktə-
I 'stalarının yaratdıqları abidəlordə öz 
ə ini tapmışdır.

Epiqrafikada bodii cohətdən inkişaf 
e liş daha sonrakı morholə süls xəttino
i iinlük verilməsi ilo fərqlənir. Nəsx, 
S’ xətləri də kufı xott kim i müxtolif 
ı rlərdə müəyyən bodii formaya malik 
ı nuşdur.

13-14 əsr nəsx, süls xətləri ilə yazıl- 
mış kitabələrin bodii tərtibatı 15-17 əsr 
abidolorindən fotqlid ir. Dekorativ bodii 
xüsusiyyətlərino görə Bayıl kitabələrini 
çıxmaq şərtilo, epiqrafık abidələr üçıin 
on dolğun dövr 15 16 əsrlərdir.

18-19 əsrlər inşaat vo xatirə kitabəlo- 
rində, əsason, daha sərhost ifadə tərzinə

majik nəstoliq xəttı totbiq edilmişdir.
15 əsrdə Təbriz xoUatlıq məktobində 

yaranmış vo bütıin müsalman ölkolə- 
rində ən geniş yayılmış nostəliq xəttindo 
yazı simmetriyaya tabe edilird i. Bu 
üslub yazıların oxunmasını həddindon 
artıq çotinloşdirir.

12 19 əsrlərin ən yaxşı memar, in- 
şaatçı usta, xottat, noqqaş. həkkak, hey- 
koltəraş vo digor bədii daşyonma ustala- 
rının adları kitabələr vasitosilo elm alo- 
minə çatdırılımş və “ Azərbayeanın epi- 
qrafik abidələr toplusu” nun eildlərində- 
ki cədvollərdə verilmişdir.

Yerli inşaat materialları bədii das- 
yonma sənəti ustalarının üslubuna hok- 
kaklıq texnikasına ciddi təsir etmişdir.

Ölkənin coııub vilayətlərində ya- 
şayıb-yaradan ustalar inşaat materialı 
kim i bişmiş kərpic işlətmişlər. Onlar bi- 
na divarlarındakı kitabolərin işlənmə- 
sindo bloklar üzro tərtib olunan naxışlı 
kərpic texnikasından istifadə etmişlər.

14-15 osıiərdo kaşılı kərpiclərdon 
düzəldilmiş kitabələr bəzən biircvarı 
türbo binalaıımn köynəklorində və güıı- 
bəz örtiiklərinin səthlərində tokrar olu- 
naraq, əsrarəngiz mənzərə yaradırdı. 
Ustalar kaşıiı kərpiclərdon kitabələr dü- 
zoltmok işində yüksok məharət gösto- 
rirdilər. Bu, Naxçıvandakı Mömünə xa- 
tın türbəsində (12 əsr). Qarabağlar abido- 
sində (13 əsr), Bərdə türbosində (14 əsr), 
Ərdəbildə Şeyx Soli türbəsində (14-16 
əsrlor), Goncədəki İmamzadə (18 əsr) 
abidəsiiıdo aşkar görünür. Yerli material- 
ların bodii daşyonma ustalarının işinə tə- 
siri mozar daşlarında da nəzərə çarpır.

Şirvan-Abşeron bədii daşyonma us- 
taları əhəngdaşı, şimal-qərb bölgəsinin 
ustalan isə çaylaq daşı üzorində işləyir- 
dilər. Əhongdaşı yumşaq olduğu üçün 
onun üzərində istənilən naxışı, kitabəni 
hokk edib, abidəyə istənilon formanı 
vermək olurdu. Ustalar sənduqə lorma- 
sında yaratdıqları xatiro abidolərini ki- 
tabə motivləri, nəbatı-həndəsi naxışlar, 
sxematik stalaktitlər, sütunlar, tağça 
kimi memarlıq elementləri ilo də bəzo- 
yirdilər. Bu ustaların işlərino başdaşı, si- 
nodaşı lormalı abidəlor do daxildir.

Çaylaq daşı üzəıində işləyon ustala- 
rın diizoltdiyi abidələr ancaq başdaşı 
formasındadır. Çaylaq daşına istonilon 
formanı vermok qeyri-mümkiin idi. Ona 
göro daşın üzorində tağçalar eızmaqla 
kitabə və həndəsi-nəbatı naxışlar lıəkk 
edirdilər. Belə abidəlor tağçaların içəri- 
sinə qoyulur, lazımsız hissolor hörgü al- 
tıııa alımrdı.

Bu çotınliyo baxmayaraq, şiınal-qorh 
bölgəsinin ustaları nadir bodii daşyon- 
ma sənəti osəıiəri yarada bilmişlər.

A İJtjMİi.xtımm Nem.vmu

Nuıni/.matika. Azorbaycan xalqı zən- 
gin numizmatik irsə uıalikdir Azər- 
baycanda sikko zərbi və pul dövriyyo- 
sinin iki min ildon artıq bir dövrü orzindo 
zərb olunmuş müxtolif ınetal pullar 
mis, gümüş və qızıl sikkolor çox dovoıii 
maddi-modəniyyot nümunəsi olmaqla 
bərabor, qodiın və orta əsrlərdə Azərbay- 
canın ictimai-iqtisadi və siyasi tarixiııin 
bir sıra məsəlolorini, o ciimlodon şəhor tə- 
sorrüfatı, şəhordaxili, şəhərlorarası və 
xarici ticarətin durumunu, eyni zamanda 
xarici ölkolərlo qarşılıqlı olaqobıi (iq- 
tisadi, siyasi, mədəııi, diplomatik və s.) 
öyrənmək iiçün mühüm tarixi qaynaq 
rolunu oynayır.

Azərbaycan məskukatı başlıca ola- 
raq A M EA -nın  Azərbaycan Tarixi 
Muzeyindo toplanmışdır. Muzeyin nu- 
mizmatika və epiqrafika şöbosinin 
nuınizmatika fondunda saxlanılan 150 
mindən çox eksponatın oksoriyyotini 
Azərbaycan Respublikası ərazisindo 
tapılnnş və osasən, Azərbaycan dövlət- 
ləri tərofindən zərb edilmiş sikkələr 
toşkil edir. M üxtə lif sikko dəfinələri, 
arxeoloji qazıntılar və tək-tok tapıntılar 
noticəsində nuızeyə daxil olmuş nadir 
numizmatik abidələr sırasında ilk dəfə 
antik Azorbaycanda - Albaniya Ar- 
randa e.o. I l l - I  əsrlərdo zərb edilıniş 
toqlidi güınüş sikkələr, ATP (Atropa- 
tena) monoqrann ilo kəsilmiş gümüş 
draxına və tetradraxmalar, V -V ll əsr- 
brdə 'lk  lokal Azərbaycan zərbxana- 
larında Ərdəbil, Şirvaıı. Bakı, Bordo, 
Naxçıvan, Dərbənd şohərlərindo v li-  
rulmuş gümüş Sasani dirhomlori, 9 11 
əsıiərdo A/orbaycan feodal dövlətbri 
Sacilər. Salarilər, Rovvadilor (Azor- 
baycanda), Şoddadilər (Arranda), Şir- 
vanşah Mozyədibr (Şirvanda) torə- 
findon Azarbaycan (Ərdobil), Arran 
(Beyloqan), Bərdə, Conzə (Gənco), Əl- 
Yəzidiyyə (Şamaxı), Bnlx ol-bovzo (Xaç- 
maz), Əl-bab (Doıbond) zərbxanaların- 
da kəsilmiş güıniiş dirhəm. qızıl diııar vo 
ınis fclsbri göstərnıok olar. Azoı baycan 
renessansının ən bariz iqtisadi gösto- 
ricibrindoıı olan omtəə-pııl münasibat- 
lorində “ giimüş höhranı”  dövründo müx- 
to lif Azorbaycan lıakim bri (Solcuqlann 
Gonco canişinlori Qara Sunqur, A lp 
Qutluq, Çavlı, Xas hoy, Azərhaycaıı
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atabəylərinin vassalları Biskin, Mah- 
mud, Məngli, İlqıpçaq, Marağa ataboy- 
ləri Arslan Aba, Körpə Arslan və b.) 
adından kəsilmiş “ dirhəmlər”  Şirvan- 
şahlardan Şahənşah, Bəhram Mirzə, II 
Fərrux Yəsar, Bürlıanəlinin nadir gü- 
müş təngəlori və nəhayət, 13-14 əsrlərdə 
Alagöz, Babi. Bazar, Qaıqar, Qaraağac, 
Qarabağ, Qəbələ, Ərəş, Zəyəm, Kəş- 
tasbi, Mahmudabad, Hunan, Şabran 
və s. k im i orta əsrlər Azərbaycan şə- 
hərlorində vurulmuş sikkələr Azorbay- 
canın siyasi tarixi vo tarixi coğrafıyası 
baxımından çox önəmli qaynaq rolunu 
oynayır.

Muzeyin nuınizmatika fondunda 
saxlamlan, demək olar ki, biitün dünya 
dövhtlorinin, o sıradan antik (yunan, 
Roma, ellinist), İran (Əhəmoni, Sasani), 
Ərəb xilafoti (Əmovilor, Abbasilər vo s.), 
Rusiya, Qorbi Avropa dövlotlori, ABŞ, 
Çin, Yaponiya və s. dövlotlorin zorbinə 
mənsub sikkə kolleksiyaları vo qliptika, 
medal sənəti, faleı istika, bonistika, iilate- 
liya kolleksiyaları xüsusi diqqot çəkir.

Azorbaycan sikkəlorinin ilk in  todqi- 
qatçılarından, Şərq numizmatika elmi- 
nin banilorindən X ris tian  Frenin, 
V.Tzenhauz.enin, A .M arkovun, Pavel 
Savelyevin osərloıində Azərbaycan 
sikkələrinin təsvir vo atribusiyası veril- 
miş, Azərbaycanın xarici əlaqələrinin 
öyrənilmosində ta rix i qaynaq k im i 
onların əhəmiyyəti vurğıılanmışdır.

Dünya muzeylərinin nozdindo döv- 
lət numizmatika kabinolorinin təşkili 
vo Şorq məskukatınm öyronilməsi ilə 
əlaqodar olaraq, Azərbaycan sikkələri 
b ir sıra Qorbi Avropa, Rusiya və Ame- 
rika  num izm atik ju rn a lla rı “ Revue 
Numismatique”  (Paris), “ The Numis- 
rnatic Chronicle”  (London), “ Numis- 
matische Zeitschrift”  (Vyana), “ Zeit- 
sch rift fü r Num ism at’ik "  (B erlin ), 
“ Numismatic L iterature”  (N yu -Y ork) 
vo kataloqlarında (R.Poole. Cataloque 
o f the Shahs o f Persian in the British 
Museum. London, 1878; S.Lane- 
Poole. Cataloque o f Oriental Coins in 
the Bıitish Museum. London, 1876- 
1896) nəşr olunmuş, oıılara xiisusi tod- 
qiqat əsəıiəri həsr edilm işdir.

Azorbaycan numizmatikasının bir 
elm k im i toşəkkülü və inkişafı maşhur 
numizmat alim  Yevgeni Paxomovun 
adı ilə bağlı olub, 20 osrin 20-ci illərinə 
tosadiif edir. Bu zaman Bakıya kö- 
çərək, elmi fəaliyyotə başlayan Y.A.Pa- 
xonıov yenicə təşkil olunmuş Azər- 
baycan T a rix i Muzeyində numizma-

tika  fondunuıı əsasım qoymuş, respub- 
lika orazisində tapılan sikkələrin, xü- 
susilo sikkə dofinələrinin hesaba alın- 
ması, toplanılması, todqiq və nəşr edil- 
mosi ilə ciddi məşğul olmuşdur. O, 
özünün “ MoHeTHbie Kjıa/ibi A'jepöafi- 
fljKana u apyrnx pecııyöjınK, KpaeB n 
oÖJiacTeH KaBKa'ja”  adlı 9 cilddon iba- 
rot silsilə əsorhrindo tapılmış sikkəhrin  
yığcam vo dəqiq toyinatım vermoklo, 
num izm atik axtarışlarda böyiik elmi 
önom kəsb edon sikko tapıntılanna aid 
topoqrafık məlumatları, həınçinin öz 
şoxsi mülahizo vo qeydlərini vermişdir. 
Y .A .P axom ov “ MoneTbi A'jepöaM- 
A * a n a "  (I- 11 Bbin. EaKy, 1960-1963) 
adlı m onoqrafiyanın, “ MoucTHaH koji- 
jıeKuna A3rocMy3ea”  kataloqunun və 
Azərbaycan numizmatikasına dair on- 
larca moqalonin m üəllifid ir.

Özünün Şərq sikkələri kolleksiyasına 
göro M D B  məkanında on zəngin məs- 
kukat fondlarından biri vo Azərbaycaıı- 
da numizmatik araşdırmaların mərkəzi 
sayılan Azərbaycan Tarix i Muzeyinin 
num izm atika fondunun m aterialları 
əsasında b ir çox tədqiqat əsəri, nami- 
zodlik və doktorluq dissertasiyaları ya- 
zılmışdır. Bu baxımdan Azərbaycan və 
xarici ölko numizmatlarından Aleksey 
Bıkovun 10 əsr Azorbaycan hakim i 
Doysəm İbn İbrahim in nadir dirhəmlo- 
rino, Robert Fasmerin Sacilər və Sofə- 
v ih rin  sikkolorinə, Ağa Rəhimov, Mə- 
homınəd Seyfəddinin orta əsrhr Azər- 
baycan feodal dövlətlo rin in  zorbinə, 
İlyas Babayev, Saleh Qazıyev, Konstan- 
tin Qolenko, Maisə Rəsulova vo Sevda 
Dadaşovanm Azərbaycanda tapılmış 
antik sikkolorə həsr olunmuş əsorlərini 
qeyd etmək lazımdır.

Əli RacMi

Etnoqrafiya

Azərbaycanda etnoqrafıya elminin 
inkişafını şərti olaraq 3 osas morhəloyo 
bölmok olar: qədim zamanlardan 20 əs- 
rin ovvollərinodək; sovet dövı ü; 20 osrin 
90-cı illorindən başlanan dövr.

Azərbaycan etnoqrafıyasına aid ilk 
molumatlaıa antik dövr və oıta əsr 
m üəlliflərinin əsərhrindo rast gəlinir. 
Orta əsıiərdə Qərbi Avropadan və b ir 
sıra Şərq ölkələrindən Azərbaycana gol- 
miş səyyahlar azərbaycanlıların ənonəvi 
maddi və mənəvi mədəniyyəti, ləsərrüfat 
vo ictimai məişəti haqqında maraqlı ma- 
teriallar toplamışlar.

16-17 əsrhrdə Azərbaycanda olmuş 
Avropa səyyahlarındaıı Adam Oleari- 
nin, Yan Streysiıı, Antoni Cenkinso- 
nun, Karııe lli de Briııin və b. azərbay- 
canlıların məişət və modoniyyoti haq- 
qında ətraflı məlumatları maraq do- 
ğurur.

Azoıbaycan etnoqrafiyasının siste- 
matik öyrənilməsi 18 əsrdon başlanır. 
Bu hal Rusiyanm Qafqazda apardığı 
müstomlokoçilik siyasəti ilə bağlı idi. 
Azorbaycanı hortərəfli öyrənmək moq- 
sədilo ölkəyə m üxtə lif peşo sahiblori 
momıııiar, hərbi qulluqçular, alimlor 
göndərilirdi. 1722-23 illordə I Pyotrun 
Xəzorsahili əyaləthrə yürüşiinün işiirak- 
çıları Artemi Volınski, A .İ.Lop 'ix in . 
Fyodor Soymonov. İo lıann O t :>? - 
azərbaycanlılann təsorrülat h ü , 
maddi və mənəvi modəniyyəti haı, ,m 1a 
maraqlı molıımatlar toplaınışlar. - 
rin sonlarında Qafqaza rus ge* i ı  
Valerian Zubovun yiirüşiinün işt i •. • ı- 
ları Pyotr Butkov, İvan Dreny , 
Averyan Serebrov vo Fridrix fon H :r- 
şteyn yerli əhalinin məşğuliyyoıı i 
lniquq normalan, dini görüşləri 
rədə məluınat vermişlər.

19 əsrdon başlayaraq Tiflisd. 
olunan b ir sıra qozet vo mocmıı. l '
Azərbaycan etnoqrafiyasının miix I
sahələrino aid zəngin materiallar 
olunmuşdur.

Qafqazda yaşayan xalqlar haqqı 
xeyli molumat verən məşhur ı us ali 
tarixçisi Vasil Lvoviç Veliçko “ Qa 
(S.-Peterburq, 1904) əsərində yaz 
“ Azorbaycanlıların nəcib, saf q !ı 
olmaları şübhəsizdir; onlar təbiətəı 
yirxah, ınərd, aliconab, əqli və ə; |i 
inkişafa qabil insanlardır. Oıılara. 
süz ki, dövlotçilik ideyası, özü də !>-■ 
miyyətə, ənənələrə vo qayda-qanı 
hörmot tolqin cdən dövlətçilik ick . 
xasdır. Zahirən özbaşınalığa meyil 
riinmələri isə ölkənin ta rix i, coğ i 
ınövqeyi və bundan irəli golən yaş 
şoraiti ilə izah oluna bilor” .

Azərbaycan etnoqrafıya elmi 20 
rin 20-30-cu illərindo sovet elminin ı 
k ib  hissəsi k im i təşəkkül tapmış(; 
Azərbaycan etnoqrafiyasının formal 
masında 1926 ildo Bakıda çağırılmış 1-ijİ 
türko lo ji qurultay müstəsna əhomiyy 
kəsb etmişdir. Homin illərdə bu elın sa- 
həsində Ə.Ələkbərovun, Davud Şəri- 
fovun, Hənifə Zeynallının, Rəşid Əfon- 
diyevin, Yusif Vəzir Çəmonzəminlinin, 
Məmmədhəsən Vəliyevin (Baharlı) mü- 
hüm xidınətləri olmuşdur. Vasili Bar-
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told. N ikolay M arr, İvan Meşşaninov, 
Teymur bəy Bayraınəliboyov, D.Şorifov 
böyük elmi-təşkilati fəaliyyot göstərmiş- 
h r. E tnoqrafik ınaterialların toplan- 
ması, öyronilmosi vo nüınayiş etdirilməsi 
işində Azorbaycan Dövlət Muzeyinin 
foaliyyəti də diqqətəlayiqdir.

Qafqaz Tarix i-A rxeolo ji İnstitutıı- 
nun mətbuat orqanında Q.Çursinin,
A.H.G enkonun Azərbaycan ohalisi 
haqqında noşr olunmuş moqalalori xii- 
susilə qeyd edilməlidir. Azorbaycan et 
noqıafıyasına dair ilk osərbrin yazıl- 
rnası M.Voliyevın, Qaraşaıiınm və xüsu- 
silə Əlosgər Əlokbərovun adları ilə 
b ’.ğlıdır.

20 əsrin 40-cı ilhrindo do Azorbay- 
nda etnoqrafiya sahosindo elmi todqi- 
; işlori davam etdirilm işdir. Roxşəndə 
ıbayeva Abşeron vo Qtıba rayon- 
rının ailə-məişət münasibotlərinə dair 
r sıra əsərlər yazmışdır. Ə.Ələsgərzado 
nşeronun yeməkləri və xalq oyunları- 
aid zəngin çöl etnoqrafık materialları 

plamışdır. Həınin dövrdə nəşr olun- 
ı liş osərlor, əsasən. azərbaycanlıların 
ıonəvi maddi modəniyyəti, təsərriifat 
'işəti, ailə-məişot ınünasibatlorinin öy- 
ıilmosi mosəlolərinə həsr edilmişdir 
Məcidovä, Dostu Səfərova, Həson 

Juliyev, Maya Atakişiyeva).
20 əsriıı 00-cı illorindən başlayaraq 

ıvet etnoqrafiyasınm aparıcı istiqa- 
ətlərindən biri xalqların məişət və mə- 

oniyyətinin öyrənilmosi idi. Bununla 
ınaşı, azərbaycanlılaıın tarixi, ənənəvi

• inoqrafiyasının b ir sıra problemlorino 
okinçilik, maldarlıq) aid todqiqat işləri 

davam etdirild i (akad. Teymur Bun- 
dov, H.Quliyev). Təsərrüfat məişoti- 
n digər sahələri ipəkçilik, arıçılıq, 
i t ik ç ilik  do hortərəfii öyrənildi.

60 80-ci illərdə azərbaycanlılarm ənə- 
,'vi maddi modəniyyətino (geyimlor, xalq 
şayış evlori, yeınəklər, xalq nəqliyyat 
sitəlori, sənətkaıiıq) aid todqiqat işləri 
)arılmış, azərbaycanlıların aih-məişot 
iinasibətlərinin müxtolif aspektlorinə 
ir todqiqatlar davam etdirilmişdir. 
Azərbaycanlılarm mənəvi modəniy- 

oti d in i etiqadlar, xalq bayramları, 
alq yaradıcılığı sahəsindo todqiqatlar 

ıparılm ış (Mohəınməd A llahm anlı, 
Məmınəd Dadaşzado, Rəfiqə Quliyeva) 
vo etnoqrafiya elminin bir sıra nozəri 
mosələhrinin araşdırılmasına xiisusi fi- 
k ir veriim işdir.

20 əsrin 80 90-cı illonndon başlaya- 
raq Azərbaycan etnoqrafiyasının əsas 
saholərindon biri olan etnososiologiya,

o ciimlodoıı taı ixi demoqrafiya vo etno- 
demoqrafiya sahosində do geniş elmi 
tadqiqat işhri aparıhr. Ftııomodoni, et- 
nolinqvistik vo miqrasiya proseslarino, 
Qarabağ hadisolorino, o cümlodon qaç- 
qın vo köçkünloro. deportasiyaya lıosr 
olunmus bir sıı a elıni todqiqat işlori naşr 
olunınuşdur (ınüx. iizv A r if Abbasov). 
“ Azorbaycan ctnoqrafıyası” nın 1-ci cil- 
diııin ııoşri (1988) do bıı dövrüıı elmi na- 
iliyyotlorindondır.

Azəıbaycan miistoqillik əldo etdik- 
dən sonra ölkədə etnoqrafiya elminin 
inkişafında böyük keyfiyyət doyişiklik- 
ləri baş verdi. Azorbaycaıı etnoqraflaı ı 
sovet dövründə obyektiv todqiqi müm- 
kün olmayan b ir sııa mövzular üzə- 
rində (dini inanclar, o ciimlədən isla- 
maqodərki ayinlər və mərasimlər, mü- 
səlman bayram ları, etnopsixologiya, 
Azərbaycan etnoqrafiyasının ümum- 
türk kontekstində öyranilməsi və s.) 
işləyirhr.

1993 ildo AM EA-nın  Aıxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutu təsis edildi və bu- 
nunla da respublikada etnoqrafiya elıni- 
nin inkişafında yeni mərholə başlandı. 
1998 ildə noşr olunmuş "Azərbaycanh 
lar (tarixi-etnoqrafik oçerk)”  kollektiv 
monoqrafiyasını etnoqrafiya elmi saho- 
siııdo Azorbaycanda son illordo aparıl- 
ınış elmi tədqiqat işlorinin yekunıı kiıni 
qi>mətlondirmok olar. Qarabağın et- 
noqı afiyası ilə bağlı bir neçə istiqamətdo 
aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəti- 
cəlori “ Qaıabağ”  monoqrafiyasında 
(Bakı, 2004) əksini tapmışdır.

Etnoqrafiyanın elmi əsaslar üzrə 
formalaşmasında Azərbaycanı Todqiq 
və Tətobbö Cəmiyyətinin (1929 ildən 
Azərbaycan Dövlot Elm i Todqiqat İns- 
titu tu), Azərbaycan Dövlət Univeısi- 
tetinin (ind ik i BDU) şorqşünaslıq la- 
kiiltəsinin, Azərbaycanm tarixini, inco- 
sənət və tobiot abidolorini öyrənon Ko- 
mitonin böyük rolu olmuşdur.

Ə tl: B ı k ı x a n o v  A. GülüsUmi-İrənı. U., 
1951; K o c b c i i  M . O .  M;itc»kuii.i no ııcıo- 
p n n  3 T I I O I  p i l (| ) H H  K < l l ) K İ I 3 a  II p y C C K O İ İ  I I İ I V K O .  K ı ı n -  

Kİ 13C K I 1İİ J I HOr pilt|)HHCCKllfİ c ö o p ı u i K .  M., 1955. 
Bbiıı. 1. M „ 1958. Hb.ııı. 2. M „ 1962. Hbiıı. 3; Ke- 
Pi i mob ' 3 . A.  O'iepKiı ncıopıııı 3 T n o r p a ı | ) i ı n  

Aicpt)iifia)Kaııa ı ı  p y c c K O - a j c p f ) i n " ı j > K a ı ı c K n x  j t -  

ı ı o r p a ( | ) i i Li c c K i ı x  C H H j e i i .  B., 1985; I İ c j i i i ' i k o  

B. Jl. KaBKii'j. PyccKoe äcjio ıı MOKuyıiJieMCiıııı.ıe 
Boııpocw. C 116., 1904; l o k r a r  ııoşrı 1!.. 1990.

F.m il K .n im o r

Ədobiyyatşüııas ıq

Azorbaycanüa odobiyyatşünaslıq el- 
mi holo orta əsrlordo yaranmağa başhı- 
ınışdır. Erkon orta osrlərin ııozori-estetik 
fikrin in  əks IŞunduğıı ilk Azərbaycaıı 
qaynaqlan Xotib Tobrı/inin “ “ l-ləma- 
so' nin şərhi” , Bohınonyar Azərbayca- 
ııinin “ Gözollik vo səadət kitabı” (11 
osr), Nəsiroddin Tusinin “ Ərıız vo qa- 
liyo haqqında risalo”  (13 osr), Şorofod- 
diıı Raminin “ Aşiqlorin həmdəmi (14 
osr). Vəhid Tobıizinin “ Comi-müxtosər” 
(15 osr) osoıioridir. Ədobiyyat tarixi da- 
ha çox Sadıq boy Əfşarın “ Məcmə ül-xo- 
vas”  (‘ Seçilmislər toplusu” , 16 əsr). Əh- 
di Bağdadinin “ Gülşon üş-şüora”  (“ Şair- 
lorgülsoni” , 16 osr), Saın Mirzonin “ Töh- 
feyi-Sami”  (16 əsr), Saih Tobriziniıı “ Sə- 
fineyi-Saib”  (“ Saib cüngü” , 17 əsr). Lüt- 
foli boy Azorin “ Atəşgodo” (18 əsr), 19 
osrdə M ir Möhsüıı Nəvvabm, Seyid Ə/.im 
Şirvaniııin, 20 osrdo iso Mohəmmod ağa 
Müctəhidzadənin, Məhəmmodəli Torb' 
yotin təzkirolorində izhnilm işdir.

Azərbaycan odəbiyyatşünaslığımn in- 
kişafında şair vo yazıçıların xüsusi rolu 
olmuşdur. Nizami G əiiləvİ, Məhəmmod 
Fiizııli, Mirzə Fətoli Axundzado (Axun- 
dov) kimi ıniitafokkir sənotkarların bədii 
ədobiyyat vo odəbi inkişafın xarakteri ba- 
rədə irəli sürdiikləri fikirlər indi də öz 
əhəmiyyətinı saxlamaqdadır.

Azorbaycan nəzari-estetik likrin in  
çağdaş elmi səviyyədə formalaşması 
M .F.Axundzadonin adı ilo bağlıdır. 
Onun “ Nozm və nəsr haqqında” , “ Tən- 
qid risalosi” , “ Fehristi-kitab” , “ Mirzə 
Ağanın pyesləri haqqında”  və b. əsər- 
lori Azərbaycanda odobi tənqidin osası- 
nı qoymuşdur.

Azorbaycamn ilk ədobiyyat taıixçisi 
Firidun bəy Köçərlidir. Onun “ Azor- 
baycan tataıiarıııın ədəbiyyatı”  (Tifiis, 
1903, rus dilində) əsərində Molla Pənalı 
Vaqil dövründon başlayaıaq, Azərbay- 
can odobiyyalının qısa icınalı verilıniş- 
dir. F.Köçəıiinin “ Azorbaycan odobiy- 
yatı tarixi materiallan”  fBakı, 1925-26,
2 cilddə) öziindon soııra bütöv bir nəsil 
ədobiyyat ta rixç ilorin in  yetişmosino 
tokan vermişdir.

Salınan Mümtazın klassik odohiyyat 
sahosindo topladığı örnoklor, Əmiıı Abi 
din vo Əliəjdor Soidzadonın todqiqatları 
bıı dövr Azorbaycan ədohiyyatşiinaslı- 
ğınııı qiymotli nümunolorindmdir.

20 əsrin 20-ci illorinin ik iud  yarısııı- 
dan Mustala Qııliyev, Əli Nazim I lano- 
fi Zeynallı, Mommodkazım Əlokboıii,
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Mikayıl Rəfili, Mehdi Hiiseyn, Əziz Şə- 
r if  və b. Azərbaycanda ədəbi tənqidin 
formalaşması və iııkişafını istiqaməllən- 
dirmişlər.

20 əsrin 30-cu və sonrakı illərində 
Yusif Vozir Çəmənzəminli, Məmmod 
A r if Dadaszadə, Atababa Mıısaxanlı, 
Məmmədcəfər Cəfərov, Məhəmməd 
Əmin Rəsıılzadə, Əhməd bəy Ağayev, 
M iızə İbrahimov, Həmid Araslı, Ə li 
Sultanlı, Mirzağa Qııluzadə, Feyzulla 
Qasımzadə, Cəfər Cəfəıov, M ir Cəlal, 
Cəfər Xəndan, Abbas Zamanov, Mə- 
həmmədhüseyn Təhmasib, M irə li Seyi- 
dov, Pənalı Xəlilov, Kamal Talıbzadə, 
Əziz Mirohmədov, Azadə Rüstəmova 
(R.Azadə), Bəkir Nəbiyev, Kam ran 
Məmmədov, Məsud Əlioğlu, Yaşar Qa- 
rayev, İsa Həbibbəyli, Gülrııx Ə libəyli, 
Şamil Salmanov, Nizami Cəfərov, Tcy- 
mur Korim li, Nizaməddin Şəmsizadə, 
Rafael Hüseynov, A k if  Hüseynov, 
Şirindil Alışanlı və b. Azərbaycan odə- 
biyyatşünaslığını və ədəbi tənqidini yeni 
məıhələdə inkişaf etdirmişlər.

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünas- 
lığı üç mühiim istiqamət üzrə inkişaf eı- 
nıişdir: ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nəzə- 
riyyəsi, ədəbi tənqid. Azəıbaycan ədə- 
biyyatşünaslığında S.Mümtaz, F.Qa- 
sımzadə, H.Araslı və b. ədəbiyyat tarixi,
C.Xəndan, M.Cəlal, M.Cəfər, Y.Qara- 
yev ədəbiyyat nəzəriyyəsi, M .A .D a - 
daşzadə, K.Talıbzadə, Əkbor Ağayev,
B.Nəbiyev ədəbi tənqid sahəsini inkişaf 
etdirmişlər.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının 
lərkib hissəsi olan folklorşünaslıq sahə- 
sində M.Təhmasib, M.Seyidov kim i 
alim lərin fəaliyyəti səməroli olmuşdur.

B .ık ir  N jh iye v . Teym ur K ə r im li

Dilçilik

Azərbaycanda inkişaf etmiş elm sa- 
hələrindən b iri də d ilç ilikd ir. Azərbay- 
canın göıkəmli alim ləri xalqm mədə- 
niyyəti və maarifı ilo sıx bağlı olan bu 
elm sahəsinə böyük maraq göstərmiş, 
Şərqin geniş yayılmış dillərinin tədqiqi 
ilə məşğul olmuşlar. 11 osrin görkəmli 
a lim lərindən X ətib  Təbrizin in  üslu- 
biyyata da ir çox sayda əsəri vardır. 
Elxanilər dövləti dövründə (13-14 əsr- 
lər) Azərbaycan dilinə ajd qiymotli əsər- 
lər yazılmağa başlanmışdır. Cəmaləüdin 
ibn M ühənnaııın ‘ H iliya tü l-lisan  və 
həlibətiil-bəyan”  (14 əsr) adlı məşhur

əsəri onlardan biridir. Həmin dövıiordə 
Hüsamın “ Töhfeyi-Hüsam ”  osəıindən 
farsca-azərbaycanca lüğət kimi istifadə 
edilirdi. Lüğət nəzmlə yazılmış, ilk dərslik 
kim i mədrəsələrdə istifadə olunmuşdu.

Azərbaycan d ilç iliy in in  sonrakı ink i- 
şafı 19-20 əsrlərə aiddir. Mirzə Kazırn 
bəyin “ Türk-ta tar d ilin in  ümumi qram- 
matikası”  (Kazan, 1839) əsəri yalnız 
Azərbaycan d ilç iliy ində deyil, bütöv- 
liikdə (ürkologiyada böyük hadisə idi. 
Həmin əsərdə Azorbaycan d ili ilk dəfə 
Avropa qram m atika ları səviyyəsində 
tədqiq cdilmişdi. M irzə Məhəmməd Ə f-

Kitabi-Dsdn Qorqud cnsiklopediyası (2 cilddə).
Bakı, 2000.

şarın “ Fənni-sərfi-tüık”  adlı qiymətli 
əsəri də həmin dövrün qrammatika ki- 
tablarındandır.

19 əsrdə leksikoqrafıya sahəsində də 
diqqəti cəlb edən işlər görülmüşdür. La- 
zar Budaqovun “ Ən çox işlənən ərəb və 
fars sözlori və onların rus dilinə tərcü- 
məsi ilə türk-tatar ləhcələriııin müqayisə-
li lüğəti" (Sankt-Peterburq, 1869, 1871) 
adlı 1225 səhifəlik iri formatlı 2 cildlik 
əsəri qiyınətli leksikoqrafık mənbə kimi 
bu gün də əhəmiyyətiııi itirməmişdir. 
Mirzə Əli Bakıhnın “ Təcrid-ül lüğət” 
əsori də həmin dövrdə yazılmışdır.

19 əsr və 20 əsrin ovvəllərində yazıl- 
mış digər əsərlər də Azərbaycan d ilin i 
öyrənmək istəyənlər üçün nəzərdə tu- 
tulmuşdu. L.Budaqovun “ Türk-la ta r 
Azərbaycan ləhcəsinin p raktik  dərs- 
liy i”  (Sankt-Peterburq, 1857). O.Maka- 
rovun “ Qafqaz-tatar ləhcəsiniıı qramma-

tikası”  (Sankt-Peterbuıq, 1848), Mirzə 
Əbdülhəsəıı bəy V əziıovun “ Tatar- 
Azərbaycan ləhcəsi dərs liy i”  (Saııkt- 
Peterburq, 1861), Nəriman Nəcimano- 
vun “ Tatar d ilin in  ruslar üçün özöyrən- 
mə k itab ı”  (Bakı, 1908) belə dərsliklər- 
dəndir.

19 əsrdə Azəı baycanda başqa dillərə 
dair əsərlər də yaranmışdı. Abbasqulu 
ağa Bakıxanovun fars d ilin in  qrammati- 
kasından bəhs edən “ Qanuni-Q iidsi”  
əsəri “ G iriş ” dən və “ H ərflər” , "Kəlıııə- 
lər” , "Cümlə”  adlanan iiç fəsildən iba- 
rətdir.

Azərbaycaııda d ilç ilik  elmi 1923 ildə 
N.Nərimanovun təşəbbiisü ilə yaradıl- 
mış Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 
Cəmiyyətindo mərkəzləşmişdi. SonraLır 
SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının A,-. r- 
baycan Şöbəsi. daha sonra Azərbay n 
Filia lı respublikada d ilç iliy in  inkiştıi •!- 
da böyük xidmətlor göstərmişdir.

Birinci Türkolo ji Qurultayın (1! S) 
iclaslarında savadsızlığın aradan c ı- 
rılması, təlim -tədris işlərinin sə -
yəsinin yüksəldilməsi, əlifba, orfo ı-
fiya, terminologiya kim i lətbiqi məs ı-
lər əsas yer tuturdu. O dovrdə dil« k
sahəsində Bəkir Çobanzadə, Xalid S 
Fərhad Ağazadə, Abdulla  Tagız; ı, 
İdris Həsənov, Abdulla Şərifov, Qu 
Bağırov və Ələkbər Babazadə k. ı 
alimlər çalışırdılar. Azərbaycan di 
fonetikası, leksikologiyası, morfol - 
yası və sintaksisi məktəb qrammatik, 
rı əsasında yaramrdı. İsmayıl Hikı 
Abdulla  Şaiq, Seyid M ir  Qasım* . 
Cavad Axundzadə, Cabbar Əfəndizi’ .l ı, 
Mustafa Tofıq tərəfındən yazılıb n r 
edilmis "Türkcə sərf-nəhv”  (Bakı, 19 
bu kitaba “ Komisyon sərfi”  də deyili
B.Çobanzadə və F.Ağazadənin “ T' \  
qıameri”  (Bakı, 1929), İ.Həsənov 
A.Şərifovun “ Qramer”  (Bakı, 1930 
kitabları bu qəbildəndir.

M uxtar Hüseyıızadənin “ Müa r 
Azərbaycan d ili”  dərsliyi (Bakı, 1954. 
ci tamamlanmış nəşri 1963, 3-cü n: 
1973) Azərbaycan dilçiliyin in böyük . 
liyyətidir.

Müasir Azərbaycan d ilin in  öyrəı 
məsi 1950-ci illərdən daha intensiv 
muşdur. EA-nın Ədəbiyyat və D • 
İnstitutu “ Azərbaycan dilin in qramma 
tikası” nı (Bakı, 1959-60) nəşr etdirmiş- 
dir. Azərbaycan d ilin in  fonetik, leksik 
və qrammatik quruluşuna onlarca mo- 
noqrafiya, dəıslik və irihəcmli məqalələr 
həsr edilmişdir. Akad. Məmmədağa Şi- 
rəliyevin müasir Azərbaycan dilinə aid
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əsərlərirıi, müx. üzv Əbdüləzəl Dəınir- 
çizadənin "M iia s ir  Azərbaycan d il i ”  
(Bakı, 1947), “ Müasir Azorbaycan dili- 
nin fonetikası”  (Bakı. 1960), miix. üzv 
Ağamusa Axundovun “ Azərbaycan di- 
linin fonemlər sistemi”  (Bakı, 1973), 
"Azərbaycan d ilin in  fonetikası”  (Bakı, 
1984). Hiiseyn Bayramovun “ M iiasir 
Azərbaycan dilindo tabesiz miirəkkəb 
cümlələr”  (Bakı, 1958), leksikologiya 
üzn Səlim Cəfərovun “ Azəıbaycan dili- 
nin leKsikası” (Bakı, 1958); “ İsim tədri- 
sinin nəzəri əsasları”  (Bakı, 1959), 

Müasir Azərbaycan dilində söz yara- 
lıcılığı” (Bakı, 1960), Fərhad Zeynalo- 

vun “ N itq  hissələrinin təsnifatı prinsip- 
l ' i i ”  (Bakı. 1959), Zeynal Tağızadənin 

Vlüasir Azərbaycan d il i”  (Bakı, 1960), 
ı \sən Zərinəzadəniıı “ Fars d ilində 

/ərbaycan sözləri” (Bakı, 1962), müx.
\ Zərifə Budaqovanın “ Azərbaycan 
ııdə sadə ciimlə (Bakı, 1962), Əlöv- 
Abdullaycvin “ Müasir Azərbaycan 

ıııdə tabeli miirəkkəb cümlələr’ (Ba- 
1964), Nozakət Ağazadənin "M üa- 

Azərbaycan ədəbi dilində fel şəkilləri 
remi”  (Bakı 1967), Qəzənfər Kazı- 
>vıın "M üasir Azorbaycan d ili”  (Bakı, 

'04) və b. monoqrailya və dərsliklərini 
ına misal göstərmək olar. 
Azərbaycanda daha çox inkişaf et- 

ış d ilç ilik  sahələrindən biri dialektolo- 
yadır. N ikolay İvanoviç Aşmarinin 
^luxa şəhəri xalq tüık şivələrinin iimıı- 

icmalı”  (Bakı, 1926) kitabçası Azər- 
ycan d ilin in  dialektologiyasınm tə- 

- kkiilü və inkişafında miihüm rol oy- 
mışdır. M .Şirəliyev Azərbaycanda 
ilektologiya elmi məktəbinin banisi- 

ır. EA-nın DilçilİK İnstitutu tərəfın- 
n hazııianmış “ Azərbaycan d ilin in  

iuğan qrupu şivələri”  (Bakı, 1955), 
vzərbaycan d ilin iıı Naxçıvan qrupu 
alekt və şivələri”  (Bakı, 1962) kiıni 
onoqrafiyalar, 1 c ild lik  “ Azərbaycan 
ıinin d ia lekto loji lüğəti” , M.Şirəliyc- 
ıı “ Azərbaycan dialektologiyasımn 
aslaıı”  (Bakı, 1968) və b.-nın di.ılek- 
logiyaya aid qiymətli əsərləri vardır. 
c ild lik “ Azərbaycaıı d ilin in  dialekto-
• ji lüğəti”  (Bakı, 1999) bıı sahəyə aid 
əyərli əsərdir.

Azərbaycan dilç iliy in in dil ta ıix i sa- 
həsində qazandığı nailiyyətlər də bö- 
yükdür. B.Çobanzadənin “ M .F.Axun- 
dov və azəri ləhcəsı , A.Tağızadəniıı 
“ Türk d ilç iliy i və əskı tiirk d illəri”  əsər- 
ləri dil tarixi sahəsinə aid ilk nümunələr 
olmuşdur. Ə.Dəmirçizadənin "Azər- 
baycan ədəbi d ili tarixi xülasələri'

(Bakı, 1938), "M .h.Axundov dll haq 
qıııda və M F.Axundovun d ili”  (Bakı, 
1941), “ “ Kitabi-Dədə Qorqud” dastan- 
larının d ili' (Bakı, 1958) əsərləri Azər- 
baycaıı ədəbi d ili taı ixinin öyrəmiməsin- 
də böyük rol oynamışdır. Ədəbi dil 
tarixi sahəsiııdə müx. iizvlərTofiq Hacı- 
yev, Nizami Cəfərov və b.-nm da 
əhəmiyyətli tədqiqatları vardır.

Tarixi qrammatika və fonetika sa- 
həsiııdə Hadi Mirzəzadənin ("Azər- 
baycan d ilin in  tarixi morfologiyası” , 
Bakı, 1962; “ Azərbaycan dilinin tarix i 
siıuaksisi” , Bakı. 1968), A.Axundovun 
“ Azərbaycan d ilin in  tarix i fonetikası” 
(Bakı, 1973), M irzə Rəhimovun "Azər- 
baycan dilində zaman və şəkil katcqo- 
riyalarııııu iıık işa fı”  (Bakı, 1966)kilab- 
ları da qiym ətli əsəıiərdir.

Azərbaycanda böyük əııənəsi və tari-
xi olaıı leksikoqraflya Azərbaycan dil- 
çiliyinin ən çox inkişaf etmiş sahələ- 
rindən b irid ir. Heydər Hiiseynovun 
redaktorlıığu ilə nəşr olunmıış 4 cild- 
lik “ Rusca-azərbaycanca lüğət”  (Bakı, 
1940-46) SSRİ Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdiir (1948).

1928 ildə B.Çobanzadənin “ Lüğət və 
onun təşkıli” , Vəli Xuluflunun “ Lüğət 
işi”  məqalələri ilə təşəkkiil tapaıı leksi- 
koqrafiya Əliheydər Oıucovıın əsərlə- 
riııdə daha da inkişaf etdirilmişdir. 4 
cildlik “ Azərbaycan dilin in izahlı lüğəti”  
bu sahədə uğurlu addımdır (1964-87).

Ünuımi dilçilik sahəsində də (A. Axun- 
dov, miix. üzv Afad Qurbanov, Əbülfəz 
Rəcəbov və b.) ciddi araşdırmalar apa 
rılnuşdır.

Azərbaycanda ümurni türkologiya- 
nın inkişafında Fərhad Zeyıuılovun 
böyük xidməti olnuışdur. O, “ T iirk  dil- 
ləıində nitq hissələrinin təsnifi prinsip- 
ləıi”  (Bakı, 1959), “ Müasir tiirk cLillərin- 
də köməkçi nitq hissələri”  (Bakı, 1971), 
“ Tiirkologiyamn əsasları”  (Bakı, 1981) 
və s. monoqraliya, dərslik və dərs və- 
saitlərinin m iiə llilid ir.

Azərbaycan d ilç iliy i iislubiyyat, eti- 
mologiya, yazıçı d ili və s. salıələrdə də 
uğuıiar qazanmışdır (Ə.Dəmirçizadə, 
T.Hacıyev, T iirkan Əfəndiyeva və b.). 
Ə.Dəmirçizadə “ Azərbaycan d ilin in  
iis lub iyyatı”  (Bakı, 1962) kitabı ilə 
Azorbaycan d ilç iliy ində  üslubiyyatın 
əsasını qoymuşdur. 1970 ildə “ Azər- 
baycan ədobi d iliııin  iislubiyyatı”  adlı 
kitab da buraxılnuşdır. Yazıçı d ili iizrə 
bir sıra dəyərli əsərlər nəşr edilmişdir.

A.Qurbanovun “ Azəıbaycan ono- 
malogiyasımn əsasları”  (Bakı, 2004) 2

cilulik monoqraliyasında Azərbaycaıı 
d ilin in  onomastik sistemi araşdıııl- 
mışdır.

Azərbaycanda dilçilik elıııi sahəsiudn 
mənsəyinə və tipinə görə bü-birindən ta- 
manıilə lərqlənən dillər uə hərtərəlli öyro- 
nilir. Rus, gcrman roıııan, ərəb və fars 
dilləri salıəsində ciddi tədqıqat işləri apa- 
rılmışdır. Məmməd Tağıyev və I mduıı 
Hüseyııovıın rus dıli frazeologiyasına, 
miix. üzv Vasim Məmmədəliyevin ərəb 
dili morfologiyasına həsr etdikləri və s. 
əsərlər Azərbaycaııda dilçiliyin çoxşaxəli 
inkişafinı gösıərir.

V.Məmmədəliycvin “ Ərəb d ilç iliy i”  
(Bakı, 1985) kitabı, müx. üzv Zcmlira 
Verdiycvanm “ D ilç ilik  problemləri”  
(F.Ağayeva və M .Adilovla birgə, Bakı,
1982) adh monoqrafiyası da maraq 
doğıırur.

Azərbaycanda sosiolinqvistika (“ Hey- 
dər Əliyev dil haqqında və Hevdər Əliye- 
vin d ili” , Bakı. 1998; N.Xudiyev. “ Hey- 
dər Əliyev və Azərbaycan d ili” . Bakı,
1997), terminologiya, riyazi d ilçilik və 
miihəndis dilçiliyi (A.Axundov. "Riyazi 
d ilç ilik ” . Bakı, 1979) salıələıində geniş 
tədqiqatlar aparılır.

Əd.: l U ı h a y c v  A. Azorbaycaıı dilçiliyiııin 
larixi. B „  1997.

Ağaıııu.vı A.xundov

Şərqşünaslıq

Azərbaycan şərqşiinaslığının təşək- 
kiilü və inkişali islam sivilizasiyası, tiirk 
dünyası, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin 
mədəniyyəti ilə sıx əlaqədə olmuşdur.

Azərbaycanın böyiik nnitəfəkkir və 
alimləri Bəhmənyar Azəı baycani, Xətib 
Təbrizi, Şihabəddin Sührəvəıxli, Mah- 
mud Şəbiistəri, N izaıui Gəncəvi, 
Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani, 
Seyid Yəhya Bakuvi, Həsən bəy Rum- 
lu, Hacı Zeynalabdin Şirvani və di- 
gərhri öz əsərləri ilə Şərq xalqlanmn 
tarix, ədəbiyyat, fəlsəfə, coğrafiya və 
etnoqrafiyasımn inkişafma və iimıı- 
miyyətlə, cftöıya elmiııə əvəzsiz tölılələr 
vermişlər.

19 osrcİD Azərbaycanda şərqşiiııas- 
lığın inkişalina təkaıı vermiş bir sıra alim 
və adiblər Abbasqulıı ağa Bakıxanov, 
Mirzə Fətəli Axıındzacb (Axııııdov), 
Mirzə Kazım bəy, Mirzə Cəfər Topçuba- 
şov və b. fəaliyyət göstərmislər. Eyni za- 
manda Rusiyada və Avropa ölkələrində 
şərqşünaslıq elminin toşəkkiil və inkişa- 
linda da onların mühiim rolıı olnuışdur.
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Azorbaycanda şorqşünaslığa dair sis- 
temli todqiqat işlərinə 1935 ildən başla- 
nıldı. Tədqiqatlar, əsasən, Yaxın və 
Orta Şərq ölkələrinin tarixi, iqtisadiyya- 
tı, ictimai-siyasi fik r i və fılologiyasının 
aktual problemlərinin kompleks sokildə 
öyrənilməsinə, Şərq xalqlarımn yazılı 
abidələrinin tədqiqi və nəşrinə, həmçi- 
nin Azəıbaycan xalqının ərəbdilli və 
farsdilli abidələrinin tərcümə və araşdı- 
rılmasıııa yönəldi.

20 əsrin 50 80-ci illərində Azərbay- 
can şorqşünaslığının inkişafı akad.-lər 
Ə bdiilkərim  Əlizado, Əlisöhbət Sum- 
batzadə, Homid Araslı, Z iya Bi'mya- 
dov, homçinin Mübaviz Əlizadə, Riis- 
təm Ə liyev, A ida İmanquliyeva və b. 
a lim lərin adı ilə bağlıdır.

Bu dövıdo iranşünaslığa dair todqi- 
qatlar da genişlondirilmişdi. B ir sıra 
əsərlərdə İranda aqrar münasibətlor, so- 
sial-siyasi proseslər, 19 əsrin sonu -  20 
osrdə İran cəmiyyətində sosial təboqolə- 
ıin təhlili, fəhlə horəkatı, siyasi toşkilat- 
Iarın yaranması, İramn qonşu Şərq öl- 
kələıi ilə münasibətlorinin bir sıra ak- 
tual problemləri araşdırılmış, ölkənin 
iqtisadi inkişafı və hüquqi sisteminə dair 
tədqiqat işləri apardmışdır.

Azorbaycanın türkoloq alim lərinin 
əsorlərində yeni və on yeni dövrdə Tür- 
kiyənin sosial-siyasi inkişafının akıual 
pıoblemlərinin öyrənilməsinə xiisusi diq- 
qət yetirilmiş, ölkənin 19-20 əsrlordə so- 
sial-siyasi vo ınədəni inkişafının miihüm 
aspektlorino əsərlər hosr olunmuşdur. Bu 
əsorlərdə Tiirkiyənin dövlət quruluşu və 
hüquq sistemi, gənc türklor hərəkatının 
yaranması və inkişafı, T iirk iyən in  Bi- 
rinci diinya müharibəsi. dövründə sosi- 
al-iqtisadi və siyasi vəziyyəti, Tüı k iyə- 
SSRİ münasibətləri, Türkiyodə m aarif 
və ictimai f ik ir , Türkiyodo dovlət kapi- 
talizm i və s. problemlorin təhlili osas 
yer tutur.

Ərəb ölkələrinin sosial-iqtisadi. si- 
yasi vo ıııədəni inkişafın ın  tədqiqi 
Azorbaycan ərobşünashğının yeni sahə- 
lərindəndir. İraq, M isir, Suriya və s. 
ərəb ölkələrində sosial-siyasi durum, 
siyasi p a rtiya la rın  fəaliyyəti todqiq 
edilm işdir.

Respublikada ərəbşünaslıq-mediye- 
vistika moktəbinin banisi Z.Bünyadov- 
dıır. 60-80-ci illərdə oıta osrlər Ərəb 
Şorqində islam məzhəblərinə, X ilafot 
dövründo xalq harəkatları vo Abbasilər 
dövlətinin süqutu nəticəBİndo yaranmış 
dövlətlərin ictim ai-siyasi vəziyyotinin 
təhlilinə həsr olunmuş bir sıra əsərlər

yarandı. Müx. üzv Nailo Vəlixanlının 
və b. əsərlori islamın yaranması və yayıl- 
ması, Abbasilər xilafətindo üsyanlar, 
ərəb coğrafiyaşünas-səyyahlarının Azər- 
baycan haqqında molumallarımn todqi- 
qinə həsr edilmişdir.

Şərqşünaslıq İnstitu tunda Cənubi 
Azərbaycan tarix i şöbəsinin yaradılması 
Cənubi Azərbaycanın sosial-iqtisadi, 
siyasi və mədoııi inkişafı problemlərinin 
öyrənilməsiııə yeni təkan verdi. Burada 
aparılan tədqiqatlarda Cənubi Azər- 
baycanda 20 əsrin əvvollərindoki inqilab 
və m illi azadlıq horokatı məsələləri əsas 
yer tııtur. Həmin məsələlər “ 1905 -1911- 
ci illərdə Cənubi Azərbaycanda de- 
m okratik və m illi-azadlıq hərəkatı” , 
“ 1917— 1920-ci illərdə İraıı Azərbay- 
caııında milli-azadlıq hərəkatı”  (Bakı,
1956), “ 1905-1911-ci illərdə Təbrizdə 
inqilabi horokat”  kim i tədqiqat əsərlə-
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rində araşdırılmışdır. 1945-46 illərdə 
Cənubi Azərbaycanda M illi yökumətin 
yaradılması, dövlət quruluşu və qanun- 
vericilik fəaliyyətinə həsr cdilmiş tədqi- 
qatlar da aparılmışdır. Cənubi Azər- 
baycana dair tədqiqatlarda bu ölkənin 
sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı məsə- 
ləsi “ Cənubi Azəıbaycan ta rix in in  
oçeıki. 1828 -1917”  (Bakı, 1985) adlı 
fuııdamenıal əsərdə isıqlandırılmışdır.

R.Əliyev klassik və müasir İran ədo- 
biyyatının m üxtə lif aspektlərinin hərtə- 
ıəfli öyrənilməsi sahosində dəyərli tədqi- 
qaılar aparmışdır. Azərbaycan oıəb- 
şünas fılo loqları da orta osıiər, yeni və 
ən yeni dövrlər orəb odəbiyyatını tədqiq 
etməklə bu sahənin inkişafı üçün böyük 
iş görmüslər. Ərəb ədəbiyyatının b ir sı- 
ra görkəmli nümayəndələrinin həyat və 
yaradıcılığının tadq iq i A .İm anqu li- 
yeva, Gövhər Baxşoliyeva və b. alimlə- 
rin araşdırmalarında öz əksini tapmış- 
dır. Ərob-Azərbaycan ədəbi əlaqələri 
do todqiq olıınur. Bu tədqiqatlar tənqi- 
di motnlərin tə rtib in i, ərəbdilli Azor- 
baycan ədəbiyyatı abidələrinin torcümə

və şərhlərini, homçinin Azərbaycanla 
bağlı olaıı orta əsıiər ərəb ədəbiyyatı- 
nın vo fo lk lo r  ə laqələrinin öyrənil- 
məsini əhatə edir.

T iirk  l'ılologiyasına dair todqiqatlar 
sahəsində də böyük uğurlar əldə edil- 
mişdir. Tədqiqatçılar türk ədəbiyyatı- 
nın ııəzəri məsələlorino, oııun sosial 
problemlorino, Namiq Kamal, Əbdül- 
həqq Hamid, To fiq  F ikrət, Ömər Sey- 
toddin, Yaşar Kamal, Nazim Hikmət, 
Əziz Nesin və digərlorinin yaradıcı- 
lığına dair monoqrafiya və moqalələr 
yazmışlar.

Todqiqatlarda nəzərivyə və odobiy- 
yatşünaslıq məsəloləri araşdırılır. Ək- 
rəm Cəfərin “ Əruzun ııəzori osasları" 
monoqrafiyası qiym ətli tədqiqat əsəri 
kim i bu gün də öz elmi əhomiyyotini 
saxlamaqdadır.

H iııd və İran ədəbiyyatmın qiymətl 
nümuııolərindən “ Kəlilə  və D imnə’ 
ədəbi abidəsi, Ə m ir Xosrov Dohləvini’ 
“ Şirin vo Xosrov”  poeması, Ömər Xəy- 
yamın rübailori. Sədinin “ Bustan" v. 
“ Gülüstan”  osərləri, Hafizin qəzəlləri 
Caminin “ Yusif və Züleyxa”  osəı i, eyıı 
zamaııda Fəzlullah Rəşidəddinin “ Cam 
ət-tovarix” , Məhommod Hinduşah Nax 
çıvaııinin “ Dəstur əl-katib fi təyin əl 
məratib”  kim i əsərlər Azorbaycan di 
linə torcümo edilmişdir. Ə.Əlizadənin 
Z.Bünyadovun, N .Volixanlının və b 
tədqiqatları Azərbaycan və qonşu ölko- 
lərin Uırix, odəbiyyat və mədəniyyətinı 
öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Yaxın Şərq xalqlarının dillərino dai 
linqvistik tədqiqatlarda Azorbayca 
alimləri miihüm uğurlar oldə etmişlə 
Ərob türk və fars dillorinin leksika, lek: 
koqrafıya, fonetika, m orfo log iya  \ 
sintaksisinə dair miihüın ohəmiyyo' 
malik tədqiqatlar aparılmış, orta əsrl 
d idaktik  abidəlori şərhlərlə nəşrə h 
zırlanmışdır.

Şərqşünaslıq İnsııtu tunda ictim 
f ik ir  və islatnşiinaslığa dair aparılnı 
tədqiqatlar Yaxın və Oıta Şərq xaK 
larının ictimai, dini və fəlsəfi f ik ir  ta; 
xini öyrənmək baxımından əhomiy} 
lid ir.

1991 ildən sonra Azərbaycan şərqşı 
naslığınm məqsəd vo problematikası 
əsaslı şokildo yenidən işlənmişdir. Şorq 
ölkoləri ilə iqtisadi, siyasi və ınədəni əla- 
qələrin genişləndirilməsi mühüm oho- 
miyyot kəsb edir.

A M E A -n ın  Şərqşiinaslıq İnstitutun- 
da elmi tədqiqat işlori Şərq ölkələrinin 
ictimai-siyasi, iqtisadi, ınədoni inkişafı-
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ııııı qanunauyğunlııqlarmın öyrənilmə- 
si: Şərq xalqlarının tarixi. filo lo ji. d ini- 
fəlsəti irsinin araşdırılması; yazılı abido- 
lərin tədniqi, tərcümosi vo nəşri; Şərq- 
Qərb sivilizasiyalararası münasibətlərin 
araşdırılması: Azərbaycan və Şərq xalq- 
lannın tarixi-mədəni əlaqolərinin tədqi- 
qi: nıiistəqil Azəıbaycan Respublikası 
ilə Şəıq ölkələri arasmda siyasi, iqtisadi, 
d ip lom atik və modoni münasibətloriıı 
araşd rılması, onların proqnozlaşdırıl- 
ması istiqamətlərindo aparılır.

Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin 
yaranması Ə.Əlizadonin adı ilə bağlıdır. 
O. Nizami Goncəvi, Fəzlullah Roşidod- 
din və Məhəmməd Hinduşah Naxçıvani- 
nın irsini toplamaq, əsərlərinin elmi-tən- 
ıııdi mətnlərini tərtib etmoklə Azorbay- 

ın elminə ovəzsiz xidmət göstərmişdir. 
Özüniin bütun yaradıcılıq qiivvəsini, 

xcəhətli istedadını Azərbaycan odə-
I yyatşünaslığınm inkişafına və klassik 

lobi irsin öyrənilməsino sərf etmiş 
Araslm ın elmi fəaliyyətində Azər- 
ycan və Şərq xalqları ədəbiyyatının 
ıa əsrlor dövrüniin araşdırılması əsas 
■r tutmuşdur.

Z.Bünyadovun əsərləri Azərbayca- 
n və Yaxın Şərq ölkəlorinin Ərob 
lafəti vo son orta əsrlər dövrii tarixi- 
ıı təduiqinə həsr edilm işdir. Onun 
\zorbaycan V 11—IX  osıioroo”  (Bakı, 
>89) adlı monoqrafiyası Azərbaycan 

ixinin erkən orta osrlor dövrüniin 
ım yazılı abidələr, həm də arxeoloji və 
mizmatik materiallar əsasında öyrə- 

nılməsinə həsr edilmişdir. Z.Bünyado- 
ın “ Azərbaycan Atabəyləri dövloti 

( 136-1225)”  (Bakı, 1985) osəri 12 osr 
/orbaycan tarix in i vo qonşu ölkələrin 

■xini öyrənmək baxımından böyük 
ləıniyyətə m alikdir. Əsor 1980 ildə 
zərbaycan SSR Dövlət mükafatına 
yiq görülmüşdür.

A.İmanquliyeva SSRİ-do ərəb “ moh- 
r”  odəbiyyatınm ilk tədqiqatçısı olmuş- 

ar. Onun araşdıımaları Azərbaycan 
əbşünaslığını zənginləşdirmişdir.

İnstitut ərəb ədobiyyatmm müxtəlif 
təsəlolərinə və Azəıbaycan-ərəb odəbi 
aqələrinə dair b ir sıra kitablar nəşr 
tdirmişdir.

Gövh»r B u x ş jliy e m , fjğğ iıı M us la jiıyev

A M E A -n ın  Şərqşiinaslıq İnstitutıı 
ilo yanaşı, BDU-nun şərqşünaslıq fakül- 
tosində də orob, lars və türk filologiyası 
sahosindo geniş elmi tədqiqat islori apa- 
rılır.

M iix. üzv Vasim Mommodoliyev 
“ Bosrə qrammatika məktəbi” , “ Kulə 
qrammatika moktəbi” , “ Ərəb d ilç iliy i” , 
“ Ərəb odəbi dilində feliıı zaman, şoxs və 
şokil kateqoriyaları”  və s. nıonoqrafiya- 
lartıı ınüə llifid ir. O, Z.Biinyadovla bir- 
likdə Qurani-Korımi Azərbaycan dilino 
izahlı tərcümə etmişdir.

UniverNİtetdə orta əsrlərin məşhur 
leksikoqrallarından b iri olan Zonıəx- 
şərinin “ ei-Mütəssəl”  traktatında hal 
kateqoriyası todqiq edilmiş, müqəddimo 
vo şərhləıio Avesta Azərbaycatı dilinə 
torcümo edilmişdir. Azorbaycan dilinə 
keçmiş ərəb sözlorinin loksik qramıııa- 
tik  xüsusiyyotlori arasdınlmış, “ Azər- 
baycan dilindo orobi/.mlorin monim- 
sənilməsi" monoqıafıyası çap olun- 
muşdur.

E.Z.Əzizov “ 9 əsr ərəb poeziyasında 
xiirrəmilər horəkatmın əksi”  monoqra

, . A.N.İmaıı-
aıdl tytll -wVI plltl qııliyevanın “ Ycni 

AII<•* .1,, h l  i-l,. ar:lb ndəbiyyatı
korifcylori”

kitabı.

fiyasının və ərəb şeirində həcv janrına 
dair tədqiqat işlərinin m iiəllifidir.

A.Ş.Qasımovanın “ 14-16 əsr Azər- 
baycan ədəbiyyatı və Quran qissolori” 
mövzusunda monoqrafiyası nəşr olun- 
muşdur.

T.İ.Cahangirov fars dilində sözdii- 
zəldici sinomorfemlər mövzusunda təd- 
qiqat işləri aparmış, Azorbaycan dilin- 
dən fars dilino və əksinə müxtəlif tor- 
cümolər etmişdir.

R. Sultanovun “ Fars dilino dair oxu 
kitabı” , “ Sədi yaıadıcılığında “ Gülüs- 
tan"”  və s. osərləri diqqotolayiqdir.

N.Z.Hatomi orta və ali məktəblor 
üçüıı 20-don artıq fars dili dorsliyi vo 
dərs vəsaiti, iki monoqrafiya nəşr etdir- 
mişdir. O, 1999 ildo Tehranda noşr 
olunmuş vo 60 min sözii əhato edon 2- 
cildlik “ Farsca azorbaycaııca lüğət” in 
müəllifidir.

M.Ə.Əlizadənin fars odəbiyyatımn 
todrisi vo todqiqi sahəsindo miihüm xid- 
motləri olmuşdur. O, “ Azorbaycan odo- 
biyyatı ta rix i”  kitabında Nizaırıi Gənco- 
vinin lıəyat və yaradıcılığıııa lıəsr olun-

mıış bölmənin ilk müoljifidir. M .Ə.ƏIi- 
zadonin torciiməsindo Firdovsiııin 'Şalı- 
namo” si, Ə.Caminin “ Yusif vo /ü ley- 
xa" poeması, M. Şəhriyarın, M. Eşqi- 
nin, S. Behbəhaninin. Ə.Lahutinin və b. 
əsərləri Azorbaycan diliııdo noşr 
olunmuşdur.

Ə.Şəfainin fars dilində tabeli mürok- 
kəb ciimlələrə, H.Ş.Mahmıtdovıın fars 
dilindo sado ciimlə sintaksisinə dair tod- 
qiqatları İraıı alimlori torəfindon yiiksək 
qiymotləndirılınişdir.

M.Ş.Rohimovıın fars tomayüllü orta 
moktəblər üçün “ Fars d ili"  dərsliyi nəşr 
olunmuşdur. O, "Sovet dövründo Azər- 
baycan m illi dilinin inkişaf tarixinin qa- 
luınaLiyğunluqları”  (Moskva) kitabımn 
miiəllifiərjndon birid ir.

T.Riistomova fars dili üzrə respubli- 
kada ilk azorbaycanlı qadın elmlər dok- 
torudur. Omın 2003-04 illərdə Tehıan- 
da "Fars d ili" dorsliyi vo “ Fars və Azor- 
baycan dillorinin müqayisoli qrammati- 
kast”  kıtabı nəşr edilmişdir.

M.D.Ka/ımovun “ Nizaminin “ Xonı- 
so"si vo farsdilli odəbiyyal” , “ Nizaminin 
davamçıları” , “ Nizamiııin “ Həft pey- 
kər” i vo 14-15 əsrlər farsdilli ədəbiyyat” 
monoqıafiyaları, orta əsrlor miiollifiəri- 
nin tarscadan rus dilino üç izahlı tor- 
cüınə kitabı nəşr olunmuşdur.

Ş.İ.Şirəliyev “ Müasir fars dilində mo- 
dal sözlor”  mövzusunda tədqiqat işinin. 
bir sıra kitab və dərsliklərin müollifıdir.

R.Ə.Rüstəmov Azərbaycanda türk 
dili sahəsindo ilk elmlər doktorudur. 
Onun “ Müastı türk dilində köməkçi nitq 
hissolori", “ Müasir türk dilindo təqlidi 
sözlor”  monoqrafiyaları. Ə.A.Rosıılovla 
birlikdə iki “ Türk d ili"  dorsliyi, “ Tiirkcə- 
rusca-azərbaycanca d ilç ilik  terminləri 
lüğəti”  və “ Tiirkco-azərbaycanca-rusca 
sözliik”  kjfabları nəşr edilmişdir.

Şorqsünaslıq fakiiltəsində tədrisiu 
yiiksok səviyyodə aparılmasında, şoıq 
şünas kadrların yetişdirilməsindo, orob- 
şiinaslıq iransiinaslıq vo tiirkologiya sa- 
hosində nailjyyətlarin oldə edilməsindo 
M.Ə.ƏIizadonin, Ə.Şəlainin, H.Ş.Mah- 
mudovun, M.R.Mahınudovun vo b.-nııı 
mülıiim y.idmətləri olmuşdıır.

Şorqşiinaslıq fakiiltosi indiyodək 
Türkiyə, İran, Misir, Yoınəıı, Vyetnarn, 
Laos, Monqolustan, Macarıstan, Bol- 
qarıstan. Almaniya, Polşa, Qazaxıstan, 
Ukrayna, Moldova vo s. dövlotlor iiçtin 
də ıniitoxossislor hazııiamısdır.

V asim  M .v ıım .H İ.ıliy vv , E lx a ı ı  D t i t n v
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ELM. TEXNİKA. TƏHSİL

Politologiya

Azərbaycanda politologiya elmi 20 
əsrin 90-cı illərində təşəkkül tapsa da, 
siyasi-dövlətçilik ideyaları qədiırı tarixə 
malikdir. Hələ orta osrlər müsalman Şər- 
qində siyasətşünaslıq sahəsində mühüm 
mülahizələr söylənilmişdi. İnsanlar des- 
potik siyasi rejimlərdə, cnmiyyətdə əda- 
lətsizliklərə məruz qaldıqkınndan adil 
hökmdar, ədalətli dövlət və cəmiyyət ide- 
yaları ıığrunda miibarizəyə qalxırdılar.

Orta əsıiərdə müsəlman Şərqində 
siyasət elminiıı inkişafında Nizam əl- 
nıülk Həsən ibn Əlinin (1017/19-92) 
“Siyasətnamə” (1076) əsəri xiisusi yer 
tutur. 50 fəsildən ibarət bu əsər Azər- 
baycanın Səlcııqilər imperiyasının tərki- 
bində oldıığu illərdə yazıldığından 
Azərbaycan xalqının siyasi fikir tarixi 
üçün də qiymətlidir. Əsər orta əsrlərin 
hiiquq qanunlarım, idarəetmə sistemini, 
siyasi rejimini və horbi hakimiyyətini, 
daxili və xarici siyasət məsələlərini əks 
eıdirir. Nizam əl-mülkün siyasi görüşlə- 
rindo hakimiyyət və əxlaq problemləri 
müstəsna yer tutıır. “ Siyasətııamə” nin 
müəllifi dövlətin ədalətli olmasını idarə- 
çilikdə miihiim əxlaqi nıeyar sayırdı.

Azorbaycanda siyasi biliklorin for- 
malaşmasında Nizami Gəncovinin müs- 
təsna rolu olmuşdur. Onun “ İsgəndər- 
namə” əsərində təklif etdiyi adil şah vo 
ədalətli cəmiyyət modelləıi Avropa icti- 
mai-siyasi fikrinə, ilk utopik sosialistlər- 
dən Tomas Moıa və Tommazo Kampa- 
nellaya. miixtolif “ ictimai miiqavilə” no- 
zəriyyolərinin yaramb meydana gəlmo- 
sinə ideyaca güclü tosir göstərmişdir. 
Götc özünün “ Şərq-Qərb divanı” nda 
Nizami Gəncəvinin siyasi ideya irsiııdo 
odalət və dövlət mosələlərinin mühüm 
əhəmivyətini qeyd etmişdir.

Azərbaycanm siyasi fikrində Mirzo 
Fətoli Axundzadə (Axıındov) sosial-si- 
yasi irsi mühiim morhələdir. Siyasi fikir 
tədqiqatçılarından Mirzəbala Məm- 
msdzado, Hüseyn Baykara, Yusif Vəzir 
Çəmənzominli və b. qeyd edirlor ki, 
“ milliyyət ideyası və fikri” ən əvvəl 
M.F.Axundzado, sonralar isə Həson bəy 
Zərdabi və Əli bəv Hüseynzadənin osor- 
lərindo azərbaycanlıların milli-siyasi 
şüurunıın formalaşmasınm mənbəyi ki- 
mi təqdir edilmişdir. Ziya Göyalp, 
Firidun bəy Köçəıii Azərbaycanda yeni 
dövr ycniləşmə hərəkatını “ Axundov 
məıiıələsi”  adlandırırdılar.

O dövrdə Qərb ideyaları Şərqdə, Qaf- 
qazda Rusiya, İran vo Türkiyə vasitəsilo

664

yayılırdı. Yeni qabaqcıl fikirbr regionun 
xalqlannın məfkurəsinə mütoıoqqi təsir 
göstorirdi. Həmin dövrdə Qərb ölkolərin- 
doki ideya-siyasi prosesləri öz oksini 
Azorbaycan ictimai fıkrində do taparaq 
ölkədə formalaşmaqda olan yeni miitə- 
rəqqi ziyalılar zümrəsinin şüuruna sirayot 
edirdi. Abbasqulıı ağa Bakıxanov, 
M.F.Axundzadə, H.Zordabi, Ə.Hüseyn- 
zadə, Əhməd boy Ağayev (Ağaoğlu). 
Cəlıl Mommodqııluzadə və onlarla digər 
ictimai-siyasi fikir nümayəııdoləri Qorb- 
do coroyan edoıı siyasi prosesloıi diqqətlə 
izloyir, millotin sosial inkişaf yolunu 
Qərb ictimai-siyasi doyərlərinə qovuş- 
maqda görür, xalqın siyasi mədəniyyəto 
yiyələnmosinin yollarını axtarırdılar. 
Avropada və Rusiyada parlament, 
konstitusiya, votəndaş azadlıqlaı ı, insan 
hiiquqları vo s. haqqında ideyalar 
Azərbaycan ziyalılannı da düşündürürdü.

RÖVŞEN mustafayev

XXI. YU ZYIL  
İLÜZYONLAR  
POLİTİKASI

R.M usrafaycvin  
" X X I  əsr 
illii/iyalaı- 
siyasoli”  
kilahı. 

islanlxıl.
2004.

“ Kəmalüddövlə məktubları” (“ Hindis- 
tan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dos- 
tu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə yaz- 
dığı üç məktubu vo Cəlalüddövlənin ona 
göndərdiyi cavab” , 1865) M.F.Axund- 
zadənin siyasi-hüquqi ideyalarmın əks 
olunduğu ilk böyük əsəridir. 1869 ildə 
İranın Londondakı səfıri Hacı Möhsiin 
xana “ şəxsi-naməlum” imzası ilə göndo- 
rilıniş bu əsordo mütəfəkkir siyasət və 
cəmiyyət problemlərinə öz münasibotini 
bildirir. M.F.Axundzadə “ Aldanmış kə- 
vakib” (1857) əsərində ədalətli hökmdar 
pıoblemini ön sıraya çəkmişdir. Haki- 
miyyotin sadə xalqın içindon çıxmış Yıı- 
sif Sərraca tapşırılması, Yıısil' Sorracın 
qısa bir müddətdə həyata keçirdiyi siya- 
si-inzibati islahatlar vo onların hakim 
sinfin monafeləri ilə ziddiyyət təşkil et- 
məsi nəticəsində lıakimiyyotdən devrilib 
yenidən Şah Abbasla ovoz olunması 
cəmiyyətin liberal ishıhatlar üçiin hələ 
yetişmodiyini göstərirdi. Xalq konstitu- 
siyanın və demokratiyanm, respublika 
quruluşunun dəyorlorini, dcspotizmin 
və monarxiyanın mürtəce mahiyyətini

dork etmoli, ölkosinin siyasi rejimini özü 
seçməlidir. O. “Con Stiiart Mill azadlıq 
haqqında” moqaləsində ingilis aliminin 
siyasi azadlıq hacıqında fikiıiərinin koıı- 
kret siyasi mahiyyətini açıqlayır. 19 əs- 
rin sonu - 20 əsrin ovvəllərində Azor- 
baycanın ictimai həvaıında canlanma və 
yeniloşmə hiss ohınmağa başladı. Qaf- 
qazda, eləcə də Azərbaycanda miitərəq- 
qı ziyalılar dünyada və xüsusilə Rusiya- 
da baş veron sosial-siyasi proseslorə po- 
zitiv reaksiya verirdilər. Azərbaycanın 
iimumrusiya iqtisaui bazarına colb olıın- 
ması, iqtisadiyyatın və xüsusilə ııeft sə- 
ııayesiııin inkişafı formalaşmaqda olan 
ınilli burjuaziyanın siyasi ideyalarla 
mübarizə meydanına çıxmasına sos aı 

şərait yaradırdı. Bakı lədricən Rusiya- 
dakı siyasi hadisələrin ağırlıq mərkozi ı- 
rindon birino çevrildikcə siyasi cəhotd n 
təşkilatlanmağa meyilli sosial qrupl r 
çarizmin milli və dini zülmüno qarşı n
li istiqlal çağırışlan ilə çıxış edərok, R - 
siya dövlətindon ishım-türk xalqN ı 
iiçiin əvvəlcə muxtariyyət, sonralar ! 
milli müqəddərat tələb etmoyə b; ■ 
ladılar. M.F.Axundzadə, H.Zərdııi . 
Nocof bəy Vəzirov. C.Mommodqıı1 - 
zadə, Ömor Faiq Nemanzadə, Sııl ı 
Əfəndiyev, Y.Çəmənzəminli, Mıı ə 
Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqv - 
diyev, Nəriman Nərimanov kimi ■' - 
mokratik məfkurəli ziyalıların əsərləı 
do inkişaf etdirilən ictimai-siyasi : -
yalar Ə.Hüseynz.adənin, Ə.Ağaof’ - 
nuıı, Məmməd Əmiıı Rəsulzadən1 :, 
Fətəli xan Xoyskinin, Əlimərdan I’ y 
Topçubaşovun və b.-nın elmi-nozori ə 
praktiki fəaliyyotinə böyiik təkan verc'i. 
Beləliklə, Rıısiyanın türk xalqları içr - 
sində Azərbaycan yeniləşmə və tər: 
sahosindəön sıraya çıxdı. Millidildən - 
buatın, teatrın, operanın və məktəblr ı 
meydana golməsi siyasi şüurıın inkiş; - 
ııı şərtləndirirdi. Bu hərəkat Rusiya ı 
digər türk xalqlarınm da siyasi cohətc ı 
təşkilatlanmaq meylini arlırırdı İsma ıl 
bəy Oaspıralı Krımda “Torciim 
(1881) qəzetini noşr etməyə başladı. - 
sif Akçura “Türk” (1904) qəzetimo 
“ Dildə birlik, fikiıdə birlik, əməldə b - 
lik” şüarı ilə çıxış edirdi. Sonral ır 
Ə.Hiiseynzadə Bakıda ııəşr etdiyi “ 1 ü- 
yuzat” məcmuəsindo (1906) btı şüarı 
“ tiirkləşmək, islamlaşmaq və avropa- 
laşmacf’la tamamladı. “Türk yıırdu”
(1912) jıırnalı turançılığı və türkçiilüyü 
siyasi ideologiya kimi toqdim etmoyə, 
tiirk dünyasını vahid “Turan” məmləkə- 
tindo birləşdirməyə səy göstəri ı di.
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SOSİOLOGİYA

Ə.Ağaoğlunun osorləriııdo 20 əsrin
1-ci rübündo türkdilli xalqların yııxınlaş- 
masını zəruri sayan nozəri mülanizəlor 
miihüm yer tutur. Onun “ Üç modoniy- 
yət” (İstanbul. 1927) əsorində Qorb vo 
Şərq dövlotçiliyinin miiqavisəli təhlili fo- 
nunda dövlət və millət anlayışlarının 
qarşılıqlı asılılığı veıilir. O, burada 
"dövlot millotindir” mülalıizəsini söylə- 
yir. “ Millət dövloti quran ünsiirdiir. 
Bütün hakimiyyət ona aid oldıığu kimi, 
bütün lıiiquq da onundıır” . Ə.Ağaoğlu 
layda verməyon romantizmə qapılmaq- 
dansa. Jan Jak Russodan bəhrolənməyi 
daha üstiin sayırdı. Milli azadlıq hərə- 
katı ideyalarının məcınusu olan türkçii- 
lük dövrünə görə mütəroqqi siyasi-ideo- 
loji xarakter dasıyırdı.

20 əsrin ovvəllərindən “ Hüınmot” 
(1904), “ Difai” (1906), "Müsavat” 
(1911) partiyalannın və digor siyasi co- 
miyyətlərin yaranması Azərbaycanda 
siyasi proseslərin inkişafına, eloco do 
xalqın milli mənlik şüurunda siyasi oya- 
mşa yeni təkan verdi. Millot kimi ilk si- 
yasi addımlarını atan azərbaycanlılar is- 
lam Şorqində və lürk dünyasında ilk də- 
fə olaıaq parlament tipli demokratik 
respublika yaratdılar. Azorbaycan Xalq 
C iimhuriyyəti özünün mövcud olduğtı
23 ay orzində mühüm siyasi-hüqııqi qə- 
rarlar qobul etso do, onların heç do ha- 
mısı yerinə yetirilmədi. Azərbaycan 
Xalq Ciimhuriyyotinin tarix: təcrübəsi 
siibut etdi k’, Azorbaycan xalqı miistəqil 
siyasi həyatını qurmağa hazırdır, dövlət 
yaratmaq üçün siyasi mədəniyyətə ma- 
likdir. Xalq öz missiyasım dork etdi, 
ınilli inkişaf mərhəlosinə qodom qoydu. 
Azərbaycan dili dövlot dili elan edildi. 
Azorbaycaıı Respublikası öz itıilli ordu- 
sunu. məhkəmo, ədliyyə, gömrük siste- 
miııi yaratdı sorhodlərini miioyyənləş- 
dirdi, gcrbini, bayraq və himnini qobul 
etdi, milli valyutasını tədaviilə buraxdı. 
Müstoqil ölkonin müstoqil xarici siyasəti 
yeridilmoyə başlandı. Yeni siyasi idaro- 
etmə kadrlarımn hazııianması istiqamə- 
tində miihiim işlər göriildü. Bu dövrdə 
Azərbaycan sosial-siyasi flkrinin niima- 
yəndolərindən biri N.Norimanovun si- 
yasi görüşlorindo əsas ziddiyyot onun 
dünya inqilabı prosesinə münasiboti ilo 
bağlıdır. Qərbdo də sosialist inqilabımn 
qalib gələcəyinə inanan N.Norimanov 
öziiniin “ Şorqin yeganə qurtuluş yolu 
idarə sistemini dəyişməkdir” yazısında, 
hotta “Avropa ictimai sovet respnblika- 
ları” ifadəsini işlotmişdir. N.Norimanov 
milli məsolədə hakim rus şovinizminin

siyasi mahiyyotini tənqid edirdi. O. so- 
vet hökıımoti nhboıiərino yazdığı mok- 
lublarında Azərbaycanda milli siyasətiıı 
düzgüıı yeridilmədiyini göstorirdi.

Xalqııı dövlotçilik vo parlamentarizm 
tarixindo ikinci respublika Azorbaycan 
Sovet Sosialist Resptıblikası (Azərbay- 
can SSR) oldu. Siyasot iabasindo hakim 
marksist ideologiyamn və kommunist 
partiyasımn hegemon foaliyyətinə bax- 
mayaraq. mütoroqqi ideyalar özüno ge- 
niş yer ala bilmişdi.

1969 ildon respublikaya rohborlik 
edon Heydor Əliyev inzibati-amirlik re- 
jimindo Azərbaycanın milli monafeləri 
naminə ölkonin inkişalina çalışmışdır. 
İri sonaye obyektlorinin Azərbaycanda 
yerloşdirilmosi. elmi vo hərbi kadıiarın 
hazırlanması, hələ o dövrdo ermonilorin 
ərazi iddialarmın qarşısının alınması 
vo s. onun siyasi foaliyyotinin mühüm 
cohətlori idı Heydor Əliyev/n siyasi fəa- 
liyyəti müstoqil Azorbaycanda politolo- 
giya elminin inkişafına geniş imkan ya- 
ratmışdır. Bu monada siyasi sabitlik. 
müasir elita vo haknniyyot məsələsi, 
Heydor Əliyev və Azərbaycanın müslə- 
qilliyi. votondaş cəmiyyəti və hiiquqi 
dövlət quruculuğu, Azorbaycanın bey- 
nolxalq siyasi və iqtisadi proseslərə intt- 
qrasiyası problemləri tədqiqatlaıda 
önəmli yer tutur.

Milli təhliikəsizlik və siyasi strategi- 
ya mosolələri, müasir genderologiya, 
neft strategiyası, Xozor siyasəti, Ermoni- 
stan-Azorbaycan Dağlıq Qarabağ mii- 
naqişəsi vo onun otrafında baş veron ha- 
disolərin politoloji təhlili vo s. todqiqat- 
larııı miihiim istiqamətloridir.

Politologiya sahəsində araşdırmalar, 
əsason, AMEA-nın Folsəfə və Siyasi- 
Hüqııqi Tədqiqatlar İnstitutunchı vo ali 
məktəblorin fəlsəfə və politologiya 
kafcdralarında aparılır.

Əlikr.mı Tuğtftv

Sosiologiya

Azarbaycan mokanında sosioloji ba- 
xışlar çox uodim zamanlardan intişar 
tapmışdır. Holə Avestada cəmiyyotdo 
Xeyirlə Şəıin nuibarizəsi vo son notıcodo 
Xcyirin qoləbosi, insanlar iiçün normal 
hoyat şəraiti yarada biləcok ədalotli cə- 
miyyətin qıırulması, hökmdar -toboo 
münasibotlori haqqında doyoıii likiıior 
söylonilmişdir.

Biitün Şorqdo, o cümlodoıı Azərbay-

canda İntibalı dövrünii öziindo clıtiva 
edon 10 14 osrlordo böyük miitofokkirb- 
rin Əbiillıoson Bohmonyar A ôrbay- 
caninin (? 1066). Nizami Goncovinin 
(1141-1209). Siıacoddin Urmovinin 
(1198 -1283), Nosirəddin Tusiııin (1201 
74) vo b.-nııı yaradıcılığında sosial prob- 
lemlor koskin şokildo qoyulmuş vo oııla- 
rın lıolli istiqamotindo miihiim fikirlor 
söylonilnıişdir. Nizaım Goncovi comiy- 
yətdoki ictiıııai boraborsızliyiıı soboblo- 
ıini ayrı-ayrı şoxsiyyotlorin, o ctimlodoıı 
şalıların şoxsi-sosial keyfiyyotlorindoki 
naqisliklordo axtarırdı.

Nosiroddin Tusinin buuinlüklo sosial 
problemlorə lıosr olunmuş “Əxlaqi Na- 
siri” (1233; Bakı, 1989) osorində cəmiy- 
yəlin ümumi xarakteıistikası ilo yanaşı, 
onun iqtisad', sosial hüquq', dini təmol- 
lərinin do geniş şorhi verilmişdir. Əsoriıı 
müollifı real sosial hadisolori comiyyot- 
dəki mövcud ınünasibatlori, onları xa- 
rakterizə edon müsbot vo moııfi cəlıotlori 
lıortorolli aıasdırmaqla dövrünün lıa- 
kinılərinə əıııolı tövsiyələr do vermişdir. 
Mütofokkirin sosioloji göriişlorində ailo- 
nin vo dövlətin idaro olunması üsulları 
barouə ideyaları miiasir dövrdo də aktıı- 
allıq kosb edir.

Siracəddin Urmovinin sosioloji ba- 
xışlarında mülkiyyət formaları, hiiquqi 
miinasibotlor feodal cəmiyyətinin sosi.ıl 
stratillkasiyası vo s. haqqında mülahizo- 
lor mühüm yer tutur. O, cəmiyyəti insan 
oıqanizminə bənzodir vo qeyd edirdi ki, 
“ başçının rəiyyoto miinasiboti başııı ba- 
dənə münasibot kimidir” . S.Urməvi 
şoxsiyyotin sosial və psixoloji keyllyyət- 
lərinin formalaşmasına, insanın öziinü 
idaroetməsi məsololərino, cəmiyyət-şox- 
siyyət və şəxsiyyot-şoxsiyyət miinasibot- 
lorino xüsıısi diqqot yetirirdi. Oııun fik- 
rinco. şoxsiyyotlo comiyyətin iimumi vo- 
ziyyoti bir-birinə ııyğuıı şəkildə formala- 
şır, “ insanın soxsi xoşbəxtliyi comıyyotin 
xoşboxtliyiııo uyğuıı gaJir” . Sonralar da 
islam modoniyyoti prinsiploıindon çıxış 
edoıı Azərbaycan mütofokkiıioıi co- 
miyyət problemlorinin islaııı ideologi- 
yası vo konsepsiyaları çərçivosindo holli- 
no çalışınışlar.

19 asriıı 1-ci yarısmda Azorbaycaıı 
ictiınai fikriıulo sosioloji miiddoalar 
Mirzo Fotoli Axundzadə (Axuııdov) vo 
Abbasqulıı ağa Bakıxanovıın osoıiorindo 
do işloıımişdir. 19 osriıı sonu 20 osrin
1-ci yarısıııda Azərbaycaıı romantikloıi 
Mohommod (ladi, lliiseyıı Cavid, Ab- 
dıılla Şaiq vo b. oz yaradıcılıqlarmda 
dövriin aktual sosial problemlorinin tolı-
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lilinə xüsusi diqqət yetirmişlər. Bu 
tlövrdə yaşamış, sonradan ya repressi- 
yaya məruz qalmış, ya da mühacirət et- 
məyə məcbur olımış bir sıra ictimai və 
siyasi xadimlərin - Məmməd Əmin 
Rəsulzadənin. Əli boy Hüseynzadənin, 
Əhməd bəy Ağaoğlunun, Yusif Vəzir 
Çəmənzəminlinin, Üzeyir Hacıbəyovun 
və b. əsərlərində də sosial problemlərin 
qoyuluşıı və həlli mühüm yer tutmuş- 
dur. Onların ictimai-elmi fəaliyyəti 
sayəsində sosioloji ideyaları inkişaf 
etdirmək üçün cəmiyyətdə demokratik 
mühit yaranmış, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti (1918-20) elan olun- 
muşdu.

20 osrin 60-cı illərinə qədər SSRİ-də 
sosiologiya ilə məşğul olmaq yasaq edil- 
mişdi. Cəmiyyətdə insanlar arasında 
mövcud olan ınüxtəlif səciyyəli və sə- 
viyyəli münasibətlər sistemini öyrənmək 
üçün ümumi xarakter daşıyan sosial 
müddəalar isə artıq kifayət etmirdi. Be- 
ləliklə, çeşidli sııalhıra cavab üçiin elmi 
metodologiya əsasında sosioloji tədqi- 
qatların keçirilməsi zərurəti yarandı. 
Azərbaycanda 60-cı illərin sonunda 
sosiologiyaya dair bir sıra nəzəri xarak- 
terli əsərlər meydana gəldi.

Azorbaycamn dövlət müstəqilliyi 
bərpa edildikdən (1991) sonra respubli- 
ka sosioloqları sosioloji xidmətlərin in- 
kişaf etdirilməsində, sosiologiya sahə- 
sində yeni problemlərin işlonməsində 
mühüm rol oynayır, sosial idarəetmə- 
nin struktur-funksional tohlili, sosial 
idaroetmə modellərinin müqayisəli təh- 
lili, idaroetmə probleminin sosial-psi- 
xoloji aspektləri, idarəetmədə obyekt- 
subyekt münasibətləri, cinayətkarlıq və 
onun sosioloji təhlili, ekoloji vəziyyəti 
və s. mövzular üzərində çalışırlar. Res- 
publikada “ Sorğu” , “ Tərəqqi və Dc- 
mokratiya Fondu” , “Turan” İnforma- 
siya Agentliyi nəzdindəki sosioloqlar 
qrupu, “ Sinergetika” , “ Siqma” , “ Pıoq- 
noz” və s. qurumlar sosioloji sorğu ke- 
çirmək vo onun nəticəlorini ümumiləş- 
dirmək təşəbbüsü ilə çıxış edirlər.

Respublikada sosiologiya elminin 
problemlori AMEA-nm Fəlsəfo və 
Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda 
və Bakı Dövlət Unversitetinin sosiolo- 
giya kafcdrasında öyrənilir.

CıViıil Əlım.HİIi, R.t/iı/,} Əziımmı

Hüquq

Azərbaycanda hüquq elmi bütöv- 
liikdə dövlət və comiyyətin siyasi siste- 
minin təşkilinin vo fəaliyyatinin hüquqi 
formalarım, onların müxtəlif tətbiqetmə 
aspektlərini öyrənir.

Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi 
qədim dövr, erkən orta əsrlər dövrü, or- 
ta əsrlər dövrü, Azərbaycan Xalq Cüm- 
huriyyəti dövrü (1918-20), sovet dövrü 
(1920-91) və müstəqil Azərbaycan döv- 
lətçiliyinin bərpası dövrünü (1991 ildən 
sonra) əhato edir.

Bu sahə üzrə “ Azərbaycan SSR-iıı 
dövlət və hüquq tarixi” kitabının 1-ci 
cildi (Bakı, 1964), “ Azərbaycan SSR-in 
dov'lət və hüquq tarixi” kitabının 2-ci 
cildi (Bakı, 1973) nəşr edilmişdir. Hə- 
min dövrdə “Azərbaycanda sovet döv- 
lətçiliyinin inkişafı”  (Moskva, 1959), 
“ Azərbaycanda sovet məhkəmə siste- 
mi” (Bakı, 1970), “ 19 əsrdə-20 əsrin əv- 
vəlləıində Azərbaycanın siyasi qurulu- 
şu” (A.Milman, Bakı, 1977), “ Azorbay- 
can SSR-in konstitusion inkişafı” (Bakı, 
1976), “ Azərbaycanda sovet cinayət və 
cinayət-prosessual hüququnun əsasları- 
nın yaradılması” (A.Babayev, Bakı,
1973), “ Sosializm qurııcııluğu dövıündə 
Azərbaycan SSR-in miilki hüququ” 
(M.Xələfov, Bakı, 1977), “ Azərbaycan- 
da kollektiv müqavilə” (İ.İsmayılov, 
Bakı, 1967) əsərləri çap olunmuşdur.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 
bərpa edildikdən sonra ölkənin dövlət 
və hüquq tarixinin tədqiqi və tədrisi ön 
plana çokilmişdir. Son illər tədqiqatçılar 
“ Qədim dövıiərdə və erkən orta əsrlərdə 
Azərbaycanın dövlət və hüququ” (M.Mə- 
likova, X.İsmayılov, Bakı, 2001), “Azər- 
baycanın dovlət və hiiquq tarixi” [(13-
14 əsrlər), E.Cəlilov, Bakı, 1995], “ Səfə- 
vilər dövləti: məhkəmə orqanları və hər- 
bi təşkilatın quruluşu” (N.Cəfərli, Bakı, 
2000), “ 19 əsrdo Azorbaycanda məhkə- 
mə sistemi” (İ.İsmayılov, Bakı, 2004), 
“ 1918 1920 illərdə Azərbaycanda döv- 
lət hakimiyyətinin təşkili”  (M.Dəmirov, 
Odessa, 1998), “ Azərbaycaıı Respubli- 
kası Konstitusiyasma elmi-praktiki təf- 
sir” (Ş.Əliyev, Bakı, 2000) və s. əsərləri 
yazılmışdır.

Cinayət lıüququ. Şimali Azərbayca- 
nın Rusiya imperiyasının tərkibino qa- 
tıldığı vaxtdan (1828) başlayaraq bura- 
da Rusiyanın cinayot hüququ qanunları 
tətbiq edilmişdir. 20 əsrin 30-cu illərinə 
qədər respublikada cinayət hüququ üzrə 
tədqiqatlar aparılmamışdır. 1924 ildə

SSRİ-nin 10 şəhərindo, o ciimlədən, Ba- 
kıda xüsusi kriminoloji kabinet (1929 ilə 
qədər fəaliyyət göstərmişdir) yaradıl- 
mışdır.

Vahid Qohrəmanov və b. ölkonin ye- 
ni cinayət hüququ qanunvericiliyinin 
işlonilməsində mühüm işlər görmüşlər. 
V.Qohrəmanovuıı “ Ailə-nikah münasi- 
bətləri sahəsində cinayətlər” (Bakı, 
1953), “Sovet cinayət hiiququnda cəza- 
nın anlayışı” (Bakı, 19551. "Sovet cina- 
yət hüququ üzrə cəzanın sistemi” (Bakı,
1957), "Azərbaycan SSR Cınayət Mə- 
colləsinin elmi-praktik kommentariya- 
sı” (Bakı. 1978) və s. əsərləri bu giiıı də 
öz elmi dəyərini saxlamaqdadır.

20 əsrin 60-cı illərindən başlavaraq 
cinayət hiiququ sahəsində intensı- 'ıni 
tədqiqatların yekunu olaraq “ ( • ət 
hüququnda residiv problemi" (1 (, 
rov, Bakı, 1972), “ Cinayətkarhq v  

nayət hüququ siyasəti’ (İ.İsır.
Bakı, 19..) kitabları, Fəlsəfə \ 
İnsfitutunun hazırladığı 3 cildlik 
baycan SSR-in dovlət və hiiqu> |
(Bakı, 196? 79) nəşr edilmişdir.

1980-87 illərdə hüquqşünas . ı _ır 

şəxsiyyət əleyhino cinayətlər, kı 
laşdırma və dekriminallaşdırmi 
kriminallaşdırılmasında hüquqi 
rolu, yetkinlik yaşına çatmayan 
nayətləri və onların məsuliyyətim 
diləşdirilməsi məsələlərini təd |i 
mişlər. 20 əsrin 80-ci 'llərində 
cinayətlər” (T.Qarayev, Moskva 
“ Sovet kriminologiyasının bəzı 
lələri” (F.Səməndərov, Bakı ! '7). 
“ Cinayətin tövsifınin nəzəri əs ı -rı” 
(1 .Qarayev, R.Şəmsizadə, Bakı ■ )) 
əsərləıi dərc olunmuşdur.

Sonrakı illərdə “Qaçaqmalçıln 
ləri iləcinayət-hiiquqi mübarizə n 
ri” (M.İmanlı, Bakı, 1999), “ Hüqı 
və cinayət hüququ yaradıcılığı” 
məndərov, Bakı, 1996» “Cinayəı 
qunda cəzanın sosial-psixoloji pı 
ləri”  (R.Güləliyeva, Bakı, 2001). 
yət hiiququnda xiisusi subyekt” ( K 
rova, Bakı, 2003), “Terrorçuluq 
ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və I 
noloji problemləri” (R.Güləliyeva I
2004), "Azərbaycan Respublikasınıiı 1 i- 
nayət Mocəlləsinin kommentariya. ” 
(Bakı, 2001) və “Cinayət hiiququnda tə- 
krar cinayətlor” (İ.Ağayev, Moskva, 
“ Yurist” , 2004) kitabları nəşr edilınişdir.

“ Narkotizm əleyhinə” (E.Həsənov, 
Bakı, 1994), “ Mohkəmə proqnozu nəzə- 
riyyəsi” (İ.Rəhimov, Bakı, 1987), “Cəza- 
nın fəlsəfəsi və onıın təyin edilməsi prob-
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lemləri" (İ.Rəhimov, Bakı, 1998), “ Cina- 
yətkarlıq və kompromis” (X.Ələkbərov, 
Bakı, 1992). “ Əmlak oğuıiuğuna görə 
cinayot məsuliyyətinin problemləri” 
(C.Mustafayev. Bakı, 1995), “ Silah tət- 
biq etməklə zorakıhqla törədilən cinayət- 
ləıin tövsifi" (F.Cavadov, Bakı, 1997), 
“ Azərbaycan Respublikası cinayət qa- 
nunvericiliyi islahatının nəzəri problem- 
ləri" (Q.Qurbanov, Bakı, 1997), “Tcr- 
rorçuluğun mıiasir problemlori” (K.So- 
limov, Moskva, 1999), 5 cildlik “Coza- 
icra hüququnun tarixi" (Bakı, 2003 04) 
Azərbaycanda krimiııologiya sahəsində 
əhəmiyyətli tədqiqatlardır.

Əmək hüququ sahəsində obyekıiv 
araşdırmalara yalnız 20 əsrin 90-cı illə- 
rindən başlanılmışdır. Əmək hiiququ 
sosiologiya, statistika və iqtisadiyyat ilə 
sıx olaqədə öyrənilir. İlk dəfo olaraq 
Azərbaycanda kollektiv müqavilə insti- 
utu, əmək hüququ iizrə fəhlə və qulluq- 
uların maddi məsuliyyoti, Azərbaycan 
!SR materialları əsasında ticarot işçiləri- 
lin müəssisəyə, idarəyə, təşkilata vur- 
lııqları zərərə göro maddi məsuliyyəti, 
.zərbaycan SSR qanunvericiliyi əsasın- 
la əmək hüququ üzrə qadınların və ye- 
ııyetmələrin əməyinin mühafızəsi məsə- 
əlori, Azərbaycan SSR qanunvericiliyi 
ısasında əməyin mühafızosi qaydaları- 
ıa əməl olımmasma nəzarət problemi, 
ovet əmək hüququ üzrə qadın əməyi- 
ıin miihafızosi məsələləri, Azərbaycan 
■>SR materialları əsasında sovet omək 
lıüququ üzro fəhlə və qulluqçuların isti- 
ahət vaxtınm hüquqi tənzimlənməsi 

məsələləri, əmək və onunla sıx bağlı 
ılan mülki hüquq münasibətlərindən 
ımələ gələıı ovəzli vo əvəzsiz əmlak sə- 
ahiyyətləı i sistemi, habelə Azərbaycan 
Respublikasınm əmək hüququnda qar- 

lıqlı maddi məsuliyyət məsələləri 
traşdırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Əmək 
Wəcəlləsi ilo xarici vətəndaşların, votən- 
laşlığı olmayan şəxslərin, onların özləri 
ərəfindən və ya onların iştirakı ilə yara- 
lılmış. yaxud təsis olunmuş təşkilatların 
'inək miinasibətlorinə şamil olunması 
kimi ümumi prinsip nəzərdə Uıtulur.

Əmək hüququnun vo inzibati hüqu- 
qun qarşılıqlı fəaliyyoti sahəsində həlli 
zəruri olan problemlər də tədqiqatlarda 
ınühüm yer tutur.

Sosial tominat hüququ. Azərbaycan- 
da sosial təminat hüququ sahəsində 
beynəlxalq hüquqi aktların elmi təhlili 
məsələləri, xarici ölkələıin sosial təmi- 
nat sistcminiıı təşəkkiilü və inkişafının

ümumi qanunauyğunluqları və homiıı 
ölkələıdə sosial təminat üzrə münasi- 
bətləıın tənzimlənməsi xiisusiyyətləri 
araşdırılır. Respubnkada sosial təminat 
hüququ üzrə ilk tədqiqatlar kolxozçula- 
rın pcnsiya və müavinət hüququ, fəhlə 
və qulluqçuların pensiya və miiavinət 
hüquau və sosial təminat hüququ və 
onun tətbiqi problemləri, Azəıbaycan 
Respublikasmın pensiya hüququ, pcn- 
siya hüququnun problcmləri mövzıı- 
larında aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının sosial 
təminat hüququnda əsas todqiqat me- 
todları kimi sislemli təhlıl, normativ, el- 
mi və praktiki materialların ümumiləş- 
dirilməsi, tarixi yanaşma, xüsusi hüqu- 
qi, eləcə də müqayisəli hiiquqşünaslıq, 
məntiqilik, texniki-hüquqi və s -don is- 
tifadə edilir. Azərbaycan hiiquqşünas- 
ları əhalinin sosial müdafıəsinin tədqi- 
qində sosioloji sorğu, müşahidə, statis- 
tik təhlil və digər metodlardan da isti- 
fadə ediıiər.

Konstitusiva hüququ. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin (1918-20) möv- 
cud olduğu dövrdə konsııtusiya qəbul 
edilmədi. Azərbaycan SSR-in konstitu- 
siyaları (1921, 1925, 1937 və 1978) da 
sovet dövlət siyasətinə və ideologiyasına 
uyğunlaşdırılmış, formal “demokıatiz- 
mi” hər vasitə ilə əsaslandırmağa cəhd 
göstərilmişdir.

Həmin dövrdo "Azərbaycan SSR-in 
Konstitusiyasımn təşəkkülü və inkişaf 
tarixi” (B.Hüseynov, Bakı, 1948-49), 
“ Azərbaycan SSR-in yaranması” (F.Əh- 
modov, Bakı, 1953), “Azorbaycan SSR- 
in yeıii sənayesinin idarəçiliyi” (A Mil- 
man, Bakı, 1958), “Sovet dovlət hüqu- 
qunda vətondaşlıq institutu” (M.Alt- 
man, Bakı, 1Q59), “ Azərbaycan SSR-in 
büdcə quruluşu” (t .Ağabəyova, Bakı,
1968), “ Azərbaycan SSR-in 1937-ci il 
Konstitusiyası və onun inkişafı” (S.Va- 
habov, Bakı, 1968), “ Azərbaycan SSR- 
in Ali Soveti respublikanın qanunverici- 
lik orqanıdıı” (Z.Qasımov, Bakı, 1969) 
əsorləri yazılmış, ilk dəfə “ Hüquq ter- 
minləri lüğəti” (Bakı, 1991) tərtib edil- 
mişdir.

Konstitusiya hiiququ iizrə miitəxəs- 
sislər Azərbaycan Respublikası Konsti- 
tusiya Məhkəınəsi haqqında qanun la- 
yihəsinin, Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisiııin reqlament layihəsinin, 
“Azorbaycan Respublikası Milli Mocli- 
sinin qanun və qərarların layiholəriniıı 
hazırlanması, təqdim olunması və baxıl- 
ması qaydası haqqında” sənədin və s.

hazırlanmasında bilavasitə iştirak ctmiş, 
Azorbaycan Respublikası Milli Macli- 
sindən, Prezident Aparatından, Ədliyyə 
Nazirliyindon, Daxili İşlər Nazirliyin- 
don və digor qıırumlardan daxil olan 
müxtəlif qanun layihəbrina dair təklillər 
vermişlər.

1995 ildə Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasımn qəbııl edilməsi Azər- 
baycan dövləıçıliyi tarixində mühüm 
hadisə oldu. Konstitusiyanm konsep- 
tual prinsiplərini rəhbər tutaraq hi'ı- 
quqşünaslar dövlət və hüquq nəzəriyyə- 
si, Konstitusiya hüququ, Azorbaycanda 
demokratik hüquqı dövlətin formalaş- 
ması iscıqamətində intensiv tədqiqatlar 
aparırlar.

İctimai müqavilə nəzəriyyəsi, vətoıı- 
daş cəmiyyətinin tarixi, vətəndaş cə- 
miyyətində şəxsiyyətin azadlığı prinsipi, 
keçid dövründə MDB ölkələrində kon- 
stitusiya çərçivəsində vətəndaş cəmiyyə- 
tinin lormalaşması məsəloləri tədqiq 
olunur.

Dövlət və hüquq nəzoriyyəsi. Azar- 
baycan hüquqşünasları dövlət və hü- 
quq ııəzəriyyəsi çərçivəsində dövlətin 
və hüququn əmələ gəlməsi, fəaliyyəti 
və inkişalının ümumi qanunauyğun- 
luqlarını todqiq edirlər. Azərbaycanda
20 əsrin 60-cı illərindən dovlət və 
hüquq nəzəriyyəsi, sovet dövlət orqan- 
larının bəzi funksiyalarınmı tədricən ic- 
timai təşkilatlara keçməsi, sovet sosia- 
list dövlət və hüququ, sosialist qanun- 
çuluğu vo hüqııq normalarının tətbiqi 
(müx. üzv Məsumə Məlikova), SSRİ 
Koııstitıısiyası, qanunçuluq vo hiiquq 
qaydaları problemləri öyrənilmişdir. 
Dövlət və hüqııq anlayışı, onıın ma- 
hiyyəti və formaları, dövlət-hiiquq 
problemləri, dövlot aparatı funksiya- 
ları. dövlotin, comiyyotin siyasi sistemi, 
hüququn sosial normalar sistemindəki 
yeri hiiqtıq yaradıcıhğı, noımativ- 
hüquqi akiar, hüquqi normalar, onla- 
rın realizə formaları, hüquqi ınünasi- 
bətlər, hüquq məsuliyyəti kimi məsələ- 
lor öyrənilmişdir M.Məlikovanın “ Dov- 
lət və hüquq ııəzəriyyəsi” (Bakı, 1988), 
Azorbaycanda hüquqı islalıal və kon 

stitusiya ınəhkəməsi” , "Azorbaycan 
Respublikası qanunvcriciliyinin kon- 
siitusiya-hiiquqi əsasları” və “ Azər- 
baycan Respublikasımn Konstitusiyası 
və insan hüquqlan” (Bakı, 2002), M.Sə- 
mədovun Dövləlin yurisdiksiyası hii- 
dııdlarında beynolxalq hüııuq ııormala- 
rıınn implemcntasiyası” (Bakı, 2002) 
kitabları ııəşr oltınmuşdur.
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Azərbaycanda dövlət vo hiiquq ııəzə- 
riyyəsi problemləri AMEA-nm Fəlsəfə 
və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitu- 
tunda və ali məktəblərin hiiquq kafed- 
ralarında araşdırılır.

Oıl.. M  ə 1 i k o v a M ., İ s m a y ı l o v  X . Qo- 
diın dövrloıcb vo erkon orta osrtardo Azorbayca- 
nın dövlat vo hüquqıı. B., 2001; C ə l ' o r q  ıı I i y e v  
M . Cinayot prosesi (Ü ım ıın i hissə). U., 2001.

M ais Ə livcv. Zakır Qasınıov.
Alış Qasımov, M.ısum.ı MMikova

Pedaqogika

Xalqın həyat müşahidələrinə vo em- 
pirik dünyagörüşünə əsasən formalaşan 
pcdaqoji biliklər şifahi xalq yaradıcılı- 
ğında öz əksini tapmışdır. Xalq pedaqo- 
gikası elmi-pedaqoji l'ikrin inkişafında 
miihüm rol oynamışdır.

Xalq yaradıcılığında təcəssüm olıı- 
nan mənəvi-əxlaqi keyfıyyətlər, nəcib 
davranış normaları, didaktik istiqamət 
Əbiilhosən Bəhmənyar Azərbaycani, 
Nizami Gəncəvi. Nəsirəddin Tusi, Əv- 
hədi Marağayi. İmadəddin Nasimi, 
Məhəmməd Fiizuli və b.-nııı əsərlərində 
daha yüksək pilləyə qaldırılmışdır.

Orta əsrlərdə daha humanist və de- 
mokratik istiqamətdə inkişaf etmiş is- 
lam sivilizasiyası Avropa mədoniyyətini 
xeyli qabaqlamışdı. Qərb ölkələrində 
din ictimai şüurun digər formaları 
üzərində hakim kəsildiyi bir dövrdə 
müsəlman Şərqində yüksək səviyyəli 
elmi-fəlsəfi və pedaqoji təlimlər mövcud 
idi. 14-15 əsrlərdə Qərb humanistlərinin 
təlim-tərbiyə sahəsində söylədikləıi bir 
çox ideyalar hələ 12-13 əsrlərin gör- 
kəmli Şərq alimləri tərəfındən irəli sürül- 
miişdü. Avropa alimlərinin 18 əsrdə ailə 
və uşaq tərbiyəsi haqqındakı fıkirlərini 
13 əsrdə N.Tıısi daha dərindən şərh et- 
mişdi. Orta əsrbrdə Azərbaycan əra- 
zisində geniş yayılan məktəb və məd- 
rəsələr böyüməkdə olan nəslin təhsili, 
tərbiyəsi vo inkişafı ilə bağlı bitkin 
nəzəriyyolərin, müəllim və tələbələr üçün 
dərsliklərin yaranmasına səbəb ol- 
muşdu.

Orta əsrlərdə Azərbaycanda islam 
mədəniyyəti kontekstində formalaşan 
pedaqoji fikir təhsil-tərbiyə nəzəriyyəsi- 
nin təşəkkiil tapmasına şərait yaratdı. 
İlk vaxtlar təsviıi xarakter daşıyan və 
empirik faktlara əsaslanan nəzəriyyələr
19 əsrin 2-ci yarısında sistemləşərək bit- 
kin konsepsiyalara çevrildi. Maarifçi 
pedaqoqlar (Abbasqulu ağa Bakıxanov,

Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axund- 
zadə (Axundov), Mir Möhsün Novvab, 
Məhəmmod Tağı Sidqi, Abbas Səhhət 
vo b.), Azərbaycandan kənarda ali təhsil 
almış görkəmli şəxsiyyətlor (Hosən bəy 
Zərdabi, Məhommədağa Şahtaxtlı, Əli 
boy Hüseynzadə və b.), həmçinin Qori 
müəllimlər seminariyasının məzunlan 
(Üzeyir Hacıboyov, Roşid boy Əfəndiyev, 
Süleyman Vəlibəyov, Mahmud bəy 
Mahmudbəyov, Cəlil Mommədquluza- 
də, Fərhad Ağazadə, Nəriman Nərima- 
nov vo b.) pedaqogika elminin inkişa- 
fında mühüm ıol oynadılar. Onlar 
məktəb və müəllim, təhsilin məzmunu, 
təlimin prinsip və üsulları, ana dilinin 
tədrisi, estetik, fiziki, zehni. dini tərbi- 
yə, qadın azadlığı və təhsili, ailə tərbi- 
yəsi ilo bağlı mütərəqqi fikirlər irəli 
sürdülər. Pedaqogikanm bir elm kimi 
formalaşmasında və inkişafında onla- 
rın nəzəri fikirləri, məktəb təcrüboləri 
ilə bağlı ümumiləşdirmələri böyük əho- 
miyyətə malikdir.

Azərbaycarı xalqının zəngin peda- 
qoji fikir tarixinin ilk sistemli təd- 
qiqatçısı Ə.Y.Seyidov olmuşdur. O, 
Azərbaycan məktəbi və pedaqoji 
fikir tarixinin tədqiqi sahəsində elmi 
məktəb yaratmışdır.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyoti 
(1918-20) dövründə xalq maarifinin 
milli ruhda, milli məzmunda təşkılino, 
məktəblərin milliləşdirilməsinə, pedaqo- 
gika elminin milli və bəşəri dəyərlər zə- 
minində inkişafına başlanıldı.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qu- 
rulduqdan (1920) sonra pcdaqogika elmi 
yeni metodoloji əsasda inkişaf etdirildi. 
Təhsil müəssisələrinin inkişafı, ümumi ic- 
bari ibtidai, yeddiillik və daha sonra orta 
təhsilin həyata keçirilməsi pedaqogika el- 
minin inkişafına təkan verdi.

Azərbaycanda yeni cəmiyyət quru- 
culuğu, ictimai-siyasi həyatda baş verən 
kəskin dəyişikliklər pedaqogikanın yeni 
melodoloji prinsiplər zəminində inkişa- 
fında problematik baxışhır, müxtəlif fi- 
kir və ideyalar, nəzəriyyə və konsepsiya- 
lar yaratdı. Pedaqoji nəzəriyyənin bəzi 
mühüm məsələləri (pedaqogikanın pred- 
meti və sərhədləri. siyasət və pedaqogi- 
ka, fəlsəfə və pedaqogikanın qarşılıqh 
münasibəti, şəxsiyyətin formalaşması is- 
tiqamotləri və ona təsir göstərən amillor 
vo s.) elmi-pedaqoji diskussiyalaıın 
mövzusuna çevrildi. Metodoloji prinsip-

lərin məzmunu Mikayıl Rəhimli, 
V.Mustafayev. Ə.Kazımzadə, Əhməd 
Seyidov, Saleh Xəlilov və S.Şamilovun 
əsərlərində şərh olundu. 30-cu illordə 
başlanan repressiya dalğası. ifşa iclas- 
ları Türkiyədon dəvət olunnııış peda- 
qoqları pantürkist, panislamist, kama- 
lizm tobliğatçıları kimi damğaladı, mil- 
li pedaqoqların bəzilərini (M.Rəhinıli 
və b.) cisməıı məhv etdi. Metocioloji 
prinsiplərin def'ormasiyası nəticəsindo 
pedaqoji yaradıcılığı demokratikləşdi- 
rən bir sıra normativ aktlar ləğv olun- 
du. Pedologiya burjua elıni adlandn ıla- 
raq mənəvi repressiyaya uğradıldı.

Keçmişin əxlaqi-pedaqoji irsini öy- 
rənmək, onu pedaqoji təfəkkür süzgo- 
cindən keçirib gənc nəslin tərbiyəsində 
istifadə etmək. məktəb təcrübəsin. nr- 
mək 30-cu illəıin 2-ci yarısından A.-'r 
baycan pedaqoqlarım ciddi diişün ı ı 
əsas problemlərdon biri oldu.

Pedaqogika elminin inkişaln ı 
daqogika nəzəriyyəsi və tarixinə d 
mi-pedaqoji todris ədəbiyyatınm. 
lik və dərs vəsaitlərinin [X.Fikı: 
biyə və tədris tarixi, 1 2 hissə ( I
A.İ.Əfəndizadə. Fənni tərbiyo 1
B.B.Komarovski. Pedaqogikaıııı
mi əsasları (Bakı, 1930); S.Xəlilo 
daqogika tarixi, I 2 lıissə (193' 
M.M.Mehdizadə və b. Pedaqogikıı 2 
hissə (Bakı. 1958-59); M.Ə.Mur 
nov. Pedaqogika (Bakı, 1964) > ■.]
nəşri mühüm rol oynamışdır.

Pedaqogika elminin təşokkülii 
kişafı pedaqoji motbuatın yaranıı sı 
(“ Azərbaycan məktəbi". “Azərba1 ; n 
müəllimi” və s. qəzet və jurnallar) 
bağlıdır. Azərbaycan pedaqoji moı tı 
ölkodo tohsil quruculuğunun ged' ı, 
təhsil ocaqlarının fəaliyyətinin ək 
rilməsində, qabaqcıl təcrübənin 
miləşdirilməsi və yayılmasında, peı 
nəzəriyyələrin təbliğində, elmi-pe- 
ycniliklərin həyata keçiıilməsino 
htim rol oynamışdır.

20 əsrin 90-cı illəri Azərbay. 
təhsil islahatlarının aparılması ilo : 
yəvidir. Milli dövlət qurucııluğ n 
tərkib hissəsi olan Təhsil Qanunu n 
(1992) və Təhsil İslahatı Proqran n 
(1999) təsdiqi milli təhsilin yeni m /- 
mun vo mahiyyotdə qurulmasına yö- 
nəldildi. Təlim-tərbiyə prosesinin stra- 
tegiyası müəyyənləşdirildi. Ycni peca- 
qoji tofəkkür, milli qaynaqlar və ümuın- 
boşori dəyərlər zəminində yaranan, 
məktəbin inkişafına tosir edə biləcək 
todqiqatlar mcydana çıxdı. Şagiıdin bir
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şəxsiyyət kimi formalaşdınlması təhsil 
sisteminin başlıca vozifosi hesab olun- 
du. Təhsilin daha da humanistləşdiril- 
ınəsi. humanitarlaşdırılması, təlimin 
inkişafetdirici və tərbiyəedici funksi- 
yasının genişləndirilməsi ön plana çə- 
kildi. Pedaqogikanın metodoloji prob- 
lemləımə. strukturuna dair yeni fikirlor 
formalaşdı. Bu dövrdə tərbiyə nə- 
zəriyyəsinJo ciddi doyişiklik baş verdi. 
saxta beynəlmilolçilik ideyası iflasa uğ- 
radı. Şəxsiyyəl tərbiyəsinin yeni ınəz- 
munu açıqlandı. Ümumtəhsil məktəbi 
şagirdlərinin musiqi modəniyyəti bodu 
yaradıcılıq qabiliyyətlori, estetik tər- 
biyəsi. milli şüur və milli ləyaqət tər- 
biyəsi. tərbiyənin demoqrafik problem- 
ləri. kiçikyaşlıların oxlaq tərbiyəsindo 
mənəvi doyorlərin rolu, ınəktəbliləri ailə 
'ıəyatına hazırlamağın nəzəri və tocriibi 
problemləri tədqiqat prcdmetinə çev- 
ildi. Dövlətin təhsil sisteminə verdiyi 
-osial tələblər zəminində tədqiqatlara 
üslünlük verildi.

Tədqiqatlarda təhsilin mozmununun 
okmilləşdirilməsi. təhsil sisteminin prin- 
ipləri. təlim vasitəlori, müvəffəqiyyətin 
liymətləndirilməsi, təlim zamanı müol- 
ımin öz psixoloji vəziyyətini tənzim 
ıməsi və s. pedaqoji problemlərin araş- 
lırılması əsas ycr tutdıı. Klassik pedaqo- 
|i irsin vo pedaqoji elmin inkişaf tarixi 
ılə bağlı araşdırmalar apaııldı.

Azərbaycanda pedaqogika elminin 
nkişafında xidmətlorinə göro Mehdi 
Mehdizadə SSRİ PEA-nın həqiqi üzvii, 
Abasqulu Abaszadə. Sədi İmanov, Hü- 
seyn Əhmodov miix. üzvləri seçilmişlər.

Ə ıl.: M  e h d i z a  d 3 M . M .  Azərbaycan so- 
et ınaktobinin tarixino dair xiilasabr. B.. 1959; 
ı h m s d o v  I I .  M . X I X o s r  Azərbaycaıı ınakto- 
i. B.. 1985; A h to jio i hh ııeaaıorH 'ieCKOH m u c j i m  

^ep6aitÄ>KaneKon C C P . M .. 1989; R ü s t o m o v  
A.  Azəıbaycaııda pedaqoji elııı; taşəkkülii. inki- 

afı va problembri (1920 91). B.. 1998.

h'srrux Riistəmov

Psixologiya

Azərbaycanda ilk psixoloji tosəv- 
ürlər digor qodim Şərq ölkəlorində ol- 

duğu kimi. e.ə. toşəkkül tapmış, xalqın 
qədim adət-ənonələri, morasim və ayiıı- 
ləri, əyləncə və oyunları ilo bağlı olmuş- 
dur. E.ə. 2-1-ci minilliklərdo Avestada 
rııh, psixi hadisələr haqqında müxlolif 
məzmunlu təsovvür və ideyalar öz oksini 
tapmışdır. “ Kitabi-Dodə Qorqud”da in- 
sanın müxtəlif emosional halətləri təsvir

edilmiş, davranış normalarında özünü 
büruzo verən xəyanət. həsəd. qorxaqlıq, 
fərarilik kimi məııfi sifotlər tonqid edil- 
mişdir. Azərbaycan psixoloqlan "'Kita- 
bi-Dodo Qorqud boylarında psixoloji 
ideyalarm inkişafı problemini (akad. 
Aleksaııdr Osipoviç Makovelski və b.) 
todqiq etmişlər. Ailə və məişət (toy, yas 
vo s.) mərasimlərindo, şifahi xalq ədo- 
biyyatı nümıınələrində kütləvi psixoloji 
hadisələrin ınaraqh xarakteristikalarına 
rast gəlinir. Keçəl. kiipəgiron qarı. kosa 
obrazları uzun miiddət hom də xalq 
düşüncosinin mental xüsusiyyotlərini 
ifadə etınişdir. Azorbaycan lətifələrində 
(xiisuson, Molla Nosroddinlo bağlı) 
xalqın sosial hadisələr haqqmda ictimai 
rəyi ifadəsini tapmışdır. Molla Nəs- 
roddin, Bohlul Danondə el-oba içəri- 
sində “ insan sərrafı” kimi məşhurlaş- 
mışdılar.

11 əsrdoıı başlayaraq Azorbaycanda 
psixoloji ideyalar ləlsəfi ıisalə və bodii 
odəbiyyaı nümunələrində daha geniş ək- 
sini tapır. Nəsirəddin Tusi. Bohmənyar 
Azorbaycani, Nizaıni Gəncəvi, Əfzə- 
ləddin Xaqani, İmadəddin Nəsimi, 
Mohənıməd Füzuli, Abbasqulu ağa Ba- 
kıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə 
(Axundov), Həsən boy Zərdabi, Cəlil 
Məmmədquluzado, Mirzo Ələkbər Sa- 
bir və b. fılosof və mütəfəkkirlərin əsor- 
lərindo dövrün psixoloji ideyaları özünə- 
ınəxsus şəkııdo işıqlandırılmışdır. Res- 
publikanın psixoloqları klassik irsin 
nümayəndəlorinin psixoloji ideyalarını 
tədqiq etmişlor. Bohmənyann folsəfi ir- 
sində bu gün üçün aktuallığmı itirməyən 
psixoloji ideyalara rast gəlinir. O. fikri 
insan zehnini “ dərketmə fəaliyyətinin 
hərəkoti” adlandırmış, idrakda hissi və 
rasional (məntiqi) anların əlaqəsini, tə- 
fokkiir formalarının (məfiıum, hökm və 
istidlalın) psixoloji mahiyyotini şərh et- 
miş, insan fikrinin nəticədən səbəbə 
doğru hərəkətinə diqqət yetirmişdir.

Dövriinün elıni biliklərini yaradıcılı- 
ğmda sintez edən Nizami Gəncəvi rulıla 
bodənin vəhdotıni qeyd etmiş, insamn 
daxili alomino, monovi dünyasına dorin- 
d»n niifuzedərok dəqiq psixoloji tosvirlər 
vermiş, mühitin vo şoxsivyotin öz iradi 
səyi ilə insanda baş veron psixoloji doyi- 
şikliklori, dərin məhəbbot hissinin, ehti- 
rasın insanı özgələşdirməsi, münıarisolər 
vastitəsilə şoxsiyyotin öz bacarıq vo qabi- 
liyyətləıini inkişaf etdirməsi və s. kimi 
psixoloji problemlərə toxunmuş, onları 
konkrct obrazlarıri timsalında əks etdir- 
mişdir. Nizami əsərlərindo təJqin vo hip-

noz, etnopsixologiya vo hərbi psixologi- 
yaya daır llkır söləyir, gözdəymə haqqın- 
da xalq ctiqadı ilo razılaşır. O, sosıal nor- 
ma və stereotiplərin, adət və onənələrin 
şəxsiyyotin, şəxsiyyotlorarası miinasibot- 
lərin formalaşmasında mühüm rol oy- 
nadığını göstormiş, iıısanların psixi fəa- 
liyyətini rənglər vasitəsilo xarakterizə et- 
mişdir. Nızami əsorlorində insan müna- 
sibətləıinin ətrafiı sosia 1-psixoloji tohli- 
lini vermjşdir. Həmin ideyalar sonrakı 
dövrlərdə Azərbaycanda psixoloji llkrin 
inkişafına mühüm təsir göstormişdir.

13-16 əsrlordə Tusi, Nəsimi Püzuli 
yaradıcıldığında psixoloji ideyalar özü- 
nü daha qabarıq göstormiş, "Əxlaqi Na- 
siri” , “ Alicənab insanların xarakteri və 
kcyfiyyətlori” (Tusi), “ Etiqadın baş- 
lanğıcı” , “ Soadotə çatmışların bağı” , 
“Qırx hədis” (Füzuli) kimi xiisusi fəlsəfi- 
psixoloji risaləlordə zəngin psixoloji 
ideyalar öz əksini tapmışdır. Tusi psixo- 
logiyanı nəfs elmini tobiot elmloı i təs- 
nifatına daxil etmiş, “ tıəfs” anlamı altın- 
da ruh. psixika. mənəviyyat, ağıl, şüur 
vo iradənin ahəngdarlığım zəruri say- 
mışdır. O, insan xarakterinin iradi və ix- 
tiyari aşılama (tərbiyovi təsirlo) yolıı ilə 
doyişdiyini qeyd etmişdir.

Nəsimiyə görə, insan miirəkkəb 
struktura malik, həm genetik, hom də 
sosial cəhətdən şərtlonmiş vo öz fərdiy- 
yoti olan şüurlu varlıqdır. Onun fik- 
rinco, şəxsiyyətin formalaşmasında üs- 
tün mövqeyi həyatda qazanılan keyfiy- 
yotlər təşkil edir. Homin keyfiyyotlorin 
hər bir fərddo toşəkkülü. əsason. tərbiyə 
və özünütərbiyədən asılıdır. Nəsimi şoh- 
vət, qəzəb, həsəd, təkəbbür, hərislik və s. 
kimi insanı alçaldan hisslərdən uzaq ol- 
mağı xüsusi qeyd ediıdi.

Füzulinin "Leyli və Məcnun” poe- 
masında məcnunluq xüsusi psixoloji fe- 
nomendir. Məcnunun aufizmi bir neçə 
əsr sonra Avropa elmıııdə xüsusi psixo- 
loji halət kimi öyrənilməyə başlanmış- 
dır. Kütləvi psixoloji hadisələro böyük 
əhəmiyyət verən Fiizuli öz poemasında 
qrupdaxili təlqin hallarım tosvir etmis, 
onıın soviyyosini bilavasito şəxsiyyotiıı 
oqli vo iradi keyfiyyotlori, motivlor sis- 
temi, emosional halotlərinin xarakteıi 
vo s. ilo bağlamışdır.

A> •'ibaycanda psixoloji fikrin iııki- 
şafında 19 osıin nıaarifçilori mühüm rol 
oynamışlar. Psixoloji hadisolor baıodo 
mülahizolor bıı dövrdə tobiotşünaslığın 
iııkişafına istinad edən elmi-nozoıi 
müddoalaıia əsaslanclırılmışdır. A.Ba- 
kıxanovun “ Nəsihotnamo" və "Toh/ı
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biil-əxlaq” asorlarincb “ mənəviyyət fəl- 
sofəsi” adlaııdırdığı etika və tərbiyə nə- 
zəriyyəsində təlim-tərbiyə sayəsindo in- 
sanın əxlaq və mənəviyyatını nıəqsədə- 
uyğun dəyişdirməyin mümkünlüyü ide- 
yası əsaslandırılmışdır. Həmin ideya 
M.F.Axundzadənin əsərlərində daha 
qabarıq verilınişdir. M.F.Axundzadəyo 
görə, rıth “cismiıı müstaziyyatındadır və 
cism ilə qaimdir” ; bədənin ayrılmaz 
xassəsi olduğundan miistəqil yaşaya bil- 
məz. Təlqinin, şayiələrin psixologiyası, 
bir sıra kütləvi psixoloji hadisələr barə- 
də M.F.Axundzadənin istər fəlsəll risa- 
lələrində, istərsə bədii əsərlərində əksi- 
ni tapınış maarifçilik vo psixoloji ide- 
yalar 19 əsrin ikinci yarısı - 20 əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan bədii söz 
ustaları, yazıçı və şairləri iiçiin örnək 
olmuşdur. Seyid Əzim Şirvaııi, M.Ə. 
Sabir, C.Məmmədquluzadə, H.Z.ər- 
dabi, Əbdiirrəhim bəy Haqverdiyev, 
Üzeyir Hacibəyov kirni mütəfəkkırlərin 
osərlorindo insan psixologiyasını dəyiş- 
dirmok, oııu yeniləşdirmək, intellektual 
və ınənəvi cəhətdən kamiUəşdirərək 
dövrün tələbləri səviyyəsiııə qaldırmaq 
zərurəti ilə bağlı maraqlı mülahizələr 
vardır. M.Ə.Sabirin satiıalarında ayrı- 
ayrı qrupların etnik xüsusiyyətlərinin 
sosial-psixoloji baxıından xarakteıisti- 
kası veıilir. “ Molla Nəsrəddin” jur- 
nalında neqativ davranış və rəftar tər- 
zini dəyişmək əsas psixoloji mövzıı ol- 
muşdur.

19 əsriıı sonu - 20 əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan pedaqoqlarının, maarifçilə- 
rinin əsorlərində yaş və pedaqoji psixo- 
logiya nıəsələlərinə geniş yer verilsə də, 
onlar, əsasən, psixoloji aspektdə maraq 
doğurmıışdur. Məhəmməd Tağı Sidqi- 
nin “ Niiınuneyi-əxlaq” əsərində müxtə- 
lif uşaq xarakterləri təsvir edilmişdir.

Psixologiya elmi öz təkamülüııün bi- 
rinci mərhələsində fəlsəfənin bir sahəsi 
kimi inkişaf edirdi. Bıı prosesdə təbiət- 
şünashq elmləri də müəyyən rol oyna- 
mışdır. Azərbaycanda ilk psixologiya 
laboratoriyası 1926 ildə Fuad İbrahim- 
bəyov torəfindən yaradılmışdır. Həmin 
illərdə Azərbaycanda ilk eksperimental 
psixotexnika laboratoriyası Bakıda 
“Azərneft” Biıiiyinin peşə-texniki təhsil 
şöbəsində təşkil edilınişdi. Laboratori- 
yada ənıəyo psixoloji hazırlığın prob- 
lemləri. peşə hazırlığı, peşə iiçün lazıın 
olan bilik, bacarıq və vordişlərin tər- 
biyə edilməsi yollarına aid tədqiqatlar 
aparılmışdı. Həmin dövrdə Bakı Xalq 
Maarifi Şöbəsi nəzdində psixologiya

laboratoriyası təşkil edilmiş, orada psi- 
xoloq və pedaqoqlar (Əhməd-Korədi 
Zokuyev, F.İbrahimbəyov, Mərdan 
Muradxanov. Həmid ağa Şahtaxtinski, 
A.O.Makovelski və b.) aktual todqi- 
qatlar aparmıslar. 1928-29 illərdo Ba- 
kıda psixoloji tocrübələr vasitəsilə ye- 
niyetmə və gənclərdə əmək voıdişləri- 
nin təşəkküliiniin qanunauyğunluqları- 
nı araşdırmaq, əmoyin psixofizioloji 
imkanlarını öyrənmək məqsodilə tətbi- 
qi psixotexnika və psixofiziologiya cə- 
miyyəti yaradılmışdı.

Azərbaycanda eksperimental psixo- 
logiyanın vo psixoloji tədqiqatların inki- 
şafı 1931 ildə Azorbaycan Elnıi Tədqi- 
qat Pedaqoji İnstituıunun nəzdində psi- 
xologiya laboratoriyasının yaradılması 
iləxüsusi mərhələyə daxil olınuşdur. Bu- 
rada 30-cu illərdə psixotexnika və psixo- 
logiya şöbələri təşkil edilmiş, eksperi- 
menta! psixologiya üzro tədqiqatlar 
aparılmışdır. Sonralar psixologiya şöbə- 
si pcdaqogika şöbəsi ilə biıiəşdirilmiş və
1958 ilə kiıni fəaliyyət göstərmişdir. 
Alimlor ana dilinin mənimsənilməsi və 
talim psixologiyası, təfəkkiirün təlim 
prosesindo inkişafı, əmok psixologiyası 
və s. problemlər üzrə ekspeı imental təd 
qiqatlar aparnnşlar.

1950 ildən başlayaraq məktəblilərin 
idrak fəalhğımn artırılmasına tələbat, 
onların şoxsiyyət kimi formalaşması 
problemlori, şagirdlərin əqli inkişafında 
təliınin rolunun artırılması, təliın nıate- 
riallarını səmorəli mənimsəlmok imkan- 
ları, miiollim-şagird münasibətlərinin 
psixoloji əsasları və s. məsələlər psixoloji 
tədqiqatların aııa xəttini təşkil etmişdi.
1990 illərə qədər respublikanın psixo- 
loqları, əsasəıı, miixtəlif yaşlı şagirdlər- 
də idrak proseslərinin inkişafı məsələlə- 
rinə diqqət yetirmişlər. Kiçik mok- 
təbyaşlı şagirdlərin ünsiyyət və nitqinin 
inkişaf xiisusiyyətlori, lüğət ehtiyatı, 
onun zənginloşdirilməsinin psixoloji 
nıəsələləri, ana dilini mənimsəyərkən 
qarşıya çıxan çətinliklər vo onların ara- 
dan qaldırılması yolları, ikidilliliyin 
(bilinqvizmin) psixoloji problemləri 
və s. məsələlər geniş tədqiq edilmişdir.

1960-cı illordən başkıyaraq tədqiqat- 
larda yeniyetmələrin cinsi təıbiyəsi mə- 
sələləri xiisusi yer tutur. Azərbaycan psi- 
xoloqları gənclik yaşı dövriinün psixolo- 
ji xiisusiyyətləri, gəncləıin bədii yaıadı- 
cılıq qabiliyyətlərinin, bodii və riyazi tə- 
fəkkürünün, təxoyyülünün inkişafı və 
formalaşması spesifikası tizro todqiqat- 
lar aparmışlar.

Son dövrdə ali məktəb psixologiyası- 
na aid bir sıra todqiqatlar aparılmışdır: 
toləbələrin qrup şəraitində məsələ həlli 
prosesində təfəxkür keyfiyyətlərinin 
təzahür xüsusiyyətləri vo həmin key- 
fiyyətlərin səmərəli inkişafı məsələləri 
araşdırılır. Patoloji psixologiya mosolə- 
lərinin 1930-cu illərdən başlayaıı todqiqi 
(Surxay Hacıyev. F.İbrahimbəyov) nıü- 
haribədən sonrakı illərdə daha da geniş- 
lənmişdir. Hənıin tədqiqatlar SSRİ mə- 
kanında mütəxəssislərin diqqətini colb 
etmişdir. Psixologiya elmində yeni isti- 
qamətlərdo tədqiqatlar aparılmasına 
1980-ci illordən başlandı, psixologiya 
elmində ənənəvi memarlıq psixolo 
giyası. sosial. ctnik və hiiquqi psixo- 
logiyanın bir sıra məsələləri üzrə aıa.s 
dırmalar aparıldı.

Azəıbaycanda psixologiya üzrə təd 
qiqatlar, əsasən. Bakı Dövlət Cnive 
sitetinin və Az.əıbaycan Pedaqoji Urı 
versitetinın psixologiya kafedıalarını 
aparılır.

O ıL: B a y r a m o v  Ə . S. ütnik psixologi'- 
B „  2001; B a y  ra  ııı o v Ə . S „  Ə  I i z a d  3 Ə . 
Psixologiya, B „  2003; B  a y  r a ııı o v Ə . S „  Ə  
z a d o  Ə . Ə . Sosial psixologiya. B.. 2003; Ə  
z a d s  Ə . Ə . Azəıbaycan etııopsixologiy^sma 
riş. B „  2003.

Əkh,ır Bayran

Kulturologiya

İnsamn və bəşəriyyətin qurucu həya 
ti fəaliyyəti haqqında elm olan kult 
logiya dünya elm tarixiııə nisbətən 
daxil olmuşdur. Mədəniyyət anlam 
bəşəriyyətin inkişafmda onun ro 
düzgün yanaşmaq, həmçinin məd: 
yət tarixinin araşdırılması və dərki 
Azərbaycanın bir çox alim, miitəl 
və maarifçilərinin əsəıiori miihiim ın 
doloji əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasında k' 
rologiya sahəsindo ilk araşdırmal 
osrin soıılarından aparılmağa başı 
mışdır. Hazırda Azərbaycan Milli ı- 
lor Akademiyasında, “ Simurq” A; r- 
baycan Mədəniyyəti Assosiasiyası; ta 
və respublikanm bir sıra ali məktəblə- 
rində geniş tədqiqatlar aparılır.

Kulturologiya fənn kimi bu və ya di- 
gər formatda Azərbaycan Mədəniyyət 
və İncosənət Universitetindo, Bakı Döv- 
lət Universitetində, Azərbaycan Res- 
publikası Pıezidenti yanında Dövlət 
İdaroçiliyi Akademiyasında, Rəssamlıq 
Akademiyasında, Slavyan Universite-
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tində, Bakı Musiqi Akademiyasında 
və s. ali məktoblərdo tədris olunur.

1993 ildə Azərbaycan Dövlət Mədə- 
niyyət və İncosənət Universitetində kul- 
turologiya fakültəsi açılmfşdır. Azər- 
bavcan Mədəniyyəti Assosiyasiyasının 
AM EA ilo birlikdo nəşr etdirdiyi “ Si- 
murq” jurnalı respublikada kulturoloji 
tədqiqatların inkişafında mtihiim rol oy- 
nayır.

Son illərdə aparılmış todqiqatların 
nəticəsi kimi "Azərbaycanlılar: elnokul- 
turoloji inkişafın siyasi-ideoloji trfüqlə- 
ri” (rniix. üzv N.Cəlbrov, Bakı, 2001), 
“ (,'otin və dolaşıq duruınların kulturolo- 
giyası” (N.Mehdi, Bakı, 2001), “ Tarixi 
nodəniyyətlərin modelləşdirilməsi əsas- 
ları" (S.Dadaşova, E.ƏIiyeva, Bakı,
2005) və b. kitablar nəşr olunmuşdur.

Sırf kulturoloji tədqiqatlarla yanaşı 
'Vzərbaycan alimlərinin fəlsəfə, sənət- 
şünaslıq, oedaqogika, filologiya, din tari- 
ni vo s. saholərdoki araşdırmaları da 
Azəıbaycanda kulturologiyanın inkişafı- 
r.a rəvac verən qiymətli mənbolərdir.

Qeyri-hökumot təşkilatı olan “ Si- 
'mırq” Azərbaycan Mədəniyyəti Assosi- 
tsiyası kulturologiyaya dair 100-dən ar- 
ıq elmi və elmi-maarif kitabları nəşr et- 
Jirmiş, Azorbaycanın və xarici ölkələrin 
ılimləri, mütoxəssisləri və diplomatları- 
mn iştirakı ilə 200-dən çox kulıuroloji 
seminar, treninq, dəyirmi masa və koıı- 
!rans keçirmişdir. 2006 ildə “ Kulturolo- 
giya, effektiv həyati fəaliyyətə aparan 
yol kimi” monoqrafiyası çapdan çıxmış- 
dır.

“ Simurq” assosiasiyasının apardığı 
kulturoloji tədqiqatlar Azərbaycanda 
nodoniyyət və s. sahələrdə proqramla- 
rın işlənib hazırlanmasında istifadə 
olunur.

Ə<!.: M <im eäob  O y a a .  KyjibiypojıorHtı
CaK liyTI, K 3lj)4)eK T H B H O H  M O DIICÄCSlTejlb llO CTII. 

i ; „  2006, ‘
/'ıtıııl MjıımiMİOY

Sənətşünaslıq

Azərbaycanda sonətşiinashq elmi 20 
-isrdə formalaşsa da, həlo orta əsrlərdə 
yaşayıb-yaratınış şair və mütəfokkirlor- 
dən Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində, 
İmadəddin Nəsiminin, Mohəmməd 
Füzulinin, Şah İsmayıl Xətainin, Molla 
Pənah Vaqifin poetik əsoıiorindo, 16-17 
əsrlərdo yaşamış rəssam vo sənət nəzo- 
riyyəçiləri Qazı Əlimodin “Xottat və ros- 
saınlar haqqında traktat” (1597), Sadıq

boy Əfşarın “Qanıııı üs-siivər” (1602), 
İsgəndər Münşinin “Tarix-i aloın arayi 
Abbasi (toqr. 1630) risalə və tədqıqat- 
larında xottatlıq, nəqqaşlıq, bütövlükdə 
incosonot və memarlıq haqqında geniş 
və maraqlı ııozori fikirlər, elmi-estetik 
miiddəalar iroli sürülmiişdiir.

Azərbaycanda İntibah mədəniyyoti- 
m təmsil edən Nizaıninin “ Xəmsə”sində 
əfsaııovi memaıiıq abidəlarinin azəmə- 
tindən, saıayların divarlarmı bozəyən 
monumental rəsmlərdən. rənglərin este- 
tik məziyyotlərındən, Çin və Rum rəs 
samlarının yarışından ətrallı bohs olu- 
nur, memar Simnar, heykəltəraş Fər 
had, rəssam Şapur kimi sənəikaıiarın 
mnharoti yüksək qiymotlondirilir. “ Xom- 
sə"dəki fıkirlor Nizaminin miiasiri ol- 
muş dahi meınar Əcəmi Naxçıvaninin 
yaradıcılığı ilo səsloşir.

Şah İsmayıl Xotaiııin hakimiyyəti 
dövründə estetik fikir yiiksək inkişaf 
mərhələsinə çatmışdı Sadıq bəy Əfşarın 
“ Qanun üs-süvər” (“Təsvirin qanunları” ) 
risaləsində orta əsrlərin Şərq rəngkarlığı- 
nın nəzəri və praktik prinsiplori öz oksini 
tapmışdır. O, həyati müşahidələrə əsas- 
lanmağa, sonotin siıiorinə dorindən yiyə- 
lənməyə, yaradıcılıqda təqlidə, təkrara 
yol verməmoyə çağırırdı.

17 əsrin ortalarından Azorbaycana 
gəlıniş bir sıra ocnəbi səyyah, rossam və 
meınarlardan Adam Oleari, Jan Şarden, 
Evliya (,əlobi, Boris Dorıı, Qriqori Qa- 
qarin, İlya Berezin, Vasili Vereşşagin 
və b. Bakij Bərdə, Şamaxı, Goncə, Şuşa, 
Şəki, Naxçıvan, Dərbənd, Təbriz, Ərdo- 
bil və digər şəhərlərdəki ınilli memarlıq 
və rəssamlıq abidələrinə maraqlı yazılar, 
xoritolər, yol qeydlori həsr etınişlər.

19 əsrdə Azərbaycanda estetik fikrin 
inkişafında mühüm rol oynamış görkəm- 
li yazıçı vo mütəfokkirlərdon A.Bakıxa- 
nov, Mirzo Fətoli Axundzadə (Axun- 
dov), Mir Möhsüıı Nəvvab. Seyid Ozim 
Şirvani, Həsən boy Zərdabi və b. Avropa 
və Rusiyada təşokkül tapmış mütoraqqi 
sosioloji və kulturoloji ideyalardan 
faydalanmış, sonətin müxlolif növləri 
haqqında maraqlı fikirlər iıoli sürmüşbr. 
M.F.Axundzadənin sonət nozəıiyyəsi vo 
bəuii təııcıido daır taJimində estetik tələ- 
bat vo zövq, incəsonotin ictiıııai vo tərbi- 
yəvi rolu, sənət əsorbrində gözollik moz- 
mun vo forma vohdoti, istedadın mahiy- 
yəti haqqındakı fikiıiori əhəmiyyətli yer 
tutur. H.Zardabinin sonətlə bağlı mülalıi- 
zələri də diqqəti cəlb edir.

Azərbaycan Xalq Ciimhuriyyəti 
(1918-20) dövı ündə ınodoniyyət və soııot

abidəbrinin qoıunması vo öyrənilınəsi 
işinə qayğı göstorilirdi. Memar Zivor 
bəy Əhmədbəyov mühəııdis Oıııər bəy 
Ağayevlə biıiikdə “ İslaın incəsonotmi 
sevənbr və qortıyanlar comiyyəti” ni ya- 
ratmışdılar. Z.Əhmədbəyov, memar 
Nəbioğlu Qacar, mühəndis Məhomınod- 
hosən Hacınski vo Hacı bəy Axundov 
Şirvanşahlar sarayı kompleksiııin tədqi- 
qi sahəsində çalışmışlar. Sənətşiinaslar- 
dan Mohəmmod Ağaoğlu, Hiiscyn bəy 
Miızocamalov. memar Nobioğltı Qacar 
islam modəniyyotinin öyronilmosi. ınu- 
zeyşünaslıq və qədiııı ınaddi mədəniyyət 
ntimunəbrini qorumaq sahəsində geniş 
foaliyyət göstərınişbr.

Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qıı- 
rulduqdan (1920) sonra “ Maarif vo mə- 
dəniyyot” dərgisindo (1923 ildəıı noşr 
olunan “ Azərbaycan” jurnahnın ilkin 
adı), Azorbaycan Arxeo/oji Komitəsımıı 
və Azarbaycari Tədqiq və Tətəbbö C’ə- 
miyyətiııin (hər ’kisi 1923 ildə təsis edil- 
mişdi) “Xəbərləri"ndə ınaddi ınədəniy- 
yət, arxeoloji, memarlıq və incəsonot 
abidələri haqqında ardıcıl ınəqaləbr 
dərc olunurdu. Dövri mətbuat sohiləb- 
rində Azərbaycan rəssamlarımn ilk ya- 
radıcılıq təşkilatlarınm fəaliyyəiini işıq- 
landıran materiallara da miiəyyən yer 
verilirdi. Tarixçi vo mndəniyyətşünas 
alimlordən Əbsgər Əlokbərov, Davud 
Şəıifli, Vsevolod Zummer, Pyotr Fıi- 
dolin, İ.Şeblıkin, rossam vo sənətşüııas- 
lardan Cavad bəy Rəfıbəyli, Riistəm 
Mustafayev, Salam Salamzadə və
O.Həsənovun memarhq və təsviri sonət 
mosələbrinə həsr olunmuş məqalə və 
tədqiqatları bu qəbildəndir. Görkəmli 
odəbiyyatşünas Mikayıl Rafilinin 
Nizami yaradıcılığına və Azərbaycaıı 
modəniyyətində İntibah problemino 
həsr olunmuş tədqiqatlaıı sənotşiinas- 
lığın inkişafına ınüsbət tokan veı- 
ınişdir.

Milli meınarhqda klassik irsin öyro- 
nilməsi, mtiasir memaıiığın ııozəri vo 
oməli problemlərinin araşdırılması. 
todqiqi vo təbliğı salıəsində akad.-br 
Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hiiseyno- 
vun fəaliyyoti xiisusib diqqətolayiqdir 
(“ Bakıda Azərbaycan memarlığı ahıdə- 
ləri” , Moskva, 1938).

20 asrin ikinci yarısmdan Azərbay- 
can səmtşiinaslığmın inkişafııula yeııi 
ınərholo başlanmışdır. 1945 ıWa A/.or- 
baycaıı SSR LA-mıı M'Cuıarlıq və İncə- 
səııot İnstitııııı təşkil olunmuş, 1946 ildə 
Azorbayean Dövlət Universitetiniıı lilo- 
logiya fakültəsi nəzdindo sonətşünaslıq
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şöbosi açılmış, Azərbaycan Dövlət İncə- 
sənot Muzeyinin fəaliyyəti genişlən- 
mişdir. Azərbaycan SSR EA-nın “ Xə- 
bərləri” vo “ Mərıızələri”ndə, Memarlıq 
vo /ncəsənət fnstitutunun hazırladığı 
(1949-69) 13 cilddən ibarət “ Azarbay- 
can incəsənəti” toplusunda klassik və 
müasir Azorbaycan memarlığına və in- 
cəsənətinə dair elnıi məqalələr dərc 
olunmuşdur. Azərbaycan sənətşiinaslı- 
ğında memarlığın, dekorativ-lətbiqi və 
təsviri sənətin tarixini yaratmaq istiqa- 
mətində orijinal tədqiqatlar aparılmış, 
kitab və monoqraflyalar nəşr edilmiş, 
kataloqlar hazırlanmışdır. Akad.-lər 
M.Hüseynov və Əbdülvahab Salamza- 
də, həmçinin Qəzənfər Əlizadə, Leonid 
Bretanitski və b.-nın Azərbaycan me- 
marlığının ayrı-ayrı tarixi inkişaf mər- 
hələlərinə, memarlıq məktəblərinə, tipo- 
loji qruplarına, nəzəri problemlorino, 
görkəmli sənətkarların yaradıcılığına 
dair tədqiqatları xüsusi qeyd olunmalı- 
dır. Bunlardan S.Dadaşov və M.Hüsey- 
novun “ Bakının memarlıq abidələri” 
(Moskva, 1946), “ Azərbaycan memar- 
lığı. Nizami dövrü.” (Bakı-Moskva, 
1947), M.Hiiseynovun "Azərbaycamn 
memarlıq abidələri” (Moskva, 1951), 
“Azərbaycan memarlığı” (Bakı, 1952), 
S.Dadaşov və M.Hüseynovun “ Bakıda 
Şirvansahlar sarayı kompleksi” (Mos- 
kva, 1956), Ə.Salamzadə və Ə.Sadıqza- 
dənin “ X V III- X IX  əsrlərdə Azərbay- 
canda yaşayış binalan” (Bakı, 1961), 
Q.Əlizadənin “Azərbaycan memariığı və 
onun proqressiv ənənələri” (Bakı, 1961), 
Nərgiz Əsgərovanın “Azərbaycanın me- 
marlıq ornamentləri”  (Bakı, 1961), müx. 
üzv Şamil Fətullayevin “X IX  əsrin so- 
ıııı-XX əsrin əvvəllərində Azorbaycanda 
şəhər yaşayış binaları” (Bakı, 1963), 
Gülçöhrə Məmmədovanın “Qafqaz Al- 
baniyasımn dini memarlığı” (Moskva, 
199̂ ), Niyazi Rzayevin “ Memarlıq ter- 
ıninləri lüğəti” (Bakı, 2002) kitabları me- 
marlıq tarixinə və abidolərinə həsr 
edilmişdir.

Ə.Salamzadənin “X V I-X IX  əsrlər 
Azərbaycan memarhğı” (Bakı, 1964) və 
L.Bretanitskinin “ X II-XV  əsıiərdə 
Azərbaycan memarlığı və onun Yaxın və 
Orta Şərq ölkolərinin memarlığında möv- 
qeyi” (Moskva, 1968) adlı monoqrafiya- 
larında müollifbrin çoxillik axtarışları öz 
əksini tapmışdır. M.Hüseynov, Ə.Salam- 
zadə və L.Bretanitskiniıı “Azərbaycan 
memarhğı tarixi” (Moskva, 1963) osəri 
faktik materialm zənginliyi, elmi-nəzəri 
səviyyəsi ilə fərqlənir.

Azərbaycanm zəngin memarlıq irsi- 
nin öyrənilməsi aıdıcıl olaraq davam et- 
dirilir. Bu sahədo görülən işlor Ə.Salam- 
zadənin “Əcomi Əbubəkr oğlu və Nax- 
çıvan memarlıq abidəbri” (Bakı, 1976),
E.Avalovun “ Şuşa şəhərinin memarlığı” 
(Bakı, 1977), Kamil Məmmədzadənin 
“ Azərbaycanın inşaat sənəti” (Bakı, 
1978), Ə.Salamzadə və K.Məııımədzadə- 
nin “ Arazboyu abidəbr” (Bakı, 1979), 
Ə.Salamzadə, Elturan Avalov və Roza 
Salayevanın “Azərbaycanın tarixi şəhər- 
ləıinin qorunub saxlanması və yenidən 
bərpası problemləri” (Bakı, 1979), Da- 
vud Axundovun “ Azərbaycanın qədim 
və erkon orta əsrlər memarlığı” (Bakı,
1986), Ş.Fətullayevin “X IX  əsrin sonu və 
XX  əsrin ovvollərındə Azorbaycanda şə-

Rasim  Əfəndi. Azərbaycaıı incəsjnati. 
Bak.. 2004.

hərsalma və memarlıq” (Leninqrad, 
1986), “ Bakının memarlıq ensiklopedi- 
yası” (Bakı, 1998), “Abşeron memarhğı” 
(Bakı, 2003), müx. üzv Cəfər Qiyasiniıı 
“ Nizami dövrü memarlıq abidələri” 
(Bakı, 1991), R.Əmənzadənin “ Azər- 
baycan memarlığında baştağlar” (Bakı, 
1995), Arif Mehdiyevin “ Azorbaycanın 
yaşayış binalan” (Bakı, 2001). R.Sala- 
yevanın “ Naxçıvan memarlıq irsi” 
(Bakı, 2002) kitablarında və digər təd- 
qiqatçıların araşdırmalarında əks olun- 
muşdur.

Sənətşünas alimbrin yaradıcılığında 
Azorbaycanın müasir dövr memarhğı- 
mn aktual problemlərinin tədqiqi xiisusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Ə.Salamzadə və 
L.Bretanitskinin “ Azərbaycan sovet me-

marlığı tarixi” (Bakı, 1952), Ənvər 
Qasımzadənin “ Müasir dovrdə Azər- 
baycan sovet arxitekturasının inkişaf 
ptoblembri” (Bakı, 1967), Rəııa Əfon- 
dizadənin “Sovet Azərbaycanının me- 
marlığı” (Bakı, 1986), Aybəniz Həsono- 
vanın “Azərbaycanm bag və parkları” 
(Bakı, 1996) kimi icmal sociyyəli osorləri 
ilə yanaşı, miiasir memarlığm bir sıra 
mühüm nəzəri və əməli problembriııə da- 
ir todqiqat işləri də nəşr olunmuşdur. 
L.Bretaııitski və Ə.Salamzadəııin “Sovet 
Azərbaycanının memaıiığı” (Moskva.
1973) monoqrafiyası çapdan çıxmışdır.

İkiııci diinya müharibəsindən (1939- 
45) sonrakı dovrdə Azorbaycan losviri 
və dekorativ-tətbiqi sonətiniıı tarixini, 
inkişaf yollarını. mühiim nailiyyotlorini 
tədqiq və təblig etmək sahəsindo ciddi 
səylər göstərilmiş, bir çox irihəcmli mo- 
noqraflyalar, oçerk və elmi-kütbvi əsər- 
lor ııəşr olunmuşdur. Qədim vo orta 
əsrbr Azərbaycan incəsənətinin müxtə- 
lif dövrləri. növ və janrları, xalçaçılıq 
keramika. zərgərlik, bodii tikmə. daş v; 
metal bozokləri. xalq sənətkarlarının ya 
radıcıhğı haqqında monoqrafiyalaı 
oçerk və məqalələr yazılmışdır. Sə 
nətşünas Adil Qazıyeviıı çoxillik fəaliy- 
yəti “ Sadıq boy Əfşar" (Moskva, 1963) 
“ Nizamj “Xomsə”sinin 1539 1543-cüil 
lor olyazmasının miniatiirləri” (Bakı 
1964), “ X III X V II əsrlər Azərbayca, 
əlyazma kııabının bədii tərtibatı” (Mos- 
kva, 1977) və digər tədqiqatlarmda ö/ 
əksini tapmışdır. N.Rzayevin “ Qafqaz 
Albaniyasımn incəsonəti” (Bakı, 1976), 
müx. üzv Kərim Kərimovun “ Sultan 
Mohəmmod və onuıı məktəbi” (Mo 
kva, 1970), “Azərbaycan miniatürləri 
(Bakı, 1979), “ Nizami Gəncəvi. Xəms. 
Miniatürlər” (Bakı, 1983) kitabları miı 
təsviri sənətin zəngin ənənələri haqqıı 
da məlumat verən tədqiqatlardandır.

20 əsr Azərbaycan təsviri sonətin 1 
təşəkkülü və inkişaf morhəblərini, om 
növ və janrlarını, ayrı-ayrı görkəmli s.;- 
nətkarların yaradıcılığını öyrənmək ə 
təblig etınək sahəsində xeyli iş görülmü 
diir. K.Kərimov, akad. Rasim Əfən< ■ 
yev, N.Rzayev, Nurəddin Həbibov təı. - 
findən yazılmış “ Azərbaycan incəsəno- 
ti” (Bakı, 1992) kitabı qədim dövrbrdon 
başlayaraq 20 əsrə kimi milli sənət tari- 
xini əhatə edir. Comilo Novruzovanm 
“Sovet Azorbaycanmın heykəltoraşlığı” 
(Bakı, 1979), Paşa Hacıyevin “Azor- 
baycan sovet qraflkası” (Bakı, 1962), 
Rəfiqə Kərimovamn “Azərbaycan sovet 
portret boyakarlığı” (Bakı, 1964) və s.
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kitablar sonətşünaslıq elminin nailiyyət- 
lərindənaır.

Sənətşünashq və bədii tənqidin 
miihüm nəzəri və əməli problemlərinin 
həlli sahəsində SSRİ Rəssamlıq Akade- 
miyasımn akad.-ləri Mikayıl Abdulla- 
yev və Tahir Salahovun xidmətləri bö- 
yükdür.

Azəıbaycan dekorativ-tətbiqi sənoti- 
nin çoxəsıiik tarixi, bədii keramika, xal- 
çaçılıq. bədii tikmə, zərgərlik, metal, daş 
və ağac üzərində oyma sənətlərinin zən- 
gin ənənələri sənətşünasların diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Xalq yaradıcılı- 
ğının ən geniş yayılmış növlorindən olaıı 
xalçaçıhq sənətinin məşhur bilicisi Lətif 
Kərimovun tədqiqatları müstəsna əhə- 
miyyətə malikdir. Onun çoxillik axtarış- 
larının nəticəsi olan “ Azərbaycan xalça- 
sı” (Bakı, c.l. 1961; c. 2-3, 1983) funda- 
mental əsəri Azərbaycanda, həmçinin 
bir sıra xarici ölkələrdə yüksək qiymət- 
ləndirilmişdir. Bədii tikmə, əlbəsə, bədii 
metal. zorgərlik, parça, xalça, daş üzə- 
rində oyma kimi sənət növlərini araşdı- 
ıan R.Əfəndiyevin Azorbaycanda və xa- 
rici ölkələrdə geııiş yayılmış tədqiqatları 
“Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənotlə- 
ri” (Bakı, 1976), “ Azərbaycan bədii sə- 
nətkarhğı diinya muzeybrindo” (Bakı, 
1980), “ Azərbaycan xalq sənəti” (Bakı, 
1984), “ \zərbaycan daş plastikası” 
(Bakı, 1986), “Azərbaycan dekorativ- 
tətbiqi sonəti (X I-XV Ill yüzilliklər)” 
(Bakı, 1999) adlı osərlərindo öz əksini 
tapmışdır. Nəsibə Nəcəfovanın “X II-  
XV əsrbrdə Azərbaycanm bədii kerami- 
kası” (Bakı, 1964), Səriyyə Əsodovanm 
'X IX  X X  əsrlərdə Azərbaycan zərgər- 
ik incəsənəti" (Bakı, 1978) kitabları, 
Jülsüm Əliyevanm “ Azərbaycanın bə- 
lii parçaları vo tikmələri" (Bakı, 1990), 
Ərtəkin Salamzadənin “ Dizaynın taıi- 
« " (Bakı, 1995), “ Azərbaycan sənət- 
ünaslığı. XX  əsr.” (Bakı, 2001), Röya 

Tağıyevanın “Azərbaycan xalçası” (Ba- 
kı, 1998), Kübra Əliyevanm “ XVI • 
XVII əsrlordə Tobriz xalçaçılıq məktə- 
bi” (Bakı, 1999), Toğrul Əfəndiyevin 
'Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənoti 
X IX  XX  yüzilliyin ovvollərində” (Bakı,
2003) tədqiqatları milli bəzək və orna- 
meııt sənətinin növləri, maddi-mənəvi 
və bədii sərvotbrin rəngarəngliyi haq- 
qında dolğun təsovvür yaradır.

Nuv.uUlin HM hov

Musiqişünaslıq. Azərbaycan musiqi- 
sinin nəzori və estetik problemlərinə

həsr cdilmiş əsərbr 13 əsrdo yaranmağa 
başladı. Azərbaycan ınusiqişünası Sə- 
fiəddin Urməvi (1217-94) öz əsorbri ib 
tokcə Şərqdə deyil, Qəıbdə də şöhrot 
tapmışdır. Onun “ Kitabül-ədvar (“ Mıı- 
siqi dövrbri haqqında kitab” ) və “ Ri- 
saleyi-Şorətiyyə” əsərlori Azərbaycanda 
mıısiqi clminin əsasını qoymuş və onun 
gəlocək inkişafı üçün zəmin yaratmışdır 
(Hər iki əsər 2006 ildə “ Şərq-Qoıb” 
nəşriyyatı tərofındən Azərbaycan dilin- 
do buraxılmışdır). O, mu>ıqi elminə 
“ sistemçilik” məktəbinin yaradıcısı, ta- 
bulatııramn banisi kiıni daxil olmuşdur. 
Urmoviııin yaratdığı musiqi sistemi, not 
cədvəli o dövrün ən kamil not sisıemi və 
tabulaturası idi. Urməvi həm də muğni 
vo nüzhə kimi musiqi alətlərinin ixtiraçı- 
sı və ud alətinin mahir ifaçısı olmuşdur. 
Onun ud alətində ecazkar ifası, həmçi- 
nin xəttatlıq, nəqqaşlıq bacarığı və mə- 
harəti haqqında Şərqdə müxtəlif rəva- 
yətbr gozirdi.

14-15 osrlordə Yaxın və Orta Şorqdə 
məşhur musiqişünas, bəstəkar, şair kimi 
tamnan, gözəl səsə malik vo müxtəlif 
abtlərdə çalan Əbdiilqadir Marağayi 
(1353 1435) Urməvi məktəbinin davam- 
çısı olmuşdur. O, “ Kənzül-əlhan” (“ Me- 
lodiyalar xəzinəsi” ), “ Came ol-əlhan” 
(“ Melodiyalar külliyyatı” ), “ Kitabül- 
ləhniyyə” (“ Ləhnlər haqqında kitab” ), 
“ Məqasid ol-əlhan” (“ Melodiyaların 
məqsədləri” ), “ Şorhül kitabül-ədvar” , 
“ Fovaidi-əşərə” (“ On fayda” ) kimi ri- 
saləbrin müəllifidir. Risalələrdə musi- 
qinin mahiyyəti, səsin keyfıyyəti, uca- 
lığı və sərtliyi, tetraxordlar, pentaxord- 
lar, intervallar, ladlar, muğam şöbələri, 
ritmik üsullar, musiqi alətləri və digər 
mosəblər araşdırılır. "Şərhül kitabül- 
ədvar” S.Urməvinin risaləsinin şərhino 
həsr cdilmişdir.

Ə.Marağayidən sonra yaranmış ri- 
saləlordə Şərq ınusiqi nəzəriyyəsinin 
əsasını təşkil edən birçox müıəkkəb nə- 
zori problemlərin todqiqino səy göstəı il- 
sə do, bunlar ovvolkilərin miixtəlif vari- 
antlarda təkrarı olmuşdıır. Həmin risa- 
lələrin əsas dəyori isə onların təcrübi 
əhəmiyyətində idi (Marağayinin kiçik 
oğlu Əbdüləziz Çələbinin “ Noqavətil əd- 
var” vo onun oğlu Mahmud Çoləbinin 
“ Məqasid əl-ədvar” əsərlori).

17 əsrdə Cənubi Azorbaycanda ya- 
ranmış maraqlı risaləlordən birı Mirzə 
boyin “ Musiqi haqqında” risalosi, digəri 
isə Əbdülmömin Safiqftdinin Tehıanda 
nəşr edilmiş “ Behcotiil-ruh” risaləsidir. 
Rus tüıkoloqu V.D.Smirnovun (1846

1922) Türkiyadi əldo etdiyi 18 əsrə aid 
“ Ədvar" risalosi anonim əsordıı. Akad. 
Üzeyir Hacıbəyov “ Azorbaycan xalq 
musiqisinin əsasları” (1945) adlı kita- 
bında Azorbaycanm dünya şöhrətli ıııu- 
siqişiinasları S.Urməvi vo Ə Marağa- 
yidən sonra Mir Möhsün Novvabın 
(1833 1918) adını çəkmiş və onuıı 
“ VüzuhLİl-ərqam" risaləsində Yaxın 
Şorq xalqlarımn ınusiqisindon bəhs 
olunduğunu qeyd elmişdir. Risalodo 
musiqinin əınolo gəlmosi, onun tobabot-
lo əlaqosi, şeiıiə muğamın bağlılığı, este- 
tika məsəblori, səsiıı akustikası, dost- 
gahların tərkibi. muğamlarda rəqəmlo- 
rin izalu kımi məsəlobr. muğamların ad- 
ları, musiqi alətbri haqqında məlıımat 
verilmişdir.

20 əsrin əvvəllərində yaradıcılığa 
başlayan böyük bostokar Ü.Hacıbəyov 
“Sənayeyi-nofısə” məcmuəsində (1921, 
M>1) dərc etdirdiyi “ Vəzifeyi-musiqiyyə- 
mizəaid məsələbr” adlı proqram xarak- 
terli məqabsində Azərbaycan musiqisi- 
nin gələcək inkişafını müəyyən etmiş, 
professional nnısiqi kadıiarı yetişdir- 
mək, Azərbaycaıı musiqisinin əsaslarını 
təyin etmək, diinya musiqisini öyrənmək 
kimi məsəblori iroli sürmiişdür. “Azər- 
baycan musiqi hoyatına bir nəzər” , 
“ Şorq musiqisi və Qərb musiqi aləti” , 
“ Musiqido torcümə” , “ Azərbaycanda 
musiqi təroqqisi” , “ Azərbaycan türk 
xalq musiqisi haqqında” , “ Leyli və 
Mocnun” dan "Koroğlu” ya qodər” , 
“Çaykovski və Azərbaycaıı musiqisi” və 
s. moqalələrində, bir sıra məruzə vo çı- 
xışlarında Azərbaycan musiqisinin lad, 
melodiya, metroritm, səs sistemi, çox- 
səslilik, vokal səııəti, eləco də ıııusiqi 
tarixi, nəzəriyyəsi və inkişafı ib bağh 
problemlori araşdırılmışdır. Uzun illor 
xalq musiqisinin öyrənilmosi ilo ınəşğul 
olmıış, çoxsaylı məqablər yazmış Ü.Ha- 
cıbəyovun elıııi axtarışları “Azəıbaycan 
xalq mıısiqisinin əsasları” adlı tədqiqa- 
tında tamamlanmışdır. Ü.Hacıboyov btı 
tedqiqntında xalq musiqisinin ııozori 
problemlərinin doriıı elmi talılilini ver- 
misdir. Birinci hissodə milli musiqinin 
səs sistemi, tetraxordların birləşmə üsul- 
ları, Azorbaycan ladlarımn əməlogəlmə 
qaydaları kimi əsas müddəalar açıqla- 
ııır. İkiıu. hissodə xalq üslubıında Azor- 
baycan ladları osasında mtısiqi bnstolo- 
ıııok qaydalarından bohs edilir. Bu osor 
Azorbaycanda musiqişünashq fikrinin 
inkişafında əhomiyyətli rol oynamış vo 
bu gün do öz aktuallığım saxlamışdır. 
Miiasir Azorbaycan musiqişiinaslığımn
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banisi Ü.Hacıboyov Azərbaycanda 
böyük musiqişiinaslar ordusu yetişdir- 
ırıiş, onun özünün yaradıcılığı isə Azər- 
baycan musiqişünaslığında “ Üzeyir- 
şünaslıq” kimi mühüm qolun yaranma- 
sına səbəb olmuşdur. Bir çox mıısi- 
qişünaslar bəstəkarın həyat yoluna, ya- 
radıcılığının ayrı-ayrı sahələrinə, nəzəri- 
estetik göriişlərinə və digər problemlorə 
dair tədqiqatlar aparmışlar.

Azərbaycanın digər bəstəkarlarının 
Müslüm Maqomayev, Asof Zeynallı, 

Zülfiiqar Hacıboyov. Əfrasiyab Bədəl- 
bəyli, akad. Qara Qarayev, müx. üzvlər 
Fikrəl Əmirov vo Arif Məlikov, 
Cövdət Hacıyev, Soltan Hacıbəyov, 
Cahangir Cahangirov, Niyazi, Səid 
Riistəmov, Tofiq Quliyev, Rauf Hacı- 
yev, Firəngiz Əlizadə və b.-nın yara- 
dıcılıq portretləri musiqişünaslar tərə- 
fındən işlənınişdir.

1932 ildo Azərbaycan Dövlət Konser- 
vatoriyası nəzdində Biilbiilün toşəbbüsü 
ilo yaradılan elırıi tədqiqat musiqi kabi- 
nəsində onuıı rəhbərliyi ilə A.Zeynallı. 
Q.Qarayev, C.Hacıyev, Niyazi, S.Riistə- 
mov, T.Quliyev vo b. bəstəkarlar Azor- 
baycan xalq musiqisi nümunolərini top- 
layıb nota salmış və sistemləşdirmişlor. 
Biilbülün redaktəsi ilo çap edilmiş “ 50 
Azorbaycan el mahnısı” (Bakı, 1938) və 
“ Azərbaycan xalq mahmları” (Bakı, 
1956, 1958) toplularının Azərbaycan mu- 
siqi folklorşünaslığının tarixindo mühüm 
əhəmiyyoti olmuşdur. Sonradan Azor- 
baycan xalq mahmları, xalq rəqs melo- 
diyaları, təsniflər, Azərbaycan muğamla- 
rının not köçürməlori ııoşr edilmişdir. 
Azoıbaycan xalq musiqisinin ayrı-ayn 
saholəri geniş todqiq edilmişdir.

Azorbaycan musiqişünaslığımn inki- 
şafında Azərbaycan Milli Elmlər Aka- 
demiyasının Memarlıq vo İncəsənət 
İnstitutu (institutu 1945 ildə Ü.Hacı- 
bəyov yaratmış vo ömrünün sonunadək 
onun direktoru olmuşdur), Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının (iııdiki Ba- 
kı Musiqi Akademiyası) və Bəstəkarlar 
İttifaqının musiqi tarixi və nəzoriyyəsi 
üzrə elmi todqiqat şöbə vo bölmələri 
mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanm 
musiqi tarixini, Azərbaycan bəstəkarla- 
rının yaradıcılığını və xalq musiqisinin 
elmi-nəzəri problemlorini araşdıran təd- 
qiqatlar aparılnnş, “ Azərbaycan incəsə- 
nəti” (Bakı, 2-ci c., 1949; 8-ci c., 1962), 
“Sovet Azorbaycanı musiqi həyatıııın sal- 
naməsi (1920-25)” (Bakı. 1965), “ Sovet 
Azərbaycanı musiqisi incəsənətinin 
oçerkləri (1920-56 illər)” (Bakı, 1970),

“ Azorbaycan xtıiq musiqisi” (Bakı, 1981), 
“ Sovet Azorbaycanı ınusiqi həyatının 
salnamosi (1926-1932)” (Bakı, 1982), 
“ Azərbaycan xalq mahınları və oyun 
havaları” (Bakı, 1984) kimi toplıılar nəşr 
edilmişdir.

Azərbaycanın siınfonik, opera, ba- 
let, xor, kamera-instrumental, kamera- 
vokal, teatr və kino musiqisi, homçiniıı 
muğam sənəfinin bir sıra mühüm prob- 
lemləri tədqiq olunmuşdur.

Mıısiqi tarixinin tədqiqiııdə mən- 
bəşünaslıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan musiqişünaslığında mən- 
bəşünaslığın əsası M.M.Nəvvabın əlyaz- 
ıııası şəklindo olan “ Vüzuhül-ərqam" ri- 
salosinin 1989 ildə nəşri ilə qoyulmuşdur. 
2006 ildo Fətullah Şiıvaninin (1417-86) 
“ Musiqi məcəlləsi” Azərbaycan dilində 
noşr edilmişdir. Orta əsrlor Azərbaycan 
alimləri S.Urməvinin, Ə.Marağayinin və 
M.M.Nəvvabın musiqi elmi irsi barədə 
bir sıra osərlər nəşr olunmuşdur.

Azərbaycan musiqi elminin geniş 
mənzərəsi Z.Səfərovanm “ Azərbayca- 
nın ınusiqi elmi ( 13-20 osrlor)” əsərindo 
(Bakı, 1998) əks etdirilmişdir.

Musiqişünaslarla yanaşı, musiqi el- 
minin inkişafında bəstəkarlardan Ə.Bo- 
dəlbəylinin, Q.Qarayevin, F.Əmirovun, 
F.Əlizadənin böyük xidməti olmuşdur.

Memarhq vo İncəsənət İnstitutunun 
musiqi tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsi Azor- 
baycanda musiqi irsinin nəşri sahəsindo 
ohəmiyyətli işlər görmüşdür: Ü.Hacı- 
bəyovuıı musiqi əsərləıinin akademik 
nəşri (3cilddo, Bakı, 1983- 2004), “Azər- 
baycan xalq musiqisinin antologiya- 
sı” nın 1-6-ci cildləri (Bakı, 2002-2006) 
çapdan çıxmışdır. “ Üzeyir Hacıbəyov 
en«iklopediyası” (Bakı, 1996, Azərbay- 
can və rus dillərindo), “ Qara Qarayevi 
anarkon” (Bakı, 2002) kitabı da ııəşr 
olunmuşdur. S.Abdullayevanm “ Azər- 
baycanın xalq musiqi alolləri” (Bakı, 
2000), Z.Soforovanın "Homişoyaşar ənə- 
nələr” (Bakı, 2000) və “ Bilik, xeyirxahlıq, 
əbodilik toxumlarım səpmək” (Bakı,
2002), R.Məmmodovanın “ Azərbay- 
can ınuğamı” (Bakı, 2002), Ramiz 
Zöhrabovun “ Zərbi muğamlar” (Bakı,
2004) todqiqatlarında Azorbaycan mu- 
siqisinin tarixi və nəzəri problemləri 
araşdırılmışdır.

Ətl.: H a c ı b o y o v  Ü. Azorbaycaıı ,\ak| 
nıusiqisinin əsasları. B., 1950; Kapa Kapaei). 
Hay'iH0-ny6jınuncrn>ıecK0c nacjıe/iHe. B., 1988; 
S o f n r o v a  Z . Azorbayeanm ıııusiqi clnıi. B., 
1998.

Zem/irıı S,)J<ırtmı

Teatrşünaslıq. Azərbaycanda teatr- 
şünaslığın əsası 19 əsrdə qoyulınuş, 
müstəqil elm kimi 20 əsrdə formalaş- 
mışdır. Lakin ictimai fıkir sahəsi kimi 
onun təşəkkülü Mirzə Fətəli Axundzadə- 
nin (Axundov) adı ilo bağlıdır. M.F. 
Axundzadənin teatr və dramatıırgiya 
haqqındakı fikirlori (“ Mirzə Ağanın 
pyesləri haqqında kritika” , “ Fehris- 
ti kitab” nıəqaləlori) teatr sənoti uğ- 
runda sonrakı mübarizəlor üçiin möh- 
kəm zəmin olmuşdur. 1890 1920 il- 
lərdə Mirzə Mohəmməd Axımdov, 
Sofərəli bəy Vəlibəyov. Eynəli boy Sııl- 
tanov, Ağalar Vozirov (Saiəüdın), 
Haşım bəy Vəzirov, Rəhim bəy Məli- 
kov, Qurbanəli Şərifov, Mehdi bəy Ha- 
cınski. Mir Abbas Mirbağırov, Hacı 
İbrahim Qasımov, Xəlil İbrahimov 
və b. teatr tamaşaları, ayrı-ayrı aktyor- 
lar barədə məqaləlorini dərc etdirmiş- 
lər. Azərbaycan teatrşünaslığının ink, 
şafında Nəriman Nəriıııanovun, Noco1 
bəy Vozirovun, Əbdürıəhim bəy Haq- 
verd.yevin teatr haqqındakı fikirləı 
xüsusilə əhomiyyətli olmuşdur. Dö.vr 
nıotbuat sohifolərində teatrşünaslıa 
iizrə xüsusi rubrikalar açılmış, “Teatr’ 
“Teatr və musiqi” başlıqları altınd 
teatr həyatına aid yazılar dərc olun 
muşdur. 1913 ildə N.Vəzirovıın ədəb 
və teatr ləaliyyətinin 40 illiyi ilə əlaqə 
dar nəşr edilmiş kitabçada ilk teatr ta 
maşalarınm tarixi haqqında da molu- 
mat verilmişdı. 1923 ildo Azorbaycan 
leatrının 50 illiyi münasibətilə “ Azər 
baycan lürk leatrmın müxtəsər tarix- 
çəsi (1873-1923)” kilabçası nəşr olun 
muşdur. Bu əsərdə Azorbaycan teatr 
tarixi ilk dofə olaraq xronoloji qaydada 
tədqiq edilmişdir. A.Şərifovun “Azor 
baycanda türk teatrı tarixi materialla 
rı” (Bakı, 1930), M.Əfəndiyevin “ Pro 
letar teatrı uğrunda” (Bakı, 1931) ki 
tabları çapdan çıxmışdır. 1930-50 illoı 
də Azərbaycanda teatrşünaslıq elıni il 
Əziz Şərif, Mikayıl Rəfıli, akad.-lə 
Momməd Arif Dadaşzadə və Məm 
mədcəfər Cəfərov, müx. üzv Cəfər Cə 
fərov, Mehdi Hüseyn, Əli Sultanlı 
Əkbər Ağayev kimi odəbiyyatşünaslaf 
məşğul olmuşlar.

Sonrakı dövrdə Adil Babayev, Hü- 
seyn Abbaszadə, Cabir Səfərov, ınüx. 
üzv İnqilab Korimov, Mehdi Məmmo- 
dov və b. teatrşünaslıq sahəsində ciddi 
fəaliyyət göstormişlor.

Azərbaycan teatrşünaslığının inkişa- 
fında C.Cəfərovun xidmoti bövükdür. 
Onun “ Azərbaycan DramTeatrı” (Bakı,
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1959), “ Azərbaycan teatrı” ı (Bakı, 1974) 
vo s. əsərləri, eləcə də M.Mənnnodovun 
"Azəri dramaturgiyasının estetik prob- 
lemlori” (Bakı, 1968), İ.Koriınovun 
“ Azərbaycan teatrının təşokkülü və in- 
kişafı” (Bakı, 1991), “ Azərbaycan pe- 
şəkar teatrının tarixi və inkişaf mərlıə- 
lələri' (Bakı, 2002) kitabları Azərbay- 
can teatrşünaslığının mühüm nailiyyət- 
lərindəndir.

Respublikada teatrşünaslıq məsələ- 
ləri ilə Azərbaycan MEA Memarlıq vo 
İncosonət İnstitutu, Azərbaycaıı Dovlət 
Modoniyyət və İncəsənət Universiteti, 
Azorbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı 
məşğul olur.

İm/ilah KdrimoY

Kinoşünaslıq. Azərbaycanda milli ki- 
mun elmi cəhətdən tədqiq olunmasına 

əsrin 20-ci illorindon başlanmışdır. 
'5-45 illərdə Azorbaycanda yaradılan 
ixtəlif bədii və sənodli filınlərə, Bakı 
lostudiyasının fəaliyyətiııo, ayrı-ayrı 
lətkarlara dair dövri mətbuatda re- 
nziyalar, reportajlar, informasiyalar 
pedilmişdir.
İkinci diinya mühaıibosindən sonra- 

on il orzindo kino istehsalında yara- 
n durğunluq, az fılın çəkilməsi ki- 

ı şünaslığa da təsir göstərmiş, onun in- 
şafını xeyli ləngitmişdir.
Ədhəm Quluboyovun 1958 ildə ııəşr 

c ıınmuş "Sovet Azərbaycanının kino- 
AzərOaycan kiııo sonotinə dair ilk iri 

1 ıcınli əsərdir. Bu əsərdə Azərbaycan 
t nosunun 1916-57 illərdə keçdiyi inki- 
ş I yolıı icmal formasında öz əksini tap- 
ı ş, fılmlər, onların yaradıcıları barədə 

cam məlumat verilmişdir. Həmin 
; ərrusdilindo 1960 ildə “A/ərbaycanın 
I no sənəti” adı altında çap olun- 
r ışdur.

Azərbaycanda teatr və kino tarixini 
Iqiq etmək, bu sahədo elmi-todqiqat

i rini genişləndiıınək moqsədilo 1959 
avqust ayında Azorbaycan SSR EA- 

ı Memarlıq və İncəsənot İnstitutuııda 
tr və kino şöbəsi açılmışdır. Burada 

ı ıtr sənoti ilə yanaşı Azərbaycan kino- 
s tarixi do todqiq olunur. 60-cı illordo 

aziın Sadıxov va Məmməd Mordano- 
vun “ Abbas Mirzə Şarifzadonin teatr 
və kino foaliyyəti (Bakı, 1963), “ Azər- 
baycan teatr aktyorları kinoda” (Bakı. 
19ö6), Monnnəd Qurbanov və Ə.Oulıı- 
boyovun “ Sovet Azərbaycanının kino- 
su” (Bakı, 1969), N.Sadıxovun “ Azər- 
baycan bədii kiııosu” (Bakı, 1970), 
Məsumo Rzayevanın “ Azərbaycan sə-

nodli kmosu” (Bakı, 1971), Nelli Ha- 
cınskayaııın "Odlar diyarının kino sə- 
nəli” (Bakı, 1971) kitablarıııda A/ər- 
baycaııın kino tarixi araşdırılmışdır.

80 -̂ O-cı illərdo kinoşünaslıq sahə- 
sində müəyyən iroliləyiş nəzərə çarpır. 
M Rzayevanm tonib etdiyi “ Xroııikal- 
sənodli, elmi-kütləvi vəsifariş filmlərinin 
kataloqu” (Bakı, 1985) və Aydın Kazı- 
mov, Məmınod Babayev və Mehdi 
Mehdiyevin "Filmlərin izahlı kataloqu" 
(Bakı, 1991) çapdan çıxmışdır. Bundaıı 
başqa, sənətşiinaslar, kino tədqiqatçıları 
torəfindon yazılınış elmi-kütlovi əsərlor- 
“ Sohno, ekran, müasirlik” (İ.Rohimii, 
Bakı, 1980, ), “ Kino və zaman” (İ.Tağı- 
zadə, Bakı, 1981), “ Müasir Azərbaycan 
kinoaktyorları” (A.Məhərrəmov, Bakı,
1974), “ Azərbaycan kino rejissorları” 
(N.Sadıxov, Bakı, 1988), ‘ Hason Məm- 
ınədov” (Ə.Hüseynov, Bakı, 1990), “Te- 
leviziya iki osrin ayrıcında (E.Quliyev, 
Bakı, 1993), “ Azərbaycan bədii ədə- 
biyyatımn və kino sənətinin qarşılıqlı 
əlaqələri problemlori” (Ramiz Heydər, 
Bakı, 1997), “ Ekran dıamaturgiyası” 
(A.Dadaşov, Bakı, 199L>) vo s. nəşr 
edilmişdir.

SSRİ-nin süqutundan sonıa Azər- 
baycan Respııblikasında kino tarixinin 
tədqiqi sahosində bir sıra addımlar atıl- 
mışdır. Azərbaycanda fılmləıin ilk nii- 
ınayişinin 1898 il yanvarın 8-də olduğu 
müəyyənləşdirilmişdir. Filmlərin ilk 
kütləvi nümayişi isə avqust ayının 2-də 
olmuşdur. Buna uyğun olaraq ümummil-
li lider Heydor Əliyevin 18 dekabr 2000 il 
tarixli sərəncamı ilo 2 avqust kino işçilə- 
rinin pcşo bayramı - Azorbaycan Kinosu 
günii elan edilmişdir.

2000 ildon sonra milli kino sənətinə 
dair bir sıra əsərlər çap olunmuşdur: 
“Azərbaycan kino sonətindo ədəbi osərlə- 
rin tocossümii” (A.Babayev, A.Ka/ımov, 
Bakı, 2000); “ Kinorejissor Nazim Rza 
İsrafiloğlu” (A.Kazımzado, Bakı, 2001); 
“ Kino tarixində feminizm” (H.Ömo- 
rova, Bakı, 2001); “ Azorbaycan kinosu. 
Filmlorin iz.ahlı kataloqu” (1 II cildlor. 
A.Kazıınzado, Bakı, 2003); “ Bizim 
"Azarbaycaııfilm” ” (A.Kazımz.adə, Ba- 
kı, 2004); “ Rejissor Arif Babayev 
(A.Dadaşov, Bakı, 2006) vo s.

Respublikada kino problemlori 
Azəıbaycan MEA Memarlıq vo İncəso- 
nət İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət 
Modəniyyət vo İncosənət Universitetin- 
do vo Azərbaycan Dövlət Film Fondun- 
da tədqiq olunur.

A vt/ııı Kazmutv

Kıtabxanaşünaslıq

Azorbaycanda kıtabxanaşiinaslıq 
fikrinin ləşəkkül tapması 5 əsıdo Alba- 
niyada əlifbaııın yaradılması, kilso vo 
diııi məktəblorin nozdinda ilkiıı kitabxa- 
naların təşkili ilo bağlı olımışdur. 7 10 
osrlərdə islam dininin yayılması ııotico- 
sində məscid vo modrosolorin nozdində 
kitabxanaların yaıadılması, kitablarııı 
toplanıb müvafiq qaydalara uyğıııı sıı- 
rətdo mühafızə edilməsi, qruplaşdırıl- 
ması, istifadəsi və s. kıtabxana işinin 
toşkilıno dair fikirlorin formalaşmasında 
əhəmiyyotli rol oynamışdır. Bu dovrdo 
kitabxaııaları savadlı din xadimləri 
idaro edirdi.

11-14 əsrlərdə Azorbaycanda icti- 
mai, saray vo şəxsi kitabxanaların mey- 
dana golməsi və şobəkoyə çevrilmosi ki- 
tabxana işini tədriıon formalaşdırırdı. 
Kitaba yüksək münasibot Nizami Gən- 
cəvinin, Əfzoloddin Xaqaninin, Xotib 
Təbrizinin, Bahmənyar Azərbaycaninin, 
Nəsiroddin Tusinin vo başqa orta əsr 
müləfokkirlorinin əsərlərində öz əksini 
tapımşdır.

13 əsrdo A/.ərbaycan aliıni N.Tıısi- 
nin rohborliyi ilə yaradılnnş Marağa 
rosədxanasının kitabxanası kitabxana- 
şünaslıq lıaqqında fikirlərin formalaş- 
ınasında mühüm rol oynamışdır.

16 əsrdə Şah İsnıayıl Xətainin fər- 
manı ilə yaradılmış Təbriz saray kitab- 
xanası kitabxanaşünaslıq istiqamotindo 
yeni müddəaların meydana gəlmosinə 
səbəb olmıışdur.

Göıkamli alim, yazıçı və mütofak- 
kirlər Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə 
Fətoli Axundzado və Nəriman Noıima- 
novun təhsil və tərbiyə. mədəni-maarif 
problemloıi ilo bağlı fəaliyyəti kitabxa- 
naşiinaslıq nozəriyyəsinin formalaşma- 
sına təsir göstərmişdir. 1875 ildo noşro 
başlamış Azərbaycanm ilk ınətbıı or- 
qaııı “Əkiııçi” qəzctinin və 1906 ildə 
meydana gəlımş “ Molla Nosrəddin" 
jıırnalınm səhifələrindo dorc edilon ki- 
tabxana işiııə dair publisistik maqalalor, 
yeni kitabxanaların açılması ilə olaqədar 
elanlar, kitablar haqqında molunıatlar 
comiyyntdo kitabxaııa işiııin sosial ma- 
hiyyotinı açıqlamaq baxımından böyiik 
ohoıni>yot kəsb cdirdi. 1X94 ildə N.No- 
rimanovun Bakıda ilk ictiıııai kitab- 
xana qiraətxana yaratması. 20 osriıı 
əvvollərindo Azorbaycanda fəaliyyot gös- 
torəıı “ Nicat” , “ Noşri-maarif", “ Soadot” , 
“Ədobi yurd” . “Snla' kimi comiyyotlərin 
kitabxana vo qırantxanalann toşkili sa-
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həsindəki fəaliyyəti kitabxanaşünaslığın 
inkişafında mühüm rol oynadı.

Azərbaycan Xalq Ciimhuriyyoti 
(1918-20) yaraııdığı gündən Azərbay- 
can parlamenti və hökuməti sosial- 
mədoni sahənin köklü inkişaf etdirilməsi 
üçün sistemli şəkildə tədbirlər həyata 
keçirmiş, ölkədə kitabxana işinin inki- 
şafına böyük diqqət yetirmişdir. 1919 
ildə Bakıdakı şəhər ictimai məclisinin 
texniki cəmiyyətləri şəhər özünüidarə- 
sinin qulluqçularına kitabxana xidməti 
göstərirdi.

1920-91 illər Azərbaycanda sovet ki- 
tabxanaşünaslığımn formalaşması döv- 
rüdür. Onıın təşəkkiilü və formalaşması 
(1920-50) mərhələsində Mikayıl Rzaqu- 
luzadənin, Hüseyn Tağıyevin fəaliyyəti, 
həmçinin 30-cu illərdə M.F.Axundov 
ad. Respublika Kitabxanasındakı ki- 
tabxanaşiinaslıq kabinəsinin işi xüsusilə 
qeyd olunmalıdır. 1947 ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsi 
nəzdində kitabxanaçılıq şöbəsinin yara- 
dılması respublikada ali təhsilli kitabxa- 
naşünasların yetişdirilməsində, kitabxa- 
naşünaslığın inkişafında mühüm rol 
oynadı.

İkinci mərhələdən (1950-91) başlaya- 
ıaq Bakı Dovlət Universitetində Azər-

baycanda kitabxana işinin tarixi, ki- 
tabxana-informasiya fondunun forma- 
laşması, istifadəsi, oxuculara xidmət, 
kitabxana işinin təşkili və idarə oluıı- 
ması istiqamətində tədqiqatlar aparıl- 
mışdır.

Bu dövrdə Azərbaycanda kitabxana- 
şünaslığın inkişafında M.F.Axundov 
adına Respublika Dövlət Kitabxanası- 
nın, EA-nın Mərkəzi Elrni Kitabxana- 
sının, Respublika Elmi-Texniki Kitab- 
xanasınm, digər elmi kitabxanaların da 
böyük rolu olmuşdur.

Od.: X  ə 1 ə f o  v A . Kilabxanaşünaslığa giriş. 
I 3-cü h „ B.. 2001 2003; X o l ə f o v  A.  Azarbay- 
canda kilabxana işinin tarixi. 1-ci h., 2004.

Ahıızər Xəljfov, Rasinı Kaztmov

Biblioqrafivaşünaslıq

Azərbaycanda eıkən orta əsrlərdən 
məscid və mədrəsə nəzdindəki kitabxa- 
nalann, Marağa rəsədxanasımn (13 əsr) 
və Təbrizdək' Rəşidiyyə akademiya şə- 
hərciyi kitabxanalarının, həmçinin müx- 
tolif dövrləı də mövcud olmuş saray ki- 
tabxanalarınm özünəməxsus kataloqları 
ilə biblioqrafık informasiyanın əsası qo- 
yulmuşdur. Bütün bunlar biblioqrafıya-

şiinaslıq elminin formalaşmasına güclii 
təsir göstərmişdir.

Azərbaycanda biblioqrafıyaşünas- 
lığın inkişafında yeni mərhələ 20 əsrin 
ikinci yarısmdan başlasa da, hələ 40-cı 
illəıdə ayrı-ayrı məqalələrdə biblioqra- 
fiyanın mahiyyəti ilə əlaqədar fikirlər 
irəli sürülmiişdür (“ Bir biblioqrafik gös- 
tərici haqqında” , M.Əsədov; “ Biblio- 
qrafik kitablarımız haqqında” . Ə.Mir- 
əhmədov; “ M.F.Axundov haqqında 
biblioqrafiya” , Q.Məmmədli).

Biblioqrafiyaşünaslıq elminin sis- 
temli inkişafı ilk növbədə Azəıbaycan 
Dövlət Universitetinm (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) fəaliyyəti ;\ə bağ- 
lıdır (Əliheydər Qəhrəmanov və b.)

Azərbaycanda biblioqrafiyaşünashq 
elminin inkişafında M.F.Axundov ad. 
Azərbaycan Milli Kitabxanasın , 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyi - 
mn Mərkəzi Elmi Kitabxanasının x 
mətləri də böyiikdür. Bu kitabxanalar. ı 
elmi tədqiqat şöbələrı fəaliyyət göstə

Əd.'. Ə  i i y e v Z . Üm uıııi bıblioqrafiyaşiitı ■ 
lıg. B , 2001; I s m a y ı l o v  N. Azərbaycan ' 
publikasmın kitabxana. biblioqrafiya və infoı 
siya ehtiyatları: vəziyyati və təkmilləşdirilmosi 
ları. B „  2003.

Zöhrtıh Ə li
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Azərbaycanda tarixi kökləri qədim- 
lərə və erkən orta əsrlərə gedib çıxan 
milli məktəb təhsilinin təşəkkiilü. for- 
malaşması və inkişafı xalqın maddi və 
ınənəvi mədəniyyətinin təkamıilü, dinin 
yayıhnası, nəhayət, dövlətçilik ənənəsi- 
nin mövcudluğu ilə bağlı olmuşdur. 
Məktəb ləhs'linın meydana çıxmasında 
yazının yaranması və xalqın yazı mədə- 
niyyətinin formalaşması müstəsna rol 
oynamışdır.

Tarixi qaynaqlar göstərir ki, ölkədə 
məktəb təhsilinin təkamülünü şərtləndi- 
, n bu amillər Azərbaycanın cənubunda 

■ropatena, şimalında isə Albaniya 
wlətlərinin yaranması ilə reallaşmağa 
aşlamışdır.

5 əsrdə arami qrafikalı alban əlil'bası 
eydana çıxmaqla. 5-7 əsrlərdə kilsə 
ınında ibtidai məktəblər yaranmağa

>ərqdə ən mükəmməl universi- 
etlərin birincisi sayılan Nizamiyyə 
nədrəsəsində Azərbaycan alim- 

r̂indən Xətib Təbrizi, Ismayıl Təb- 
izi, Tacəddin Urməvi, Mahmud Ər- 
ləbili, Qivaməddin Şirvani, Ziyaəd- 
lin Sührəvərdi, Mahmud Zəncani, 
Əbülfəzl Ərdəbili və b.-nın müdərris 
kimi böyük xidmətləri olmuş, yüzlər- 
iə azərbaycanlı həmin mədrəsəni 
bitirmişdi.

aşladı. Adurbadaqanda (qədim Atro- 
ıtena) isə arami mənşəli pəhləvi (orta 
rs) əlifbasından istifadə olunurdu. 6 
rdən başlayaraq Adurbadaqanda il- 
n yazı, oxu və ilahiyyat öyrədən 
ndai məktəblər yarandı. Biitün ibtidai 
əktəblər dini məbədlorin (ərkibində 
aliyyət göstərırdi. Burada dini biliklər- 
yanaşı, tarix ədəbiyyat, astronomiya, 
'lağət (ritorika), idman oyunları və s. 
dris edilirdi.

A/.ərbaycan tohsili 8-12 əsrlərdə. 7 
rin ortalarında Azərbaycanın Ərəb 
ilafəti tərəfindən işğalı, onun hər iki 

hissəsiniıı Albaııiya və Adurbadaqa- 
iıin xilafətin tərkibinə qatılması ölkədə 
islam dininin yayılması ilə nəticələndi. 
İşğalaqədərki dövrdə də təhsil sistcmi 
xeyli inkişaf etmiş Azərbaycanda islam

* Moqalo Azərbaycan Respııblikası 'l'nhsil 
Nazirliyi rnhbarliyinin işliıakı ilə hazırlanmışdır.

mədəniyyətinin daşıyıcıları olan yeni 
təhsil müəssisələıi məktəb və mədra- 
sələr şəbəkəsi yaranmağa başladı. Bağ- 
dad Bəsrə, Kııfə, Qahirə, Dəməşq 
şəhərlərində təhsil alan azərbaycan- 
lılarııı sayı artdı.

Xilafətin niifuz etdiyi bıiUin əıa/ilərdo 
olduğu kimi, Azərbaycanda da ınəktəb 
və mədrəsələrdə tədris ərəb dilində aparı- 
lır. dini biliklərlə yanaşı, təbabət, dil, fəl- 
səfə, hüquq, məntiq, riyaziyyat. ritorika 
və s. dünyəvi elmlər də öyrədilirdi.

Orta əsrlərdə miisəlman təhsil sistemi
3 mərhəladən ■ məktəb (ibtidai təhsil), 
mədrəsə (orıa təhsil) və məzhərdən (fərdi 
ali təhsil) ibarət idi. Məktəbin tədris 
planı və proqramlarında əsas yeri Qura- 
nın öyrədilməsi tuturdu.

Orta təhsil verən ilk mədrəsələr
10-11 əsrlərdə Azərbaycanın Marağa, 
Təbriz, Xoy, Şamaxı şəhərlərində təsis 
edilmişdi.

Tolısilin məzhər forması da A?ər 
baycanda geniş yayılmışdı. “Ət-təhsil” 
əsərinin müəllifi Əbülhəsən Bəhmənyar 
Azərbaycani ( I I  əsr) Əbu Əli İbıı 
Sinanın, ədəbiyyatşiinas alim Xətib 
Təbrizi (11 əsr) isə ərəb alimi Əbiil-Əla 
Məərrinin yanında məzhər təhsili al- 
mısdılar.

11—12 əsrlər biitün islam Şərqində 
olduğu kimi, Azərbaycanda da elmin, 
təhsilin, maarifın, biitövliikdə mədəniy- 
yətin nkişafında əsl intibah mərhələsi 
olmuşdur. Bu dövrdə Bəhmənyar, Xətib 
Təbrizi, Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, 
Əbül-Üla Gəncəvi, Nizami Gəncəvi 
kimi böyük mütəfəkkirləryaşayıbyarat- 
mışlar.

Məktəb və mədrəsələr, əsasən. Təb- 
riz, Şamaxı, Bakı, Gəncə, Naxçıvan, 
Beyləqan, Həmədan kimi iri şəhərləıdə 
cəmləşmişdi. Bu dövrdə Böyiik Səlcuq 
imperatorluğunun tərkibində olan Azər- 
baycanda nıaarif və mədəniyyətin in- 
kişafı üçiin əlveriŞli şərait yaranmış, ali 
təhsil verən mədrəsələr də təsis edilmisdi.

Şərqdə və tiirk-islam dünyasında 
məşhur olan Nizaıııiyyə nıədrəsəsi 22 
sentyabr 1067 ildə Bağdadda Böviik 
Səlcuq imperatoru Alp Arslanın vəziri 
olmuş Nizam əl-miilkün təşəbbüsii ilə 
yaradılnuşdı. Nizamiyyə mədrəsəsi 
dövriin elm-təhsil ınərkəzi idi. Burada 
tadris prosesi tamaınilə dövlət xəzinəsi 
lıesabına maliyyələşdirilirdi. Şərqin w

məşhur aliınləri Nizamiyyə mədrəsəsıııə 
dəvət edilirdi. Orta əsrlər A/.ərbaycan 
alimlərinin biitöv bir nəsli bıı elm-ləhsil 
mərkəzində yetişmişdir.

Mədrəsələr, adətən, onların əsasını 
qoyanın adı ilə adlandırılırdı. Mənbə- 
lərdə II 12 əsrlərdə Marağada Əlıməd 
ağa, Atabəkiyyə və əl-Qa/.ı, Xoyda əl- 
Fərəc əl-Xiiveyyi mədrəsələrinin açıl- 
dığı qeyd edilir. Bu tipli mədrəsələrdən 
ikisi Naxçıvanda Atabəy Məhəmməd 
Cahan Pəhləvamn hakimiyyəti illərində 
[1175 86] təsis olunmuş və Mömıınə xa- 
tın tiırbəsi (1186) kompleksinə daxil idi. 
Naxçtvan mədrəsələri Mömünə xatın 
türbəsinin vəqllərinin gəliri hcsabına 
idarə olunurdu.

11- 12 əsrlərdə Gəncə, Təbriz, Nax- 
çıvan, Şamaxı sohərlərində fəaliyyət 
göstərən “ hikmət” evləri, şəla ocaqları

11-12 əsrlərdə Azərbaycanda təba- 
bət sahəsində də mədrəsələr və 
“Şəfa” evləri olmuşdu. Onlardan biri
12 əsrdə Şamaxı yaxınlığındakı 
Məlhəm kəndində Xaqani Şirvani- 
nin əmisi ömər ibn Osman Kafiəd- 
din (1080 -1150) tərəfindən açılmış, 
Azərbaycanın elm-təhsil tarixinə 
Məlhəm Tibb Akademiyası kimi 
daxil olmuş “Mədrəseyi-tibb» (“Tibb 
mədrəsəsi”) tədris-müalicə müəs- 
sisəsi idi. Burada həm tibbi təhsil 
verilir, elmi araşdırmalar aparılır, 
həm də dərmanlar hazırlanır, xəs- 
tələr müalicə edilirdi.

da birbaşa elm-tədris işinə, xalqın 
maarillənməsinə xidmət edirdi.

Azərbaycaıı təhsili 1 3 -IX əsrlərdə. 13
əsrdən etibarən mascidlər yanında fəa- 
liyyət göstərən “ yetimlər evi” , “ təliııı 
cvi” adlanan xeyrıyyə müossisəJəri də 
ibtidai təhsil vcrən məktəhlər səbokəsınə 
daxil idi.

13-15 əsrlərdə Təbıizdə Rəşidiyyə, 
Qiyasiyyə, Qa/aniyyə, bələkiyyə, Də- 
məşqiyyə, Məqsudiyyə, Mii/əffəriyyə, 
Nəsriyyə nıədrəsələıi, Bakıda Şirvaıı- 
şahlar sarayınm Şah ıııəscidi nəzdin- 
dəki modrəsə və Seyul Yəhya mədrə- 
səsi, Ərdəbildə Dariil-İrşad. Dəıbond- 
də məhəllə məscidi yanıııdakı mədrəsə. 
Naxçıvaııda Mönnino xatın tüıbəsi 
komplcksindəki mədrəsəlar fəaliyyət
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göstərirdi. Bu mədrəsələrdə Nəsiroddin 
Tusinin “ Ədəb əl-mütollimin və əl-mü- 
həssilin” (“ Müollimlor vo tələbolər üçün 
odob qaydaları” ) osorindən tadris və- 
saiti kimi istifadə olunurdu.

Nizamiyyə ali mədrəsəsindən sonra 
müsolman Şərqindo ikinci darülfünıın 
hesab cdilən, Təbriz yaxınlığındakı 
Rəbi-Rəşidi şəhərciyində yerləşən Rəşi- 
diyyo modrəsosi təqr. 1300 04 illərdə 
təsis edilmişdi. 14 əsrdə Yaxın vo Orta 
Şərqin ən böyük ali təhsil müəssisəsi 
sayılan bu darülfünunun əsası görkəm-
li Azərbaycan tarixçisi və dövlət xadimi 
Fəzlullah Rəşidoddin tərəfindən qoyul- 
duğu üçün Rəşidiyyə adlandırılmış, 
təqr. 100 il fəaliyyotini davam etdir- 
mişdir. Buıada təbiətşünaslıq, fəlsəfo, 
tarix, tobabot, nücuırı, məntiq, ilahiy- 
yat şöbələri fəaliyyət göslərirdi. Təhsil 
müddəti 5 il idi.

Roşidiyyə darül.fünununun kitabxa- 
nasında elmin müxtolif sahəloriııə dair

Azərbaycanın maarif və mədə- 
niyyət tarixinə ilk darülfünun kimi 
daxil olan Rəşidiyyə mədrəsəsində 
500-ə qədər alim-müdərris çalışır, 
7000 tələbə təhsil alırdı. Burada 
Çindən, Hinaıstandan, Misirdən, 
Suriyadan dəvət olunmuş 50 nəfər 
alim və həkim də fəaliyyət gös- 
tərirdi.

Çin, Misir, Bizans, Hindistan və b. ölkə- 
lordən gətirilmiş 60000 nüsxədən artıq 
kitab saxlanılırdı. Bundan olavə, Fəzlul- 
lah Rəşidəddinin müxtəlif elm sahə- 
lərinə dair yazdığı əsərlərdən, xüsusən 
astronomiya, okinçilik, bağçılıq, me- 
marlıq vo s. saholori əhato edon 24 cild- 
lik “Əl-əhya və-1 asar” , eləcə də tarix və 
coğrafiyadan bəhs edən “ Cami ət-təva- 
ıix” əsoıiərindən dərs vəsaili kimi isti- 
fado cdilirdi.

13-15 əsrlorin təhsil tarixində iz qoy- 
muş tədris ocaqlarından biri də böyük 
Azərbaycan alimi N.Tusi (1201 74) 
tərofindən yaradılmış, Yaxın və Orta 
Şərqin ən məşhur rəsədxanası kimi 50 
ilə yaxın foaliyyət göstornıiş Marağa 
rosədxanasının (1259) nəzdindoki məd- 
roso idi. “ Böyük riyaziyyat məktabi” 
adlandırılan bu mədrəsədo bir çox ölkə- 
lərdən gəlmiş müdaviınlər tohsil alır, 
elmi araşdırmalar aparırdılar. Buıada 
N.Tusinin “ Zic Elxaııi” (“ Elxani cəd- 
vəlləri” ), “Tohriri-Öqlidis” (“ Evklidin 
şəıiıi” ), “ Əxlaqi Nasiri” və s. əsər-

lərindən do dors vəsaiıi kimi istifadə 
cdiliıdi.

Sofəvilər dövləıınin (1501-1736) ya- 
ranması ölkodə maarif və mədəniyyətin 
inkişafına güclü təkan verdi. Bu dövrdə 
də məktəb və mədrəsələr daha çox əsas 
modəniyyot mərkəzləri sayılan Təbriz, 
Marağa, Ərdobil, Gəncə və Şamaxıda 
cəmləşmışdı. Todris ərəb və fars dilləri 
ilə yanaşı, Azərbaycan (tiirk) dilində də 
aparılırdı. Ərob və fars dillərindo olan 
bir sıra elmi osəıiar ana dilino torcümo 
cdilirdi. İbtidai məktəblordə ilkin dərs- 
lər ana dilində idi. Əsas todris vəsaiti 
kimi Qurandan, həmçinin Sədi Şirazinin 
“ Gülüstan” vo Bııstan” , Hafiz Şirazi- 
nin “ Divan” , N.Gəncəvinin “ Xomso” ,

N.Tusinin “Əxlaqi Nasiri” və Məhəm- 
mod Füzulinin “ Leyli və Mocnun” əsər- 
lərindon istifadə edilirdi. 17əsrinorta- 
larında təkcə Təbrizdə 600 məhəllə mək- 
təbi və 47 mədrosə, Şamaxıda isə 40 
ınoktəb və 7 modrəso fəaliyyət göstə- 
rirdi. Sofəvilər dövriində Təbrizdə təsis 
edilmiş Sadiqiyyə, Talibiyyə mədrəsələri 
çox nüfuzlu maarif ocaqlarından sa- 
yılırdı.

18 əsrdə maarif və mədəniyyətin in- 
kişafında tonəzzül baş verdi. 1736 ildə 
Nadir şah Əfşar tərəfindən maarif 
müossisələrinin osas maliyyo mənboyi 
olan vəqf torpaqlarından məhruın edil- 
məsi məktəb və mədrosəlorin norırıal 
fəaliyyətini pozdu. onların böyük əksə- 
riyyounin bağlanmasına səbəb oldu.

Azərbaycan təhsili 19 əsr və 20 əsrin 
əvvəllərində. 19 əsrin əvvəllərində Ru-

siya-İran müharibələri nəticəsində 
Azərbaycanın iki yerə parçalanması və 
Şimali Azərbaycanın Rusiya torəfındən 
işğalı məktəb təhsilinə do tosir eıdi. Çar 
Rıısiyasının Azərbaycanda tohsil sahə- 
sində həyata keçirdiyi tədbirlər mahiy- 
yətcə onun müstəmləkəçilik siyasətinin 
tərkib hissəsi idi. Lakin bununla belə 
təhsil tarixində 19 əsr xüsusi yer tııtur. 
Bu dövrdə təlim rus dilində olsa da, 
Azərbaycanda müxtəlif tipli dövlət tohsil 
müəssisələrinin (qəza ibtidai məktobləri, 
müsəlman məktəblori, gimnaziya və 
realni məktəblər, rus-Azərbaycan mək- 
təblori, rus vo müsəlman qız moktobləri, 
domiryolu və sənot məktoblori, scmi- 
nariyalar, peşə və orta ixtisas məktəbləri

və s.) yaranması xalqın mədoni səvı 
yəsinin yüksəlməsinə güclü tokan ver
19 əsrin 2-ci yarısından fəaliyy 
başlayan yeni tipli gimnaziya və rea 
məktəbləri bitirən azərbaycanlı gəı 
lərin böyük bir hissəsi Rusiya vo Av 
paııın ali məktəblorində təhsil alm 
imkani qazandı. Nəticədə 19 əsı 
sonu 20 əsrin əvvəllərində Azərbayc 
da güclü ziyalılar dəstosi yetişdi. Onk 
ölkədə milli maarifçilik hərəkatın: ı 
inkişafında müstəsna rol oynadılar. Bu 
dövrdə qadın təhsili müossisələri şobo- 
kosi genişləndi, Avropa modclli modeı n 
təhsil sisteminin qurulmasına başlandı. 
Bütün bunlar Azərbaycanda ənənovi 
müsəlman tolısil sisteminin də yenidən 
təşkilinə tosir etdi.

19 əsrin l-ci yarısında Azərbaycan 
məktəbinin inkişafında iki başlıca me-

Bakıda "M üqaddas N in a " qız msklsbi (1888, memar D .D .Buynov). 
İndiki 132 va 134 JMa-li orla maktsblar.
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yil öziinü göstərirdi: ənənovi miisolman 
ləhsil formalarının saxlanılması və yeni 
ibtidai rus məktəbbrinin yaranması. 
1842 ildə Bakı, Quba. Qarabağ, Səki,

irvan və Lənkəran qəzalarında məs- 
idlərin nəzdindəki 502 məktəbdo 5242 
agird tohsil alırdı ki, onlarm tolim-tar- 
iyəsi ilo 534 müəllim ınəşğul olurdu. 

vloscidlorin nəzarotindon kənaıda da 
btidai məktəblor fəaliyyot göstərirdi. 
Vzərbaycanda ənənəvi milli məktoblə- 
in mövcudluğu, onların idarəçiliyinin 
uhanilərin ixtiyarında olması faktın- 
lan narahat olan çar hökumoti rus tod- 
is müəssisələrinin yarad'lması və yayıl- 
nasına xüsusi ohəmiyyət verirdi. Yerli 
nomur kadrlarına olan ehtiyac da rus 
nəkləblori ıın toşkili prosesini sürotlən- 
iirirdi.

Azərbaycanda “ qəza məktobləri” ad- 
mdırılan ilk rus dövlət məktəbləri 1829 
ə 1835 illərdo təsdiq edilmiş “Zaqalqa 
iya məktəbbri haqqında Əsasnamə”- 
ərə uyğun olaraq Şuşa (1830), Nuxa 
Şəki, 1831). Bakı (1832), Gonco (1833), 
>amaxı (1838) və Naxçıvanda (1838) 
içılmışdı. Artıq 19 əsrin 50-ci illərində 
Xzərbaycanda 9 rus moktobi ləaliyyot 
göstərirdi. Bıınlardan 5-i üçsinifii ibtidai 
qəza məktəbi, 3-ü birsinifli aşağı iblidai 
ınoktəb (bunlara “ prixod moktəblari” 
deyilirdi) vo 1-i dördsinifii ali ibtidai 
məktəb idi. 1829 il “ Əsasnaıno”sino göro 
rus məkləbloriıulə Azorbaycan dilinin 
tədrisinə, az da olsa, yer verilirdi. Əvvəl-

lər yalııız rus məmıııiarının uşaqlarının 
tohsil aldığı rus məktoblorində todricon 
azərbaycanlıların da sayı artırdı. 1857 il- 
də bütün qoza məktəblorində bütövlükdə

148 azərbaycanlı təhsil almışdı. Azər- 
baycanlılar arasında rus məktəblərində 
təhsilə maragın artmasınm başlıca səbə- 
bi Azərbaycan dili vo islam diniııin tədri-

siııo icazo verilməsi idi. Qoza moktəblə- 
rində yalnız oğlanlar tohsil ala bilordi. 
Azərbaycanda rus dilindo qadm təlısi- 
linin osası 1848 ildo Şamaxıda cyniadlı 
xeyriyyə comiyyəti tərofindəıı tosis cdil- 
ıııiş “ Müqoddəs Niııa”  qız məktobi ila

qoyuldu. Qəza moktəblənnin todris pro- 
qramlarmda rus düi, hesab, hüsnxət, ila- 
lıiyyat- tarix, coğrafiya, həndəsə əsas yer 
luturdıı.

Rusiyaya sədaqətli ruhanilarin ha- 
zırlanması moqsədilə I1) əsı in ortaların- 
da Azərbaycanda klassik dini modroso- 
lərdən fərqlənən yeni tipli tədris müəssi- 
soloıi - "müsolmaıı məktəbləri” təsis 
edildi. Təhsil mııddəti 6 il olan belə 
moktəblor 1S49 ildo Gonco, Şuşa, Şa- 
ınaxı və Bakıda təsis cdilmişdi. 1853 il- 
də fəaliyyət göstərən 8 miisəlman ınək- 
təbiııdə 468 şagird təhsil alırdı. Hökıı- 
mət toroliıulən eksperiment kimj açıl- 
mış bu moktəblər sonralar dövlət xo- 
zinosindən maliyyoloşdirmo dayandınl- 
dığından 5()-ci illorin sonunda bağ- 
landı.

19 əsrin 60-cı illərində Rusiyada apa- 
nlan moktəb islahatı, o cümlədən 1867 il 
“Əsasnamə”sino görə Azorbaycandakı 
məktobloıin do imperiya daxilindəki təd- 
ris sistemino uyğunlaşdırılmasına başla- 
nılcli. Azərbaycan dili todris proqramla- 
rından çıxarıldı, təhsilin məzmuıuındakı 
ruslaşdırına siyasəti daha da sərtləşdiril- 
di. Bu dövıdo üınumlohsil sistemində 
aparıcı yeri rus ibtidai məktəbləri fııt- 
mağa başladı. 19 osrin 70-ci illərində 
Azorbaycanın bütün qəza məktəbləri 6 
illik təhsil miiddəti olan şəhər moktəblo- 
rinə çevrildi. Bununla yanaşı, Azərbay-

caııda kond moktoblori do foaliyy.it güs- 
tərirdi.

I9əsrin 2-ci yansında Azərbaycaıula 
kapitalist münasibotləıiııin yaranması, 
iqtisadiyyatın sürotli inkişafı və sənfıyc- 
də. kəıul las#rriifatınfla ixtisaslı Iblıləlon.

Bakıda M ariya  qız gimnaziyası (1885 87, 
ıııemar M .D .Bo tov). İndiki Azoı baycan lncəsəııət Muzcyi.

Bakıda miisəlman t|i7- nıoklnbi ( "H  Z.Tağıycviıı qız moklobı" 19() 1, nıcmar I.V|BiKİavski). 
Indiki A M H A  Əlyazmalar Instilutıı.
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mütəxəssislərə olan təlobat mövcud 
ümumtəhsil və pcşo məktoblori şobəknsi- 
nin genişlondirilməsino lokan verdi. Bu 
proses Şamaxıda baş veron zolzələ (1859) 
ib bağlı qııberniya mərkozinin oradan

baycamn təhsil tarixində milli müəllim 
kadrları lıazırlanmasının bünövrəsi qo- 
yuldıı. Homin şöbə mövcııd olduğu 40 il 
müddotində Azorbaycan nıoktəbi iiçün 
250-yə yaxın müəllim (Rəşid bəy Əlondi-

bakıüa l-cı realm məktobı (1901 04, memar D .D '.Buynov). 
İrniiki Azərbaycaıı Dövləl İqtisatl Univcrsiteti.

yev, Firidun bəy Köçərli, Üzeyir 
Hacıbəyov, Colil Məmmədquluzado, 
Noriman Nərimanov, Müsliinı Maqo- 
ıııayev, Süleyman Sani Axundov və b.) 
hazırlamışdı. Azərbaycanda genişlənon 
maarifçilik horəkatının özəyində anadilli 
moktəblərin yaradılması, yenilikçilik, 
miiasirlik uğrunda miibarizo əsas yer tıı-

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı- 
nın bəhrələrindən biri yeni rus-ta- 
tar/rusi-müsəlmani (rus Azərbaycan) 
moktəbbrinin yaranması oldu. Bıı lipli 
ilk məktəb 1875 ildə Qazaxın Salahlı 
kondində T. Mamleyev tərənndon açılsa 
da, Azərbaycan moktobinin sonrakı 
inkişafında elə bir əhomiyyotli iz qoy- 
madı. Rus-Azərbaycan məktəblərinin 
yaradılmasının həqıqı taıixi vo gəbcok 
inkişafı Tiflis Müəllimbr İnstitutunun 
məzunları H.Mahmudbəyov və S.Qəni- 
zadənin adları ilə bağlıdır. Onların 1887 
ildə Bakıda təsis etdikləri rus-Azərbay- 
can məktəbində rııs məlctəblərindən 
fəıqli olaraq, Azərbaycan dilinin tədris' 
məcburi fonlər iirasına daxil edilmişdı 
Tezlikb Bakıda belə məktobbrin sa. 
6-ya çatdı. Naxçıvan (1894), N u ’ j  
(1894). Şıışa (1896). Salyan (1896) v . 
Gəncədo (1899) də rus Azərbayc 
moktəbbri foaliyyəto başladı. 1899 i1 
bu məktoblərdə 837 şagird təhsil alıı 
Moktəbbrin şagird vo pedaqoji kon; 
gentı, əsasən, azərbaycanhlardan ib;ı 
idi. Rus-Azərbaycan moktəbbri Az 
baycamn məktəb təhsili tarixində, n 
ziyalılann yetişdirilməsində, maari 
liyin inkişafında müstəsna xidmət 
tərmişdir.

19 osrin 2-ci yarısmda Şimali A/ 
baycaııda yarad ılan  rus AzorbaV' 
moktoblərinin qabaqcıl təcıübəsi tezl

Bakıda I-ci kişİ ginına/iyası (1912-13. memar K .A .Borisoq lebski) 
İndiki 4 JVb-li K lin ik i xəstəxana.

turdu. Bu horəkatın əsas ideoloqları 
Mirzə Fotoli Axundzadə (Axıındov), 
Hoson bəy Zordabi, N.Norimanov, 
R.Əfəndiyev, Aleksey Osipoviç Çernya- 
yevski. Həbib boy Mahmudbəyov, Mah- 
mud boy Mahmııdboyov, h.Köçərli, 
Sultanmocid Qənizado və b. idilor.

Cənubi Azərbaycana da losir ctdi. Gör- 
kəmli maarifçi Mirzə Həsən Riişdiyyə 
Təbrizi İrəvana gəlorək burada yeni 
üsulltı məktəb açıb (1883) bir müddət 
oıada işlədi. 1888 ildo Təbrizə qayıdan 
Miızo Hosən həmin ildo orada "Mədrə- 
seyi-Riişdiyyo” adlı yeni tipli moktob aç-

Bakıya köçürülməsindən sonra daha da 
intensivloşdi. Ölkədə məktəb şəbokosinin 
genişləndiıilməsi yeıii müəllimloro ciddi 
ehtiyac doğuruıdu. Buna görə də 1876

Haşım bəy Vəzirov. “Bakıdakı 
rusi-müsəlmani məktəblərin 25 
illik yubiləsi münasibətilə" (Bakı, 
1914) kitabından:
“1887 ildə Tiflisdəki Aleksandrovski 
Uçitelski Institutu qurtaran iki cavan 
müəllim: Sultanməcid Qənizadə və 
Həbibullah bəy Mahmudbəyov Ba- 
kıya varid olurlar... Vətənin bu iki 
halal oğlu... Vətən balalarının təlim 
və tərbiyəsinə şüru etmək üçün 
himmət kəmərlərini qurşayıb tamam 
Qafqazda və Bakıda əvvəlinci rusi- 
müsəlmani məktəb açırlar. Məktəbin 
"rusi-müsəlmani məktəbi" adlanma- 
sına ümdə səbəb bu olur ki, onun 
cavan müəllimləri müsəlman uşaq- 
ları üçün həm dövlət və Vətən dili 
olan rus dilinin, həm də müsəlman 
balalarının ana dili olan türk və fars 
dillərinin bir meyarda müsəlmanlara 
lazım olduğun düşünüb hər iki dili 
bir nizamda aparmağa müsəmməm 
olurlar..."

ildə Qori şəhərindo Zaqafqaz.iya Miiəl- 
limbr Seminariyası təsis edildi. 1879 ildo 
iso həmin seminariyanın tatar (Azor- 
baycan) şöbəsinin yaranınası ilə Azər-
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dı. 13u məktəb Səfəvilər dövründən 
sonra Cənubda ilk Azəıbaycan milli 
məktəbi kimi təlısil taıixinə daxil oldu 
və sonralar bir sıra “ Rüşdiyyə” məktəb- 
lərinin açılmasına təkan verdi.

19 əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan- 
da ilk orta məktəblər -• realni məktəb, 
gimnaziya və progimnaziyalar yarandı. 
İlk progimnaziya 1865 ildə Bakıda təsis 
edildi, 1867 ildə isə realni gimnaziyaya 
çevrildi. “Gimnaziya və progimnaziya- 
ların Nizamnaməsi” nə (1871) görə bü- 
tün gimnaziyalar klassik yöniimlii oldu, 
realni gimnaziyalar isə realni ınəktəblə-

rə çevrildi. Bakıdan sonra realni mək- 
təblər Gəncə (1867) və Şuşada (1881) 
açılmışdı. 18% ildə Bakıda klassik kişi 
gimnaziyası təsis edilmişdi. 19 əsrin so- 
nunda Azərbaycanda kişilər iiçün 7 nata- 
mam orta və orta məktəb fəaliyyət gös- 
tərirdi, onlarda 2366 şagird təhsil aiırdı.

1874 ildə Bakıda ilk qadın gimnazi- 
yası açıldı vo Azərbaycamn məktəb təlı- 
sili tarixinə “ Mariya qız gimnaziyası”  adı 
ilə daxil oldu. Bakıdakı “ Müqəddəs Ni- 
na” qız məktəbi 1897 ildə orta məktəbə 
çevrildi. 18̂ 9 ildə isəeyniadlı ibtidai mək- 
təb əsasında Gəncədə də qadın progim- 
naziyası yaradıldı və sonralar (1902) gim- 
naziyaya çevrildi. 19 əsrin sonunda qadın 
orta məktəblərində 1283 şagird təhsil 
alırdı.

19 əsriıı ortalarından başlayaraq 
Azərbaycanın məktəb təhsili tarixində 
ilk dəfə olaraq texniki-peşə təhsili ırıüəs- 
sisələri yaradıldı. Bu tipli peşə-sənət 
məktəblərinin ilk nümunəsi 1843 ildə 
Şəkidə “ Təcrübi ipəkçilik ıııəktəbi” adı 
ilə açılmışdı. 1881 ildə Bakı dənizçilik 
sinfi (1905 ildə Bakı dənizçilik məktəbi- 
nə çevrildi), 1888 ildə Bakı sənət məktə- 
bi (1897 ildə Bakı aşağı texniki məktəbə, 
1905 ildə isə Bakı orta texniki ınəktəbə 
çevrildi) ləsis edildi. Zaqatala (1882) və 
Gəncə (1884) sənət məktəblori yaradıldı. 
Beləliklə, 19 əsrin sonunda Azərbaycan-

da 1 texniki məktəb, 3 səııət məktəbi və 
1 dənizçilik sinfı fəaliyyət göstərirdi. 
1900 ildə həmin məktəblərdə 416 şagird 
təhsil alırdı.

Bu dövrdə xüsusi kənd təsərrüfatı 
məktəbləri də açılmağa başhıdı. 1896 il 
oktyabnn 27-də Mərdəkanda Hacı Zey- 
nalabdin Tağıyevin maliyyə vəsaiti lıe- 
sabına bağbanlar hazırlayan birinci xii- 
susi məktəb açıldı. İkinci belə bağçılıq 
məktəbi 1899 ildə Qubada təsis edildi.

19 əsıdə təhsildə baş verən yenilik- 
lərdən biri də 80-ci illərdən başlayaraq 
dəmiryol qulluqçuları və fəhlələrinin 
tışaqları iiçün ayrıca məktəblərin açıl- 
ması idi. İlk dəmiryolu məktəbləri Gən- 
cə (1888), Hacıqabul ( 1893). Bakı (1896) 
və Ağstafada (1901) açılmışdı.

19 əsrin 90-cı İJlərindəıı başlayaraq 
musiqi, rəssamlıq, mühasiblik, ticarət, 
tibb. bədii tərtibat və s. peşə və ixtisaslar 
iizrə xüsusi ixtisas məktəbləri və kursları 
yarandı. Bakıda ilk musiqi məktəbi 1896 
ildə, ilk rəssamlıq məktəbi 1897 ildə təsis 
cdildi.

19 əsrin 80-ci illərində Bakı, Şamaxı 
və Gəncədə kişi və qadınlar üçiin “ ba- 
zargiinu” məktəbləri, həmçinin axşam 
savad kursları açılmağa başladı. Bu təd- 
ris ocaqlan yaşlılaıın savadlanmasmda 
əhəmiyyətli rol oynadı, Yaşlılarm təhsi- 
lində Bakıda təşkil olunan kitabxana və 
qiraətxanalarm, xüsusən 1894 ldə 
N.Nərimanovun təşəbbüsü və bit qrup 
ziyalımn yaxından iştirakı ilə Bakıda tə- 
sis edilən “ Nərimanov qiraətxanas' ’nın 
müstəsna rolu olmuşdur.

19 əsrin 2-ci yarısında Azərt - 
canda neft dağ-mədən sənay 
və kənd təsərrüfatının inki: f 
etməsi ixtisaslı fəhlələrə böyük 
ləbat doğururdu. Bu tələbat m 
təlif peşə yönümlü sənət məktəi - 
lərinin - ilk peşə məktəblərin 
yaranmasına gətirib çıxardı. M=.'- 
dəkan və Quba məktəbləriı ı 

yaranması ilə Azərbaycanda kəı ; 
təsərrüfatı profilli təhsil müəs.1 
sələrinin bünövrəsi qoyuldu.

19əsrin 2-ci yarısından Azərbay-. ■ 
da başlanan maarifçilik hərəkatının 
siri ilə məktəb, maarif, elm, təhsil, 
dəniyyət işi əsrin sonlarında və 20 . in 
əvvəllərində ictimai-siyasi və məclnni 
həyatın aparıcı milli məsələsinə çevr 
Bu dövrdə yetişən milli burjuaziya - 
mayəndələri, yerli sahibkarlar da n 
tin maariflənməsi, savadlanması, m 
ni və intellektual səviyyəsinin yüksə 
si yolunda əllərindən gələni əsirgəm 
lər. H.Z.Tağıyev, Şəmsi Əsədullav 
Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev a 
bəy Hacınski kimi onlarla sahibkar 
li ziyalı ııəslinin yetişməsində. təhsil 
teminin inkişafında müstəsna rol o; 
mışlar. 20 əsrin əvvəllərində Azərl' ,- 
can təhsilinin inkişafında maarifçı i- 
yalılardan H.Zərdabi, Əli bəy Hüseyn- 
zadə, Əlimərdan bəy Topçııbaşov, 
Əhməd bəy Ağaycv. N.Nərimanov, 
Ü.Hacıbəyov, S.Qənizadə, F.Köçərli və 
başqalarımn əvəzsiz xidmətləri ol- 
muşdur.

20 əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
baş verən sosial-iqtisadi və ınədəni

Hakı kommcrsiya moktobi (1912).
İııdiki Azorbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.

682

TƏHSİL

683

"M
.y

wn
aa

rir
 

CM
iu

yy
əl

in
in

 
B.

tk
ıd

tı 
j^

dı
ğı

 m
ək

tob
. 

l-
ci 

vır
.ıd

a 
or

ia
da

 
ın

jk
to

bı
n 

dı
rc

kt
or

u 
lla

cı
 S

jlım
 

Q
as

ım
/a

do
 

(S
aj

ya
h)

 
I9

07
.



ELM. TEXNİKA. TƏHSİL

Miisolmatı qız nıoklobimlə aıuı tlili darsi. 
Müollim Şəfiqəxam nı Əl'əndizado (toqr. 1907 08 illor).

Hobib boy Mahnnıdboyov Bakı 1-ci rus Azorbaycan nıoktobinin 
şagirdlori arasında (19 osı iıı soııu 20 osriıı ovvolləri).
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vüksoliş maarif sisteminin də ixıkişafına 
güclü təkan vcrdi. Ölkodə çox sayda yc- 
ni üsullu. Avropa modelli todris nıüossi- 
solori uçıldı. H.Zərdabinin tövsiyosi ilo 
holo 19 osrin 90-cı illorindon qadın 
təhsili veron ınokıəb açmaq uğrunda 
miibarizə aparan H.Z.Tağıyeviıı gorgin 
omoyi vo vosaiti hesabına 1901 il ok- 
tyabrın 7-də Bakıda milü tohsil larixinə 
"H.Z.Tağıyevin qız məklobi" kimi da- 
xil olan ilk müsəlman qadın məktəbi 
atıldı. Məktəbin ilk miidiıi Hənifə xa- 
ııım Məlikova (H.Zərdabinin hoyat 
yoldaşı', idi. Qapalı pansion tipli homin 
məktobo yalnız azorbaycanlı qızlar qə- 
bul edilirdi. Qadın məktəbi əvvollər 4 
ıllik, az sonıa 5 illik, bir qədor soıııa 6 
llik oldu. Moktobo ilk dofo 58 nofər qə- 
tıl cdilmişdi ki, onlardan 35-i pulsuz 
ohsil alırdı. 1916 ildə ali ibtidai məkto-

sonra iso seminariyaya çevrilon bu 
ləktəbin fəaliyyəti 1918 ilin martınaa 
ışnak-bolşcvik quldur dəstoləri tə- 
■fındən azərbaycanlılara qarşı törodi- 
■n Bakı qırğını zamaııı dayandırıldı. 
Z.Tağıyevin qız moktəbindon sonra 

ıoncə, Nuxa, Ağdaş, Bakı, Quba, Nax- 
van, Ağdam, Şuşa vo s. yerlordo do bu 
pli moktəblər açılmışdı.

Son araşdırma və hesablamalara 
törə, 19 əsrin sonlarında Şimali 

Azərbaycanda ziyalıların sayı 5635 
nəfər, 20 əsrin əwəllərində isə 
12000 nətərdən çox olmuşdur ki, 
onların yarısını milli ziyalılar təşkil 
edirdi.

20 əsrin əvvəllərindo tohsil işində on 
iddi problem müollim çatışmazlığı idi. 
Xzərbaycan müəllimlərinin l-ci ( 1906) 
o 2-ci (1907) qurultaylarında bu məsəlo 
■eniş müzakiro edilmiş, Qori müəllimlor 

minariyası tatar (Azorbaycan) şöbo- 
nin Azərbaycanın şəhərlorindon birinə 
içürülmosi məsələsi qaldırılnnş, lakin 
unu o dövrdə lıəll etmok mümkün olma- 
nışdı. Ziyalıların apardıqları gorgin 
nübarizə sayəsindo 1914 ildə Goncodə, 
1916 ildə Bakıda müəllim seminariyala 
ı açıldı. Orta təhsil moktəblori şobokəsi 
Jə gcnişlondirildi. 1914 ilin statistikası- 
na göro, Azorbaycanın 5 kişi gimnaziya- 
smda 2422, 3 realni moktobındə 1433, 
7 qadnı gimnaziyasında 3158 şagird 
təhsil alırdı. Həmin ınokfoblordo todris 
rus dilindo aparıhrdı. Bu dövr texniki- 
pcşo və orta ixtisas toh«ili moktobləri şə- 
bokosinin genişlonmosi ilə sociyyələnirdi.

1901 ildo Bakı kommersiya məktəbi, 
1905 ildə iso Bakı aşağı texniki moktə- 
biııin bazasında Bakı orta tcxniki mok- 
təbi yaradıldı. H.Z.Tağıyeviıı maliyyo 
dəstoyi ilə hor iki məktəb iiçün Qorb ıne-

marlığı üslubunda möhtoşom todris bi- 
naları da tikilmişdi. İxtisas yönümüııə 
göro Qafqazda yeganə olan Bakı orta 
texniki məktobi digor şohorlər üçün də 
xeyli mLııoxəssis hazırlamışdı. Tosadiifı 
deyil ki, bu məktəbin bazasında sonra- 
lar Bakı Politexnik İnstitutu (1921, indi- 
ki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiya- 
sı) yaradıidı. 19 osrdə təsis edilmiş Bakı, 
Gonco, Zaqatala sənət məktobləri, eləcə 
do musiqi və rəssamlıq moktobləri bu 
dövrdə do öz foaliyyətiııi davam etdi- 
rirdi.

20 əsrin əvvəllorindo maarilçilik foa- 
liyyəti ilo məşğul olan bir sıra xeyriyyə 
cəmiyyətləri yarandı. “ Nəşri-maarif’ 
(1906), “ Nicat” (1 ‘■>06). “ Soadət” (1907), 
"Səfa” (1910) vo digər xeyriyyə cəmiy- 
yətlərinin açdırd'ğı məktəblər, savad 
kursları azərbaycanlı ohaljnin maarif- 
lənmosındo miistosna rol oynadı. Homin 
coıniyyətlənn foxri sodri. qoyvumu olan 
Azərbaycan meseııatları 1 l.Z.Tağıyev. 
M.Muxtarov, M.Nağıyev, Ş.Əsodulla- 
ycv, İ.l lacınski vo başqaları bu məktob- 
loriıı maliyyələşdirilməsi sahosindo ıni- 
silsizxidmotlərgöstənnişdilor. Bu illordo 
H.Z.Tağıyev Bakıda əhalinin maariflon- 
mosiııə kömok ınoqsədilo məktob-todris 
ləvazimatı satışı ilə məşğul olaıı xüsıısi 
pasaj da tikdirmisdi.

Beloliklə, 1914 ilin stati.l likasına göro.

Azorbaycaııda biıtiin tiplordoıı olan 976 
təhsil mÜÄSSİsosuıdə 73,1 miıı ııəfər şagird 
(tələbə) təhsil alırdı.

\zərbavcaıı tolısili Xalq Cünılnıriy- 
yoti iüoriııdo (1918-20). Şorqdo ilk de-

mokratik, hüqııqi dövlət olan Azor- 
baycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
xalq maarifinin, clm və modəniyyotin 
inkişafına müstəsna əhoıniyyot verorok, 
bu sahəni mədən; quruculuğun priorııct 
istiqaməti. milli dövlot siyasətiniıı təmol

“Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
qız məktəbi”nin rəsmi açılışı 
(07.10.1901) barədə qərardad- 
namədən (aktdan) çıxarış:
“Oxundu, hansından məlum oldu ki, 
o məktəbin qərardadnaməsi 1898- 
ci ilin may ayının 19-cu günündə 
təsdiq olunub... Sonra müəssis və 
banisi cənab Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev o məktəbin imarətini qo- 
yubdur. Hansının ki, təmirinə 
183533 rubl xərc olunubdur. Bun- 
dan əlavə, cənab Hacı 125000 rubl 
həmişəlik vəch təyin edib veribdir ki, 
onun faidəsi və mənafeyi o məktə- 
bin əczalarının vəzifə və məvacib- 
lərinə və pansionun məxaricinə sərf 
olunsun..."

prinsiplorindan biri elaıı ctdi, talvsıj salıo- 
siııdə islahallara və tohsil Cftırucııltığıına 
başladı. I lökumot təhsil sistcmino vahid 
rəhborlik və ölkodə tolısil siyasotini ton- 
zimlanıak üçün 1918 iliıı iyıııuında Xaiq

Bakıda “ Soadət”  moktobi (1912 13, mcmar /ıvor boy Əhmodboyov). 
İndiki akadeıııik Zorirə Ə liycva adına Flıııi Todqiqat Göz Xəsloliklori İııstitutu.
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Maarifi və Dini Etiqad Nazirliyinin 
strukturu vo ştal valıidlərini təsdiq etdi. 
Qori müəllimlər seminariyasının Azər- 
baycan şöbəsi əsasında Qa/ax müəllimlər

təhsil miiossisobrinin milliloşdirilməsi 
haqqında” 28 avqııst 1918 il tarixli 
qərarı ilə tohsil müəssisalori milliləşdiril- 
di, təlimiıı başqa dillərdə aparıldığı

aparıla bilərdi. Həırıin qərarla təlimin 
rus dilində aparıldığı məktəblərdə dov- 
lət dili məcburi fənn kimi tədris olun- 
malı, azərbaycanlı uşaqlar yalnız milli-

''S .ıadəl" coıııiyyotinin iiçdığı “ Soadol" nıoklobinin müallim vo şagirdUri.
2-ci sırada soldaıı 3-cü ıııoktnbiıı nıiidiri Ə li boy I liiscyıızado, 5-ci müəlliın Üzcyir Hacıboyov (1909).

seminariyasının yaradılması (ilk direk- 
toru KKöçərli idi) haqqında qərar 
(22.06.1918) verdi. 27 iyun 1918 ildə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökıı-

20 əsrin əvvəllərində ibtidai, ümu- 
mi orta və texniki peşə təhsilı, orta 
ixtisas məktəbləri, məktəbdənkə- 
nar təhsil, yaşlıların təhsili üzrə 
mövcud şəbəkənin genişlənməsi 
prosesi intensivləşdi. Milli məktəb 
tarixində ilk dəfə azərbaycanlı qa- 
dınlar üçün dünyəvi təhsil verən 
maarif müəssisələri təsis edildi.

məti türk (Azərbaycaıı) dilini dövlət dili 
elan ctdi. Bu tarixi addım təhsil müəssisə- 
ləriniıı milliləşdirilməsi və tədrisin ana di- 
lində aparılmasma keçid üçün əlverişli 
şərait və hüquqi zəmin yaratdı. Hökumə- 
tın “ İbııdai, ali iblidai və ümumi oıta

məktəbbr və sinitbr bğv edildi. Qərara 
əsasən, bütiin tədris müəssisələrində 
təlim. istisnasız olaraq, dövlət dili olan 
Azərbaycan dilində aparılmah idi. La- 
kin 1918/19 tədris ilinin başlanması bu 
sahədə ciddi problemlər yaratdı. Tez- 
liklə təhsildə milJiləşdirmə ib bağlı 
çoxlu sayda uşağın təhsildən kənarda 
qalması faktı məlum oldu. Hökumət 28 
avqust 1918 il tarixli qərarına müəyyən 
dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qaldı 
və bu ınəqsədfc 1918 il noyabnn 13-də 
xiisusi qərar qəbul etdi. Ycni qərara 
əsasən, bir orta təhsil müəssisəsi olan 
şəhorlərdə Xalq Maaıifi Nazirliyinin 
xiisusi razılığı ilo yuxarı hazırlıq sinif- 
lərindən başlayaraq rus bölmələrinin 
də açılmasına icaz.ə verilirdi. Uu ncçə 
eynitipli iiınumtohsil miiəssisəsi olaıı 
şahərlərdə təhsil müəssisələrinin bir 
hissəsi milliləşdirildikdən sonra qala- 
ııında tədris biitiin sinidərdə rus dilində

ləşdirilmiş məktəblərdə təhsil alı iı 
idilər. Müstəsna hallarda onlar X;ıiq 
Maarifi Nazirliyinin xiisıısi icazə' 'ə 
rus bölıııəsində təhsil ala bilərdilor.

AXC hökumətinin “Dövlət dili 
haqqında” 27.06.1918 il tarixli 
qərarından:
“Dövləti lisan türk dili qəbul eol- 
lərək iləridə bütün məhkəmə, id. 
reyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzit; 
ləri başında duranlara bu lisanı b - 
lənlər olana qədər höküməti müə -̂ 
sisələrdə rus dili istemalına müsai- 
də edilsin...”

Bu qərarla milli hökumət Azərbay- 
canın təhsil tarixində müstosna rolu 
olaıı bir addım atdı. Azərbaycan dili 
dövlot dili statusu qazandı, ölkənin tə- 
lim-tərbiyə, tohsil diliııə çevrildi.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Mərdokanda açdığı kond tos.orriifalı 
(bağbanlar) moklobindo dərs ( 1907).

Sııltaıımocid Qonizado, llonilb Molikova vo b. Bakıdakı 3-cü rtıs Azorbaycaıı 
qız moktobinin şugirdlori ilo (20 ssriıı ovvolləri).
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məl tərəftıilion xiisusi Ibıın komissiyaları Tshsildon yayınmış kimsasiz ıışaqlar
da təsis eüildi. Fənıı konıissiyaları taro- iiçüıı dövlot hesabma ''Uşauı cvi" vo
findən hazırlanmış bir sıı a ycni doıslik “ Uşaqbmt yardım biirosu" tnşkil oluııdu. 
lor hökumatin ayırdığı vasait hesabına Ycni peşo-ixtisas moktobloıinin ya- 
1919 ildo noşr edilib ınoktoblilorin isti- radılıııası, yaxııd mövcud tohsil miios-
fadosiııo verildi. Btından olavo, hökumot sisolorinin inkişal eldirilımsi sahasiııdo

Bakı orta texniki msktəbi (1898 1900. mcnıar İ.V.Qoslavski). İııdiki 
Azərhaycan Dövlət Ncl't Akatlcıniyası.

1919 ildo Bakı orta texniki vo kom- 
mersiya moktəblori. iki kisi vo üç qadın 
gimnaziyası istisna olunmaqla, olkodo 
foaııyyot grtstoron btitiin tohsil rnüos- 
sisəlori nıilliloşdirilmişdi.

1919/20 todıis iliniıı əvvəllorində 
Azərbaycanda 643 ibtidai və 23 orta və 
orta ixıısas moktobi (6 kışi vo 4 qadın 
gimııaziyası, 5 rcalni moktob, 3 “ Mii- 
qəddəs Nina" qız məktəbi, 3 müollimlor 
seminaıiyası. 1 politexııik və I kommcr- 
siya məktəbi) fəaliyyət göstorirdi ki. 
miivafiq olaraq onlarda 48070 və 9611 
şagird (tələbə) təhsil alırdı. Bu sahodə 
1914 illə müqayisoda moktəb sistemi kə- 
miyyət baxımından aşağı diişmüş, ölko- 
dəki ictimai-siyasi proseslərlə bağlı 
təhsil sistemindo böhranlı vəziyyət ya- 
: aıımışdı.

Belə bir şəraitdə hökumot miiharibo 
 ̂digər səbobləıdən fəaliyyotini dayan- 
rmış məktəblori bərpa etmok, ycni 
Itsil müəssisələri yaratmaq, onlann 
ıddi-texniki bazasım möhkomlon- 
mək iiçiin ciddi addımlar atdı. 1914 
ə təkcə Şaınaxı və Göyçay qəzaların- 

xalq inəktobləri müfəttişliyinin 
otunda olan 108 moktəbdən 1918 ıldə 

alnız 10-u fəaliyyət göstərirdisə,
) 19/20 tədris ilindo belo məktəblərin 
>yı 70-ə çatdırılmışdı. Təhsil sahəsindo 
əyata kcçirilən islahatlar içərisindo 
■alni moktəblorin. kişi və qadın gim- 
laziyalarının, miiollim seminariyaları 
sbəkosinin genişlondirilmosi mühtim 

yer tuturdu. Milli hökumot əvvolcə 
olkədo ümumi icbari ibtidai təhsilə, 

rnra iso üınumi icbari orta təhsilo

"■.zərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
1918-20) dövründə iki tədris 

ilində anadilli məktəblərin şə- 
bəkəsi yarandı, ana dilində milli 
proqram və dərsliklər hazırlandı və 
nəşr edildi.

eçidi özünün təhsil siyasətindo prioıitet 
tiqamot hesab edirdi. Ölkodo moktob 
■lahatı sahosində dövlot proqramı iiciin 
oklifior hazırlamaq moqsodilo hökumat 
Jakıda 10 günliik Müollimlor qurulıayı 
1919, avqust) keçirdi, 1919 il noyabrın 

7-də Xalq Maarifi Nazirliyi yanında 
naz.ir miiavini Həmid boy Şahtax- 
tinskinin sodıiiyi ilo İslahat Koıııissiyası 
yaıadıldı. Komissiya qısa müddətdo 
xeyli işlor gördii. Ümumi tohsil sahə- 
sində islahat aparmaq, milli proqram vo 
dərsliklor hazırlamaq moqsodib hökıı-

müəllimloro metodiki kömoklik göstor- 
mok məqsədilo pedaqoji-mctodiki jur- 
nallar təsis etmiş, Tiirkiyədən miioyyon 
dorsliklərin alınmasma da vəsait ayır- 
mışdı.

Ölkədə moktob islahatım ləngidon 
əsas səboblordən biri peşokar müəllim 
kadıiarının azlığı idi. Bu çotinliyi 
aradan qaldnrmaq iiçiin 1919 iliıı 
sentyabrında Bakıda kişi müollimlor 
scminariyası fəaliyyətə başladı Eyni 
zamanda 1914 ildən Goııcodo foaliyyot 
göstoron müolliınlor seminariyast milli 
əsaslarla yenidon qurııldu. Bundan 
əlavə hökumotin qorarı ilo (1919, 17 
iyul) Qazax, Nuxa, Şıışa, Quba, /a- 
qatala, Salyan, Bakı və Goncodo 2 
aylıq pcdaqoji kuıslar açıldı. Azor- 
baycana 1 iırkiyodən də müəllimlər 
dəvot edildi.

Azərbaycaıı Xalq Ciimhuriyyoti lıö- 
kumotinin tohsil sahosindoki tadbir- 
lərindon biri do ınüasir tipli mok- 
toboqodor torbiyo müossisolorinin ilk 
niimunosini yaralınası oldu. Azorbaycan 
Parlamcniinin qoıarı ilo (1919. I seıı- 
tyabr) Bakıdakı l-ci qız gimnaeiyası 
nozdindo dövlot tominatında olaıı Av- 
ropa modclli tışaq bağçası tosis cdildi.

do müoyyəıı todbiıior görüldü. Domir- 
yol, bank, rabito. poçt, teleqral' saholori 
iiçtin ixtisaslı mılli kadrlar ha/niayan 
todris kursları açıldı. Azərbaycanlı 
gənclorin tcxniki-pcşo moktobloriııo qo- 
bulunda müəyyon güzoştlor edildi. Ali- 
tohsilli milli mütoxəssislorin ha/.ııian-

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par- 
lamentinin qərarı ilə (01.09.1919) 100 
nəfər azərbaycanlı gənc xaricə ali 
təhsil almağa göndərildi. Hökumətin 
bu addımı ilə Azərbaycanın təhsil tari- 
xində dövlət səviyyəsində azərbay- 
canlı'arın xaricdə təhsil alması kimi 
mütərəqqi ənənənin təməli qoyuldu.

ması tohsil qurucuiwğPrııda mülüim ycr 
tuturdu. Bıı vozifonin iki istiqamotdo 
azorbaycanlı goncioriıı dövlot hcsabuuı 
xarici ölkolorin lammııış ali ıııoktoh- 
loriııo tolısil almağa göndorilmosi vo 
ölkodo ali tohsil miiossisoloriııin tosis 
edilmosi yolıı ilo lıolli ııo/ordo tutıı- 
luıdu.

Birinci istiqamoklo ıııilli lıökııınntin 
ilk todbiri xiisusi parlamcııl kQıııissiyası 
(sodr Mohommod Əıııin Kosul/ado.
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üzvləri Əhməd bəy Pepinov, Qara bəy 
Qarabəyli, Mehdi bəy Hacınski və 
Abdıılla bəy Əfəndizadə idi) tərəfindəıı 
seçilmiş 100 nəfər azərbaycanlı gəncin 
xaricdə oxumağa göndərilməsi oldu. 
Onlardan 10 nəfərinin İngiltərəyə, 23 
nəfərinin İtaliyaya, 45 nəfərinin Fran- 
saya. 9 nəfərinin Tiirkiyəyə, 13 nəfərinin 
Rusiyaya göndərilməsi qəraıa alınmışdı. 
Lakin sonradan bu bölgüdə müvafiq 
dəyişiklik edildi. Seçilən tələbəlardən
49-u Almaniyanm, 27-si Fransanın, 4-ü 
İtaliyanın, 1-i İngiltorənin, 6-sı Türkiyə- 
nin ali məktəblərinə parlament və hö- 
kumət üzvlərinin, tanınmış iş adamla- 
rının, din xadimlərinin, ictimaiyyətin 
iştirakı ilə təntənəli şəkildə yola salındı 
(14.01.1920). 13 nəfərini Rusiyada və-

“Bakıda Döviət Darülfünunun 
təsisi haqqmda” Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 
01.09.1919 il tarixli Qanunundan 
çıxarış:
“Maddə 1. Dörd fakültədən ibarət 
Bakı şəhərində Dövləti Darülfünun 
təsis edilir: Şərq şöbəsi ilə bərabər 
tarix və lisanə fakültəsi; riyaziyyat 
fakültəsi; hüquq fakültəsi və tibb 
fakültəsi.
Maddə 2. Hələlik tibb fakültəsinin 
dörd əvvəlinci kursları, tarix və 
lisanə fakültəsinin birinci kursu üçün
1919 sənəsi sentyabr ayının birin- 
dən müvəqqəti bir sənə müddətinə 
Darülfünunun ştatı və smetası təyin 
edilir...”

təndaş müharibəsi başladığına görə ora- 
ya göndərmək mümkün olmadı. Dövlət 
hesabına xaricə ali təhsil almağa gön- 
dərilən tələbələrdən başqa, parlament 
komissiyası tərəfındən 31 nəfər əlavə 
abituriyent də seçilmişdi ki. onların da 
böyiik əksəriyyəti öz hesabına, yaxud 
mesenatların maliyyə dəstəyi ilə Qərbi 
Avropa ölkələrinin ali məktəblərinə 
göndərildi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö- 
kuməti ikinci istiqamətdə Bakı Dövlət 
Universiteti, Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, 
Pedaqoji İnsııtut vo Dövlət Konserva- 
toriyasının açılması üzrə müəyyən təşki- 
lati işlər aparsa da, o dövrdə yaranmış 
tarixi-siyasi şərait yalnız Bakı Dövlət 
Universitetini təsis etməyo imkan verdi. 
Azərbaycan Parlamenti 1919 il sentya- 
bnn 1-də 4 fakültodən ibarət Bakı 
Dövlət Darüllünununun təsis edilməsi

haqqında qanun qəbul etdi. Universitet
1919 il noyabrın 15-də ovvəlcə 2 fakültə 
(tibb və tarix-fllologiya), 44 nəfərdən 
ibarət professor-müəllim heyəti, 877 
tələbə və 217 azad dinləyici ilə dərslərə 
başladı. Beləliklə, “ Azərbaycan öz ali 
təhsil ocağım yaratdı. Tıirk (Azərbay- 
can) xalqının tarixinə yeni parlaq sohifə 
ya/ıldı. Avropa ilə Asiyanın qovu- 
şıığunda yeni çıraq yandı” (Vasili İva- 
noviç Razumovski. BDU-nun ilk rek- 
toru). Bununla Azərbaycanda müasir 
dünyovi ali təhsilin təməli qoyuldu, 20 
əsr Azorbaycan elmi və ali təhsili bu 
toməl üzərində yüksəldi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə ölkədə ilk dəfə hərbi təhsil 
müossisələri də yaradıldı. 1918 ildə 
Gəncədə praporşiklor (yıınkerlər) mək- 
təbi təsis edildi, 1919 ildə isə həmin 
moktob üçşöbəli Hərbiyyə moktəbinə 
çevrildi. Həmin il Bakıda yunker, 
unter-zabit hazırlayan iiç hərbi mək- 
təb açıldı. 1919 ilin sonu-20 ilin əvvə- 
lində artıq ölkodə süvari, artilleriya, 
istehkam, aviasiya və hərbi feldşer 
məktəbləri foaliyyət göstərirdi. Belə- 
liklo, bu dövrdə Azərbaycanda horbi 
təhsilin təməli qoyuldu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv- 
ründə təhsil və mədəniyyət üçün tarixi 
ohomiyyətli əlifba islahatı sahəsində də 
müəyyən addımlar atıldı. Parlamentin
21 mart 1919 il tarixli qərarı ilə əlifba 
islahatı aparmaq üçün xüsusi hökıımət 
komıssiyası yaradıldı. Latın qrafıkalı 
yeni Azorbaycan əlifbası layihəsinin 
ilkin variantı boyənildi, latın qralıkası 
ilo “ Əlifba” dərsliyi (müəllifi A.Əfən- 
dizadə idi) nəşr edildi. Lakin Aprel iş- 
ğalı (1920) nəticəsində süquta uğrayan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli 
təhsil quruculuğu sahəsində nəzərdə tut- 
duğu osaslı islahatları axıra çatdıra 
bilmədi.

Azorbaycaıı təhsili sovct hakimiyyəti 
illorindo (1920-91). Azərbaycanda sovet 
hakimiyyəti qurulduqdan sonra xalq 
maarifı sisteminin yeni prinsiplər əsasın- 
da təşkili ilə təhsil tarixindo yeni dövr 
başlandı. Bu işdə Sovet Rusiyasının təh- 
sil modeli əsas götürüldü, vahid, dünyovi 
əmək moktəbi. birgo tohsil, təhsildə hü- 
quq bərabərliyi prinsipləri ön plana çə- 
kildi. Xalq Maarifi Komissarlığı (1920, 
aprel) təsis edildi.

A z ə r b a y c a n  mək təb i  20 
ə s r i n 2 0 - 3 0 - c u i 11 ə r i n d o . 
Azərbaycanda sovet maarif sistemi 
qurulmasının lıüquqi əsaslarını müəy-

yən edən “ Köhnə orta və ibtidai moktəb 
tiplorini politexnik məktoblərlə əvəz 
etmək haqqında” dekret (1920) verildi. 
“Azərbaycan SSR vahid əmək mək- 
təblərinin Əsasnamosi” (1920, may) təs- 
diq edildi. Homin Əsasnamoyə görə 
ümumtəhsil məktəbləri ikipilləli (1-ci 
pillə 5 illik tolısil müddoti ilə I 5 sinif- 
ləri, 2-ci pillə 4 illik təhsil müddəti ilə
6-9 sinifləri əhatə edırdi) oldu. Hər iki 
sənədlə tolimin ana dilində vo pulsuz 
aparılacağı, məktəbin zəhmətkeş bala- 
larının üziino açıq olacağı, din və dini 
qurumların tosirindən uzaqlaşdırılacağı, 
cinsi fərq qoyulmadan hamının birg; 
təhsil alacağı təsbit edildi. Yeni moktəb- 
lərə “ vahid əmək məktəbləri” adı veril- 
di. Az sonra Azərbaycan İnqilab Ko'iıi- 
tosinin xüsusi dekreti (1920. dekabr) ilə 
Azərbaycan (türk) dili 1-ci və 2-ci pillo 
məktəblərində əsas tədris dili kimi >s- 
diq olundu.

20-ci illərdə Azərbaycanda yaran- 
maqda olan sovet məktəbində tə - 
silin məzmununda milli-mənəvi d 
yərlərin yerini “beynəlmiləlçilik” tı 
du. Azərbaycan sovet məktəbir 
təməli qoyuldu, uşaqların məktə 
lərə kütləvi şəkildə cəlb edilməsi 
üçün şərait yaradıldı, hamılıqla sa 
vadlanma uğrunda mədəni-ideoloii 
hərəkat başlandı.

20-ci illərdə l-ci vo 2-ci pillə mək- 
təbləri ilo yanaşı, 7 illik ( 1924/25) və 9 
illik (1926/27) məktəblər do açıldı. 7 illık 
məktəblər ümumi təhsil verməklə, gəne- 
ləri orta ixtisas moktəblorinə daxil 
olmağa hazırlayırdı, 9 illik moktəblər i ə 
mahiyyətco 1-ci və 2-ci pillo məktəblərın 
birləşməsindən ibarət idi.

1920-22 illərdə hökumət müxtə. f 
şəhorlərdə müallim hazırlayan sem 
nariyalar (sonralar “ texnikıım ’ adla ■ 
dırıldı) və 3 aylıq müəllim hazırlı 
kursları açdı. Təkcə 1925/26 tədris ilincl 
A/.orbaycanda 2 min nəforodək tələb?- 
olan 16 pedaqoji texnikum fəaliyyət gös 
torirdi. Respublikada müəllimlorin sa) 
1920/21 tədris ilində 2611 nəfər olduğ 
halda, 1925/26 tədris ilində 5232 nəfər. 
çatdı.

1920-30 illərdə maarifin təməl pıin- 
siplərindən biri əhali arasında savadsız- 
lığı ləğv etmək sayılırdı. Bu horokat Xalq 
Maarifi Komissarlığı nozdindo yaradıl- 
mış (1920, sentyabr) Savadsı/lığı Ləğv- 
cımə üzrə Mərkozi Komissiya tərəfindən
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hoyata keçirilirdi. Əhalinin büıün ləbə- 
qələrini əhatə edən savadsızlığı loğvetmo 
məktobləri və kursları açıldı, “ Savadsız- 
lıqla mübarizə komitəsi” (1923, dekabr) 
və “ Rodd olsun savadsızlıq” comiyyəti 
(1924, iyul) təsis edildi. 20-ci illərin ovvol- 
lərində hələ Azərbaycan Xalq Cümhu- 
riyyəti dövründə başlanmış (1919) əlifba 
islahatı sahəsində işlor yenidən can- 
landırıldı, Xalq Maarifı Komissarlığı 
vanında Ə ilba İslahatı üzrə Komissiya 
(1921, yanvar), az sonra Yeni Turk Əlif- 
bası Komitəsi (1922, may) yaradıldı. 
Rəsmi yazışmalarda əski ərob əlifbası ilə 
yanaşı, yeni latın qrafikalı əlifbadan da 
istifadoyə (1923, oktyabr) icazə verildi. 
Azərbaycanda latın qrafıkalı əlilbaya 
eçid prosesindo Bakıda çağırılmış 
26.02-06.03.1926) Birinci Beynəlxalq 
ı mkoloji Qurultay müstəsna rol oynadı. 
zun müzakirələrdon sonra latın qra- 

ikalı əlitbaya keçidlə bağlı tarixi qərar 
latin qrafıkalı əlifbanın lehinə- 101 səs, 
5lah ohınmuş ərəb əlifbasının lehinə - 7 
əs, bitərəf- 9 səs olmaqla) qəbul edildi.

20-30-cu illərdə dinə qarşı müba- 
rizə adı altında minillik tarixi ənənəsi 
olan klassik müsəlman təhsil müəs- 
sisələri - məktəb və mədrəsələr 
tamamilə ləğv edildi.

iu qərar ölkədə laıın qrafikalı Azərbay- 
can əlifbasına keçid prosesini siirotlən- 
dirdi. Əlifba islahatı latın qrafıkalı Azər- 
baycan əlifbasına keçidlə bağh hökumət 
qəran ilə (1928, iyul) başa çaldı. 1929 il 
anvarın 1-dəıı yeni əlifbaya tam keçid 
osmon elan cdildi, məktəblordo todrisin 
ıomin əlilba ilə aparılmasına başlanıldı. 
O-cu illərdə latın qrafıkalı əlifba ilo dərs- 
klorin hazırlanması və nəşri tam real- 
ışsa da, SSRİ-də aparılan ruslaşdırma 
iyasətinə uyğun olaraq bu əlifba tezliklə 
>ğv edildi (1939, 11 iyul) və hcç bir ha/ır- 
ıq işi aparılmadan 1940 il yanvarııı 1- 
lən bütün təhsil müossisəlorində Kirill 
us) qrafıkalı Azərbaycan olil'basının 

ətbiqinə başlandı.
Azərbaycaııda latm qrafikalı olil'- 

baya kcçid ümumi icbari ibtidai təhsilo 
keçilməsi, yaşlı əhali arasında savad- 
sızlığın aradan qaldırılması prosesini 
siirətlondirdi. Respublikada 10 il or- 
zindo ünuııni icbari ibtidai tohsilə 
keçilməsi haqqında qərar (1928, fevral) 
qobııl edildi. 1933/34 tədris ili bu 
sahodə həllcdici mərholo oklu. İbtidai 
məktəbləıin sayı 1930 ildəki 177̂ -dan

2383-ə qodor arüdı. Bu məktoblordə 
tohsil alan 383470 şagirddən 99242-sini 
qızlar təşkil edirdi. 1932/33 todris ilin- 
dən ibtidai məktəblordo təhsil muddəti 
5 ildən 4 ilo endirildi. 1934 ildən res- 
publikada ümumi icbari 7 illik lohsilo 
keçilməsi qorara aJındı və ümumi təh- 
silin strukturu doyışdirildi: ibtidai mok- 
toblər (1-4 sinıllər); 7 illik moktoblor 
(1-7 siniflor); orta moktoblor (1-10 
siniflor).

Bu dövrdə “Əmokdar ibtidai və orta 
moktob müəllimi” fəxri adı (1936) tosis 
edildi. Ünıumi icbaı i ibtidai təhsilin tam 
ycrinə yetirilmosi, ümumi icbari 7 illik 
təhsilə keçilməsıno başlanması, nohayot, 
orta təhsil şəbəkəsinin genişlondirilməsi 
üzıə dövlət tohsil strategiyası açıqlandı.

30-cu illərdə təhsilin nıə/mununda 
milli dəyorlor arxa plana keçdi, saxta 
beynəlmilolçilik aparıcı amilə çevrildi, 
nəticodə təhsilin məzmunu tamamilə 
sovet ideologiyasına tabc etdirildi. 
Azorbaycanda vahid sovet təhsil sistemi 
yaıadıldı. 1940/41 tədris ilində rcspub- 
likanın 1668 ibtidai məktobindo 406153, 
1240 ycddiillik moktobində 192825, 
biitövlükdə isə 3575 ümumtəhsil mək- 
təbində 653071 şagird təhsil alırdı.

Azərbaycanda məktəboqədor tərbiyə 
müəssisələri bu morhələdə dnvlət təhsil 
sisteminin torkib hissosinə çevrildi. 20-ci 
illərdə respublikada uşaq bağçaları və 
ıışaq evlərindən başqa, fabrik-zavod 
fohlələrinin uşaqları üçüıı “ uşaq ocaq- 
ları” da təşkil edildi, məktəboqədor tor- 
biyoyo dair vahid proqram qohul (1932) 
olıındu.

Pcşə-ixt i sas  təhs i l i  20 əs- 
r i n 2 0 - 3 0 - c u i 11 ə r i n d o. Azər- 
baycanda tohsilin qarşısında duran vəzi- 
fələrdən biri do sənayc və kənd tosərrü- 
fatım ixtisash işçi qüvvosi ilo təmiıı 
etmok, sosiali/m quruculuğu mütoxəs- 
sislori yetişdirmək idi. Bıı moqsodlə 
mövcud peşə-ixtisas təhsili məktob- 
lorinin sovet idcologiyasının prinsip- 
lori osasında toşkilino başlandı. Xalq 
Maarifi Komissarlığı yamnda Texniki- 
Peşo Təhsili Komitəsi (1920, avqust) 
yaradıldı. Azərbaycanda bu dövrdo 3 
tip texniki-pcşo təhsili müəssisəsi fəa- 
liyyot göstərirdi: fabrik /avod şagird- 
liyi (hZŞ) moktəbləri: peşə vo sonot 
məktoblori; peso kursları. İlk fabrik- 
zavod şagirdliyi məktəblori Bakıda 
miixtəlif fabrik və zavodların nozdindo 
yaradıldı (1921, dekabr). Belo moktob- 
lər respublikamıı digər böyük şəhor- 
lorindo də açıkh. Bu dövrdə iimumtəh-

sil moktəhlərinə yaxııı. eyni zamuııda 
müəyyən əmok sahəsindo işləmək üçuıı 
kadr hazırlayan kəndli-gənclor mok- 
təblori də yaradıldı.

Hökumotin Dövlət Əmək Ehtiyat- 
ları haqqında” qərarına (1940, oktyahr) 
uyğun olaraq texnıki-peşə təlısilinin 
yeııi sistemi yaradıldı, mövcud IZŞ  
əvo/ınə, 3 tıp (səııət məktobləri, domir- 
yol moktoblori vo labrik-zavod toliıni 
moktoblori) texniki-peşə moktoblori 
toşkil edildi. 1940 ilin sonuıula Azər- 
baycanda artıq 18 fabrik-/avod təlimi,
12 sənoi. 2 dəınıryol moktobi. bütöv-

“Ali təhsil müəssisələrinə və tex- 
nikumlara qəbul haqqında” SSRİ 
MİK və XKS-nin 29.12.1935 il 
tarixli qararmdan çıxarış:
“Ali təhsil müəssisələri və texnikum- 
lara mövcud qəbul qaydalarına əsa- 
sən, səsvermə hüququndan məh- 
rum edilmiş zəhmətkeş olmayan 
şəxslərin övladları həmin təhsil 
müəssisələrinə buraxılmırlar. Hazır- 
da bu məhdudiyyətə zərurət olma- 
dığını nəzərə alaraq SSRİ MİK və 
XKS qərara alır:
1. Ali təhsil müəssisələri və texni- 
kumlara qəbul imtahanlarına bura- 
xılış zamanı həmin təhsil müəssisə- 
lərinə qəbul edilənlərin sosial mən- 
şəyi, yaxud valideynlərinin hüquqla- 
rının məhdudlaşdırılması ilə bağlı 
müəyyən edilmiş qadağalar ləğv 
edilsin.
2. Ali təhsil müəssisələri və texni- 
kumlara... həmin təhsil müəssisələ- 
rinə qəbul üçün müəyyən edilmiş 
imtahanlarda uğur qazanan hər iki 
cinsdən olan bütün vətəndaşlar 
qəbul edilsin...”.

lükdə isə 32 tcxniki-peşə tohsili müəs- 
sisəsi fəaliyyət göstərirdi. I940 ildo tex- 
niki-pcşə təhsilino rohborlik moqsodilo 
Na/irlər Kabincti yanında Əmok hhıi- 
yatları Baş ttfarasi tosis cdildi

A l i  və or t a  ixt i sas təhsi l i
2 0 əsr in 20-30-cıı i l lorindo.  
Hokumotiıı ali və orta ixtisas təhsili 
sahosindo əsas moqsodi tohsil alanların 
“ prolctariatlaşdırılması 'ııa, yəııi ali və 
orıa ixiisas moktobloriııo qobıılda fohlo- 
kondli goacLoro üslünlük verilınosino yö- 
mldilmişdi. Bu moqsodlə Bakı Dovht 
Universilctinin nozdindo falılo lakiiltosı 
( 1920. dekabr) açıLmışdı. Fohlə fakülto- 
loriııin başlıca vozıfosi hhlo-kondli gonc-
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ləri ali məktəbə hazırlamaqdan ibarət 
idi. Onlar ali məktəbə imtahansız qəbul 
cdilirdi. Sosial mənşəyinə görə fəhlə və 
kəndli olmayanların ali məktəbə qəbulu 
hökumət tərəfindən mahdudlaşdırıl- 
mışdı. Bir-birinin ardınca yeni ali mək- 
təblər - Bakı orta texniki məktəbin ba- 
zasında Bakı Politexnik İnstitutu (1921), 
Azərbaycan Kişi Pedaqoji İnstitutu 
(1921), Azərbaycan Məktəbəqədər Tər- 
biyə İnstitutu (1921; 1922/23 tədris ilində 
Ali Qadın Pedaqoji İnstitutuna çevrildi,
1923 ildə isə Kişi Pedaqoji İnstitutu ilə 
birləşərək vahid Azərbaycan Ali Pedaqoji 
İnstitutu yaradıldı), Dövlət Konservato- 
riyası (1921), Ali İncəsənət Məktəbi 
(1921) təsis cdildi.

1926/27 tədris ilində respublikada 
fəaliyyət göstərən 5 ali məktəbdə 5360 
tələbə təhsil alırdı. 20-ci illərin əvvəllə- 
rindəıı Azərbaycamn ali məktəbləıində 
tədris rus dilində, sonundan başlayaraq 
lıəm rus, həm də Azərbaycan dilində 
aparılırdı. Bu illərdə həm xarici ölkə- 
lərdə, həm də Moskva və Leninqradın 
(indiki S.-Peterburq) ali məktəblərində 
xeyli azərbaycanlı tohsil alırdı. Tokcə 
1925/26 tədris ilində Rusiyanm ali 
məktəblorində 120 azərbaycanlı tələbə 
oxuyurdu. Azərbaycan SSR-in dövlot 
təqaüdçüsü olan 129 azərbaycanlı toləbə 
isə Almaniya, Fransa, İtaliya və Tür- 
kiyədə ali təhsil alırdı. 1929/30 tədris 
ilində Azərbaycandan Rusiya və SSRİ- 
niıı digər respublikalarınm ali mək- 
təblərindo 249 tolobə oxuyurdusa, 
1930/31 tədris ilində onların sayı 492-yo 
çatmışdı.

Ali məktəbloro qobulda fəhlə fakül- 
tələrini bitironləıə üstünlük verilir, 
əsasən, fəhlə və kəndlilərin uşaqları ali 
moktəblərə qəbul olunurdu ki bu da nə- 
ticə etibarilə yeni “ sosialist həyat quru- 
cuları’'nın yetişdirilməsinə xidınət edir- 
di. Əhalinin ziyalı hissəsinin, imkanlı 
vətəndaşların uşaqlarının ali məktəblərə 
daxil olmaq hiiquqlarının mohdudlaş- 
dırılması kimi antidemokratik, antihu- 
manist siyasət nəticəsindo öz vətənində 
uşaqlarına ali təhsil vermək imkanından 
ınəhrum olan belo insanlar mənovi 
terrordan və təqiblərdən qorxaraq 
Azorbaycandan xaricə mühacirət ediı- 
dilor. Aparılan siyasət öz “ bəhrələrini” 
verdi. 30-cu illordo ölkoııin ali mok- 
təblərində təhsil alan toləbələrin 70%-i 
fəhlələr, folılə fakültəsində oxuyanların 
isə 90%-i fəhlə və muzdurlar idi. Ölkə- 
də kadr hazırlığı sahosində “ proleta- 
riatlaşdırına” siyasətinin antihumanist

mahiyyətini dərk edən SSRİ hökumoti 
“Ali təhsil müəssisəlorinə vo texnikum- 
lara qobul haqqında” 29.12.1935 il 
tarixli qərarı ilə ali və orta ixtisas ıtıək- 
təblnrinə qəbul zaınanı abituriyentləıin 
sosial mənşoyinə görə tətbiq edilən 
mohdudiyyotləri aradan qaldırdı, bütün 
vətəndaşlara ali vo orta ixtisas təhsili 
almaq hiiququ verildi.

20-ci illərin sonunda Bakı Politex- 
nik İnstitutunun kənd təsəıriifatı fakiil- 
təsi əsasında Gəncədə Azərbaycan 
Kənd Təsərriifatı İnstitutu (1929) təsis 
edildi. 30-cu illərdə Azərbaycanda ali 
tohsil sistemi “ eksperimentlər” mey- 
danına çevrildi. Hökumətin “ A/ərbay- 
can SSR ali və ali texniki məktəblorinin 
yenidən qurulması və rayonlaşdırıl- 
ması, onların müvafiq təsərrüfat or- 
qanlarının və xalq komissarlıqlarmın 
sorəncamına verilmosi haqqında” qə- 
rarına (1930) uyğun olaraq Bakı Po- 
litexnik İnstitutu Azərbaycan Neft 
İnstitutuna (1930) çevrildi, sonraiar isə 
lıəmin institutun mühəndis-inşaat fakül- 
təsi əsasında müstəqil İnşaat Institutu
(1932) təsis edildi.

1930 ildə Azərbaycan Dovlot Uni- 
versiteti 4 müstəqil ali məktəbo (Tibb 
İnstitutu, Pedaqoji İnstitut. Sovet Quru- 
culuğu və Hüquq İnstitutu. Kooperativ- 
Ticarot İnstiıutu) ayrıldı. Bununla yana- 
şı, Bakıda Zaqafqaziya Bədən Tərbiyəsi 
İnstitutu (1930) və bir sııa yeni ali məktəb 
vo filiallar təsis edildi. Arlıq 1932/33 təd- 
ris ilində respublikada 19 ali məktob foa- 
liyyət göstərirdi ki. onlarda 10,6 min 
tələbo təhsil alırdı. Ali məktobləro vahid 
rəhbərlik yox 'di Az keçmədi ki, ali 
təhsildə “eksperiment” lərin özünü doğ- 
rultmadığı bəlli oldu. 1934/35 tədris 
ilində Azəıbaycan Dövlət Universiteti 
yenidən bərpa olundu, Neft İnstitutu ilə 
İnşaat İnstitutu birləşdirilorək Azərbay- 
can Sənaye İnstitutu, Sosial-İqtisad 
İnstitutu ilə Sovet Ticarəti İnstitutunun 
bazasında isə Azərbaycan Xalq Təsorrü- 
fatı İnstitutu təşkil cdildi.

30-cu illorin sonunda Bakıda rus di-
li müəllimlori hazırlayan 2 illik Azər- 
baycan Miiəllimlor İnstitutu (1938), 
Gənco, Şuşa, Naxçıvan, Xankondi və 
Nuxada 2 illik müəllimlor institutları 
yaradıldı. Bu illordə bir çox ali məktəb- 
də qiyabi və axşaırı şöbələri açılmış, 
hotta Bakıda Qiyabi Pedaqoji İnstitut 
(1936) təsis edilmişdi. 1940/41 todris 
ilində respublikanm 16 ali məktəbində 
14,6 min tələbə qiyabi təhsil alırdı. 
Beləliklə, bu mərhələdə Azərbaycanda

ali təhsil müəssisələrinin geniş şəbokəsi 
yaradıldı.

Azərbaycan sovet tonsil sistemiııdə 
orta ixtisas təhsili mıiəssisələrinin çoxu- 
nu texnikumlar təşkil edirdi. 20-ci illərin 
sonunda respublikada fəaliyyət göstərən 
pedaqoji, sənaye-iqtisad, sənayc-texni- 
ki, nəqliyyal, tibb, kənd təsərrüfatı vo- 
kal-musiqi, teatr vo modəni-maarif ixti- 
sas yönümlü 39 texnikumda 7137 tələbə 
təhsil almışdı. 30-cu illərdə orta ixtisas 
təhsili müəssisələrinin yenidən qurul- 
masına başlandı Bakıda və Gərıcədə bfi 
sıra yeni texnikumlar açıldı.

Ü m u m i t ə h s i I 2 0 o s r i ıı
4 0-60-cı i l l ə r i n d ə .  İkinci dün- 
ya müharibosi illəri təhsilin inkişafında 
ən çotin, böhranlı morhələ oldu. Mok- 
toblərdə iş ahəngi pozuldu, müəllimloıin 
bir qismi səfərborliyə alındı, tədris bi' ı- 
larının hərbi məqsəd üçün istifadosi ə- 
bəbindən məktəb şəbəkəsi ixtisar ol ı- 
du. 1941/42 tədris ilində 3463 ümt ı- 
təhsil məktəbində 569850 şagird tol il 
alırdısa, müharibonin vurduğu zc ə 
nəticosindo 1944/45 tədris ilindo m 
təblərin sayı 3233-ə. şagirdlərin s ı 
482720-yə enmişdi. Müharibə ümı li 
icbari 7 illik təhsilə keçid prosesini lə 
ləngitdi. ümumi təhsilin səviyyəsi aş ğı 
düşdü. Müharibədən sonrakı illor lo 
(1949) iimumi ıcbari 7 illik təhsilo k ■ d 
sürotləndirildi və bu proses 50-ci i'lor ə, 
əsason, başa çatdı. 50-ci illorin sonun.la 
(1959) ümumi icbari 8 illik təhsılə 
keçildi və 60-cı illorin əvvəllərində basa 
çatdı. Təhsil müəssisələrinin maddi- 
texniki bazası möhkomlondirildi.

1950/51 tədris ilində respublikw a 
4233 ümumtəhsil məktəbi vardı a, 
1970/71 tədris ilində onların sayı 511 o 
çatdı. Ümıımtohsil məktəblərində 41 ı 
illərin sonunda 660000. 60-cı ill; n 
sonunda isə 1444000 şagird var 
Yaşlıların istehsalatdan ayrılmaa ı 
təhsil alması üçün 1970/71 tədris ili ə 
772 ümumtohsil qiyabi (axşam) məkl i 
fəaliyyot göstərirdi. Bu mərhələn n 
sonunda (1970) Azərbaycanm ümu - 
təhsil məktəblərində 73,4 min nəbr 
müəllim çalışırdı.

1966 ildə ümumi icbari orta təlıs o 
keçilməsinə başlandı. Ümumi təhsilin 
“ internat” forması yarandı, politexnik 
tolimo üstünlük verildi, 7 illik mək- 
loblər 8 illiyə, 10 illik məktəblər isə 
istehsalat təlimli 11 illik orta mək- 
təblərə (1959) çevrildi. 60-cı illərin 
ortalarında (1966) 11 illik təhsil müd- 
dəti yenidən 10 illiklə əvəzləndi.
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Bu mərhələdə məktəboqədər lorbiyo 
müossisələri də müəyyon inkişaf yolu 
keçdi. 1970 ildə Azərbaycanda 111 min 
uşağı əhatə edon 1600 moktəboqədor 
tərbiyə və 172 məktəbdənkənar təhsil 
müossisəsi fəaliyyət göstərirdi.

Peşə-ixt i sas  təhs i l i  20 os- 
rin 40-60-cı  i l l ə r ində.  İkinci 
diiııya mtiharibosi peşə-ixtısas təlısili 
sahəsində do inkişafı xeyli ləngitdi. Bu 
illordə foaliyyət göstərən sənot. domiryol 
və FZT (fabrik-zavod tolimi) məktəbiəri 
xalq tosərriifatı iiçün 43 min ixtisaslı 
fohlə yetişdirmişdi. Müharibodən son- 
rakı borpa illərində iso 95,5 min ixtisaslı 
t'ohlə hazırlanmışdı. 50-ci illərdə btı 
sahədə islahatlar aparıldı, texniki-peşə 
nəktoblorinin şəbəkəsi yenidən qurul- 
lu. 1959 ildə Dövlət Əmək Ehtiyatları 
istemi bazasında Texniki Peşə Təhsili 
zrə Dovlət Komitəsi yaradıldı. Bu 
ıərhələnin başlanğıcında (1940) res- 
ublikada 32 texniki-peşə təhsili müəs- 
isəsi vardı. 1Q70 ildə onların sayı 76-ya

70 80-ci illərdə ali təhsil sahəsində 
böyük uğurlara görə respublikanın 5 
ali məktəbi SSRİ-nin yüksək orden- 
ləri ilə təltif olunmuşdu. “Azərbay- 
can SSR-in əməkdar ali məktəb 
işçisi” adı (1980) təsis edilmiş, 
yüzlərlə ali məktəb işçisi bu fəxri 
ada layiq görülmüşdü.

çatmışdı vo orada I50 ixtisas üzrə 40.9 
min şagird təhsil alırdı.

Müharibə illərində ali təhsil siste- 
nində yeniıion doyişikliklər edildi. 1941
■ Idə Pedaqoji İnstitut, Xalq Təsərrüfalı 
nstitutu, Qiyabi Pedaqoji İnstitut vo 
Jədən Torbiyəsi İnstitutu Azərbaycan 
)övlət Uıııversitetinə (ADU) birləş- 
lirildi. Az sonra (1943) Pedaqoji İnstitut 
\DU-dan ayrıkıraq ınüstəqil instituta, 2 
llik Gəncə Müəllimlər İnstitutu isə 
Jedaqoji İnstituta (I943) çevrildi. Bir 
lodər sonra (1^44) Xalq Tosorriifatı 
ıstitutu ADU-dan ayrıldı. Yeni Teatr 
ıstitutu (1945) təsis edildi. Bu cür “ bir- 
əşmə” vo “ayrılmalar” miiharibədən 
onra və 50-ci illərdə də davam etdirildi. 

Noticədə 1945/46 t̂ dris ilində respub- 
lıkada 17 ali moktəb olduğu halda 
1950/51 lodris ilində onların sayı 20-yo 
çatdırıldı. Azərbaycan Pedaqoji Xarici 
Dillər İnstitutu (1948) Azərbaycan 
Politexnik İnstitutu (1950) jaradıldı, 2 
illik miiollimlər institulları ləğv (1953) 
edildi. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti

yanında Ali və Orta İxıisas Tohsili 
Komitosi (1959) yaradıldı, az sonra 
(1962) isə Ali vo Orta İxıisas Təhsili 
Nazirliyinə çcvrildi.

40-60-cı illətdə ali məktob şəbokəsi 
genişlənnıoklə yanaşı, tələbo kontıngcnti 
də artmışdı. 1945/46 todıis ılındo ali mok- 
təblordo 19,6 min tolobo toh.->il alııdısa. 
1970/71 todris ilindo hu roqom 101,1 ıııin 
olmuşdıı. 1970 ildə ali moktəb ıniıəllim- 
lərinin sayı 1950 ildəki 2 min nofoıdən 6 
min nəfərədək aıtınışdı. Bu dövıdə 
rcspublikadan kənarda yüzloıio gonc 
SSRl-nin tanınmış ali məktəblərindo 
təhsil alırdı. Təkcə 1950 ildo Moskva vo 
Lenıııqradın ali moktoblərindo 800-don 
çox azərbaycanlı oxııyurdıı.

1956 ildən xarici ölkə tələbələıinin 
Azərbaycamn ali məktəblərino qəbulu 
başlandı. Bu proses 60-cı illərdə daha da 
genişləndi vo respublika Ali vo Orta 
İxtisas Təhsili Naziıiiyindo xüsusi şöbə
(1962) yaradıldı. Təkco 1 ̂ 61 -71 illərdə 
rcspublikanın ali məktəblorində 300 
əcnobi tələbə vo aspirant təhsil almışdı. 
40-60-cı illərdə oıta ixtisas təhsili 
müəssisolərinin şəbəkəsi doxeyli inkişaf 
etmişdi. 1970/71 todris ilində respubli- 
kada 79 orta ixtisas təhsili müossisəsi 
fəaliyyət göstərirdi. Bu morhələnin 
(40—70-ci illor) sonunda orta ixtisas 
tohsili moktoblorini bitirmiş mütəxos- 
sislərin sayı 223 min nəfəro çatmışdı.

A z ə r b ay ca n  təhs i l i  2 0 os- 
rin 70 80-ci i l lor ində.  Azor- 
baycanın sosial-iqtisadi və modəni 
həyatında mühiim moıholo sayılan bu 
illordo tohsil, elm və modoniyyotin inki- 
şafında da böyük tərəqqi və yüksəliş 
baş verdi.

Azərbaycanda iiınumi icbari orta 
təlısilə keçidə 60-cı illərin ortalarındaıı 
başlansa da, bu ideyanın tam gerçok- 
ləşmosi 70-ci illərdə müınkün oldıı. 
Ünnımi orta tolısil moktəbləri şobokəsi 
1965 illo müqayisodo 2,6 dəfodon çox ar- 
taraq, 765-dən 1965-0 çatdı, 1145 ibtidai 
vo natamam orta məktob orta üınum- 
tolısil ınoktobino çevrildi, sağlamlıq im- 
kanları mohdud olaıı uşaqlar üçün 
respublika tabeliyindoki xüsıısi moktəb- 
lorin sayı 1979 ildo 22-yo, ınəktobyanı 
inlernatlar şobokosi 215-0 çatdırıldı.

70 80-ci illordo respublikada aparılaıı 
gcnişmiqyaslı moktəb likintisi ümumləhsıl 
moktobl">rində todris şoraitinin yaxşılaşdı- 
rılınasına, todrisin soviyyəsinin yüksol- 
dilmosinə səbəb oldu. 1970 ildə 28300 yer- 
lik 88, 1975 ildə isə 48200 ycrlik 100 
müasir tipli məktob binası inşa edildi.

Bülövlükdo 70 80-c ıllordo 683.1 miııytr- 
lik 1191 ümumtəhsil ınoktəb binası tikilib 
istifadəyə vcrikti ki. bu. 1946 70-ci illordə- 
ki müvafıq göstoıicidon (520 məktəb) 2 
dofə çox idi. Noticədo 70-ci illərin soııun- 
da gündüz üınumtıahsil moktoblorindo 
tohsil alanların sayı 1436096 nələro çatdı 
ki, bu da respublikada tinnımi icbari orıa 
tohsilə tam kcçilmosınə imkan verdi. 
Bu dövrdo məktoblərin tədris, maddi- 
tcxnikı vo kadr tominatı da osaslı şokil- 
də yaxşılaşdı. Ciiindüz iimumtohsil 
moktoblərının lizika və kiınya kabi- 
netləri ilo təmiııatı 99%, kitahxana vo 
dorslikləıiə təıninatı iso 97,9 %  oidtı.
1978 ildə gündüz ümumtəhsil mək- 
təblərində çalışan 94 ınin miiollimdon 
(əvozçilərsiz) 1970 ildəki 51,2 %  müqa- 
bilində 68,3%-iııin, 5 lOsinillordə çalı- 
şan miiollimlorin iso 83,7%-inin ali 
tohsili vardı. Hu dövrdə respublika 
maarif işçilorinin 8718 nəfəri SSRİ-nin 
ordcn va medallarına layiq göı ülmüş, o

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə 
(1969, 14 iyul) ölkənin sosial-iqti- 
sadi və mədəni həyatı xeyli zəngin- 
ləşdi, təhsil müəssisələrinin maddi- 
texniki bazası möhkəmləndirildi, 
yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanma- 
sına diqqət daha da artırıldı, mək- 
təb tikintisi intensiv xarakter aldı, 
təhsilın inkişafında yüksəlişə nail 
olundu.

cümlodən 3 ııoforə Sosialist Əməyi 
Qohromanı, 4 noforo SSRİ xalq müol- 
liıni, 817 noforə iso respublikanın 
oməkdar müollimi adı verilmişdi.

1982 ildo rcspublikada 4395 tinnım- 
təlısil moktəbi foaliyyat göstəriıdi. Ho- 
min ilin sonunda llejdor Əliyevin 
SSRİ-nin ali rəhborliyino irəli çəkil- 
ınosi, dövlotin hoın do tohsil siyasotiııo 
vo tohsil islahatlarıııa rohborlik etmosi 
A/orbaycaııda ümtımlohsil moktoblo- 
rinin iııkişafına vo ınoktob islahatı 
aparılınasına zomin yaıatdı. 1984 ildo 
SSRİ-do aparılan uınumtolısil vo pcşo 
moktoblori üzro islahatııı osas isliqa- 
motlori vo strategiyasının ıniioyyınloş- 
dirilmosi, homin islahatm icra nıexa- 
nizmmin işlonib hazırlanması ınolız 
İslahat Komissiyasının sodıi llevdor 
Əliycvin adı ıls bağlıdır. Komissiyanın 
lıa/ııiadığı “ Ümunıtohsil vo pcşo ınok- 
tobı islalıatının osas isııqimıothri” ndo 
nozərdo tutulan bir çox ınəsoləlor (6 yaş-
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dan təhsil. 11 illik icbari orta təhsil, “ Bilik 
günii’"nün təsis edilməsi, ümumi orta 
təhsildə tədrisin təmayüllər və dərinləşmiş 
siniflər əsasında qurulması və s.) həyata 
keçirilsə də, sonrakı siyasi proseslər 
qarşıya qoyıılan məktəb islahatının tam 
reallaşmasına imkan vermədi.

Bıı mərholənin sonunda (1990) res- 
publikadakı 4356 iimumtəhsil məktəbin- 
də hər il orta hesabla 1,4 milyon şagird 
təhsil alırdı, ınüəllimlərin sayı 1970 ildəki 
77 mindən 132 min nəfərə çatmışdı.

70—80-ci illərdə məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisələri şəbəkəsi də sürətlə inkişaf 
etdi. Onların sayı 1969-82 illərdə 1555- 
dən 1956-ya, orada tərbiyə alanların sayı 
iso müvafıq olaraq 108,4 mindən 153,4 
min nətərə çatdı. 80-ci illərin sonunda 
həmin təhsil miiəssisələrində 191 min

nıında (1990) isə 176 olmuşdur. Belə- 
liklə, 70- 80-ci illərdə texniki-peşə mək- 
təblərinin sayı 2,5 dəfə, təhsil alanlarm 
sayı isə 2,3 dələdən çox artmışdı. Bu il- 
lərdə 5276 yerlik texniki-peşə təhsili 
kompleksləri, 2400 yerlik tədris bina- 
ları, 2800 yerlik laboratoriya-təcrübo 
korpusları, iiınumi sahosi 15559 m2 
olan yataqxana binaları tikilmiş, 194 
tədris-istehsalat emalatxanası, 786 təd- 
ris kabineti, 22 tolim təsərrüfatı yara- 
dılmışdı.

70-80-ci illərdə respublikada ali 
təhsil müəssisoləri şəbokəsi daha da 
genişləndi, 5 yeni ali ınəktəb (Azorbay- 
can Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı 
İnstitutu, Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu, 
Xankəndi Pedaqoji İnstitutu, Azərbay- 
can İnşaat Mühəndisləri İnstitutu,

Bakı Dövlol Universileti.

uşaq torbiyə edilir vo onlarla 18,8 min tər- 
biyəçi məşğul olurdu. Bu illərdə mək- 
təboqədər tərbiyə müossisəloıinin maddi- 
texniki bazası da mönkəmləndi.

Homin dövrdə Azərbaycanda mək- 
tobdənkənar todris-torbiyo müəssisolori 
şobəkəsi formalaşdı. 80-ci illərin so- 
nunda respublikada 231 məktəbdon- 
konar təhsil müəssisəsi fəaliyyət gös- 
tərirdi.

70-80-ci illordə Azərbaycanda texni- 
ki-peşə, ali və orta ixtisas təhsili müəs- 
sisələrinin şəbəkəsi do sürətlə inkişaf 
etdi. Peşə təhsili sahəsində yeni inkişaf 
strategiyası və proqramı hazırlanıb hə- 
yata keçirildi. 35 şəhər və 54 rayonda 
yeııi texniki-peşə məktəblori yaradıldı. 
1970 ildo respublikada 76 texniki-peşə 
məktəbi fəaliyyət göstərirdiso, 80-ci illə- 
rin əvvolində (1982) bu rəqəm 184, so-

Azərbaycan Texnologiya İnstitutu) 
yaradıldı. Alı tohsil müəssisolərinin sayı 
1969 ilb müqayisədə 12-don 17-yə , tələ- 
bələrin sayı isə 99 mindən 107 minə 
(1979) çatdı. Bu illərdə ali məktəblərdə 
fakültə, kafedra və ixtisasların sayı da 
sürətlo artdı. Əgər 1970 ildə respubli- 
kada 13 ali məktəb, bunlarda 105 
fakültə, 450 kafedra mövcud idisə və 
139 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır- 
dısa, 1982 ildə artıq 136 fakiiltəni və 
530 kalcdram biıiəşdirən 18 ali məktəb- 
də və 2 ali məktəb fılialında 158 ixtisas 
üzrə mütəxəssis hazııiamrdı. 1990 ildə 
17 ali məktəbdo 172 ixtisas iizrə kadr 
hazırlığı aparılırdı. Bundan əlavo, 
Bakıda SSRİ-nin digər şəhərlərində 
yerləşən 5 ali məktəbin filialı da fəa- 
liyyət göstər,rdi.

70-80-ci illərdə respublikadan kənar-

da, SSRİ-nin 50-dən artıq böyük şəlıə- 
rinin 135 mülki, 105 hərbi ali məktobində 
250-dən çox nadir ixtisas iizrə 17 mindən 
aıtıq azərbaycanlı mütəxəssis hazırlan- 
mışdı. 1969/70 tədris ilində respubli- 
kadan kənara ııəzərdə tutulmuş 60 nəfər 
əvəzinə 47 nəfər (onun da əksoriyyəti 
qeyri-azərbaycanlı idi) göndərilmişdisə, 
bu rəqəm 70-ci illərin sonunda ildo 800- 
900, 80-ci illərin əvvəllərində 1000 1400 
nofəro yüksəlmişdi.

Bu mərhələdə respublikadan konar- 
da təhsil alan azərbaycanlıların real tər- 
kibi 1970 ilədək 40% idisə. 1976 ildə 
85%-ə, 1980 illərin əvvəllərində 97,6°/u-ə 
çatmışdı. 1972 ildən başlayaraq hor il 
300̂ 100, 70-ci illərin sonu-80-ci illərin 
əvvəllərindən isə ildə 800-900 azərbav- 
canlı gənc SSRİ-nin aparıcı ali horbi 
moktəblərinə təhsilə göndərilmisdi. 19 ‘3 
ildə ümummilli lider Heydər Əliye' n 
təşəbbüsü ilə Bakıda Cəmşid Na ı- 
vanski adına ixtisaslaşdırılmış orta h r- 
bi moktəb təsis edildi. Bu giin müst ıl 
Azərbaycan Respublikası ordusu li 
zabit korpusunun əsasım ötən əs n 
70-80-ci illərində SSRİ-nin ali hə i 
məktəblərində vo respublikadakı hə i 
məktobdə təhsil almış azərbaycanlı r 
təşkil edir.

70 80-ci illərdə Azərbaycanın !i 
məktəbləıində təhsil alan əcnəbi vai - 
daşların sayı artmış və ohatə etdiyi i • i- 
sasların eoğrafıyası geııişlənmişdi. R 
publika Ali və Orta İxtisas Təhs li 
Nazirliyi yanında əcnəbi tələbələı n 
təhsili üzrə işçi orqan da (1972) yaı - 
dılmışdı. 1971 ildo respublikanın li 
moktobləıində 43 ölkodən 943 əcnəbi 
tələbə oxuyurdusa, 1979 ildə 70 ölkəa n 
1915 tələbo təhsil alırdı.

1988 ildə Maarif Nazirliyi, Ali o 
Orta İxtisas Tohsili Nazirliyi və Te 
niki Peşə Təhsili Komitəsi əsasın ■ 
Xalq Təhsili Nazirliyi, 1993 ildə ı 
Təhsil Nazirliyi yaradıldı. 80-ci illəı ı 
sonlarında yaşı 15-dən yuxarı ol. ı 
əhalinin hər min nəfərindən 129-u a 
146-sı orta ixtisas, 425-i iimumi ort 
190-nı natamam orta təhsilli idi. Büt ı 
bu uğurlara baxmayaraq, 80-ci ills ı 
sonlarından (1988) başlanan prosesloı . 
Ermənistan-Azorbayean Dağlıq Qara- 
bağ münaqişəsi, nəhayət, SSRİ-niıı 
süqutu (1991), dövlot idarəçiliyindo tcz- 
tez baş verən dəyişikliklər təhsil siste- 
mində böhranın yaranmasına gətiıib 
çıxardı.

Azorbaycan təlısili müstəqillik illə- 
rində. Dövlət müstəqilliyinin bərpası
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(1991) ilə Azərbaycan tarixindo ikinci 
dafə tohsil sisteminin milli onənələr. 
iimumboşori dəyərlər əsasında yenidən 
qurulması üçün tarixi şərait və imkan 
yarandı, Lakin müstəqillik ərəfəsində

şagirdləro pulsuz verilməsi dayan- 
dırıldı. Təhsilin maliyyələşdirilməsi mi- 
nimuma endi və təhsil sistemindən kadr 
axını başlandı. Bu ilərdo Ermonistaııın 
ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində 288

lara başlamaq iiçiin iqtis<ıdi və hiiquqi- 
normativ baza yaradıldı.

Azorbaycan Respublikasında ləhsi) 
sahəsindo islahatlar üzro Dövlot Koınis- 
siyası tərəfindən ”Azarbayaaj3 Respub-

Dövl.ıt t>ündii7. iiııuııntohsil nı.ıktəbl.ıri (l.ıdris ilinin avvəlin.ı)

T ulris üləri
Maklabbriıı

sayı,
cəmi:

o cümlndan Sağlamlıq 
iıııkanları 

nmhdud olan 
uşaqhır 

iiçiin xiisusi 
məkləhbr

Şagirdbrin 
sayı, cəmi 
(nələrb):ibtidai əsas orta

oıılardan:

liseylər gımmı-
ziyalar

1990/1991 4268 520 1 148 2578 2 2 22 1349489
1991/1992 4332 519 1082 2710 8 3 21 1375441
1992/199? 4388 500 1035 2833 9 6 20 1401699
1993/1994 4426 509 902 2905 9 9 20 1423090
1994/1995 4480 525 977 2058 12 10 20 1462188
1995/1996 4480 526 975 2961 15 9 18 1487700
1996/1997 4474 521 953 2980 22 9 20 1525680
1997/1998 4507 517 934 3036 27 8 20 1578472
1998/1999 4536 511 917 3087 28 8 21 1611034
1999/2000 4549 481 921 3126 31 8 '21 1623275
2000/2001 4548 470 922 3136 33 7 20 1653703
2001/2002 4538 446 923 3149 36 8 20 1658570
2002/2003’ 4533 431 926 3157 41 6 19 1688189
2003/2004 4542 419 915 3188 43 6 20 1676196
2004/2005 4533 407 897 3208 47 6 21 1627057
2005/2006 4538 406 885 3226 51 6 21 1581173

988-91) təhsildə başlanmış böhranlı 
əziyyət müstəqi 1 liyin ilk illorində 
991 93) daha da dərinləşdi. Məktəb 

ıkintisi tamamilə dayandı. İqtisadiy- 
atda baş verən böhranlı proseslər peşə- 
xtisas təhsili müəssisələrinə marağı 
zaltdı. Ali moktəbloıin texniki yönüm- 
ii ixtisaslarına toləbo qəbulu nəzərə- 
arpacaq dərəcədə, ibtidai peşə və orta

uşaq bağçası, 799 iimumtəhsil məktəbi, 
11 texniki-peşə məktəbi, 1 ali məktəb, 2 
ali məktəb lilialı, 9 orta ixtisas məktobi 
dağıdıldı.

Heydər Əliyevin yenidən A/.ərbay- 
caıı rəhbərliyinə qayıdışı ilə təhsi) elm 
və mədəniyyətdə də böhranm qarşısı 
alındı, tczliklə ölkədo siyasi və iqtısadi 
sabıılik təmin olundu. Müstəqil Azər-

likasımn tohsil sahəsində İslahat Proq- 
ramı" hazuiamb təsdiq (1999, 15 iyun) 
olundu. Dövlət Proqramında milli tohsil 
sistcmindo aparılacaq islahatların kon- 
sepsiyası, uzunmüddətli inkişaf strate- 
giyası və prioriıet istiqamotləri miiəy- 
yənləsdirildi.

Azərbayean təhsilində İslahat Proqra- 
mının həyata keçirilmosı 3 mərholo üzrə

Dövlot m okt.ıbnqodər torbiyo m üossisob ri (ilin sonuııa)

İllər 1990 1991 1992 1993 1994 1995 ©96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vləktəbəqədər 

tərbiyə 
müəssi- 

səbrinin sayı, 
cənıi: 2185 2168 2099 2172 2006 1973 1918 1879 1854 1814 1790 1794 1781 1777 1758 1761

Məktəbəqədər 
tərbiyə müəs- 

sisələrində 
uşaqların 

sayı, 
cəmi (nəfərlə'): 180870 173080 165139 166194 147531 136796 125676 119488 116114 112280 111020 1 11352 111367 110774 109925 109X67

ixtisas təhsili müəssisələrinə iso qobul 2 
dəfodon çox azaldı. Məktobəqodər tər- 
biyə müəssisələrinə uşaqların colbolun- 
ma soviyyəsi aşağı düşdii. Ümumi təh- 
sildə icbaı ilik 8 ilə endirildi, dorslikləriıı

baycan Respublikasmın Konslitıısiya- 
sında (1995) təhsılın dövlotin strateji 
sahəsi olması bır daha tosdıqləndi, pııl- 
suz icbari umıımi orta tohsilo dövləl 
tominatı verildi. Ölkədo osaslı islahat-

nəzərdə lutıılmusdur. Azərbaycan təh- 
silı 21 osrin ovvolhrındo özüniiıı bev- 
nəlxalq olatıolorini daha da genişlən- 
dirərok diiııya t.əhsil sisteminə iııte- 
qrasiya olunmaqdadır.
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Azərbaycan Respııblikcisında milli 
təhsil quruculuğu sahəsində islahatlar 
“ Azərbaycan Rcspublikasının təhsil 
sahəsində İslahat Proqramı” və bıı 
Proqramın komponcnt vo alı-kompo- 
nentləri iizrə təsdiq olunmuş İnkişaf 
Proqramları; Azərbaycan hökumoti ilə 
Dünya Bankı arasında imzalanmış bi- 
rinci (1999, 12 iyul) və ikinci kredit 
(2003, 19 sentyabr) sazişləri əsasında 
hazırlanmış təhsil sektoıunun inkişaf

layihəloıi; beynəlxalq qurumlarla Təh- 
sil Nazirliyi arasında bağlaıımış saziş- 
lor üzro hoyala keçirilon layiholor osa- 
sında aparılır.

Azərbaycan Respıtblikasınm təhsil 
sistuııi moktoboqədər tohsil, ümıımi 
Lohsil, peşə-ixtisas tohsili (texniki-pcşo, 
orta ixtisas), ali təhsil, ali təhsildən son- 
rakı (diplomdansonrakı) mərhəlolordən 
ibaroıdir.

Mo k to bo qod ər  təhs i l .  1990 
ildə respublikada 2185 məktəbəqədər 
torbiyə müossisosində 181 min uşaq tor- 
biyə olunurdusa, bu rəqəmlər müvafıq 
olaraq 1991 ildə2168və 173 min nəfər,
1999 ildə 1814 və 112 min nofər təşkil 
etmişdir. Ölkədəki 1764 moktobəqədər 
tərbiyə müəssisosində 110 min uşaq var 
və oıılarla 14557 pedaqoji işçi məşğul- 
dur (2006). Ölkədə 3 qeyri-dövlət mək- 
təbəqədər torbiyə müəssisəsi də vardır. 
Bütövliikdo ölkə üzrə uşaqların ictimai 
tərbiyə ilə əhatoolunma göstəricisi 
19,1% təşkil edir (2005). Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən bcynəlxalq quruın- 
ların (YUN İSHF, Asiya İnkişaf Bankı 
və s.) maliyyə dostəyi ilə moktəbəqədər

təhsil sahəsində bir sıra proqıamlar hə- 
yata keçirilir. Təhsil Naziıiiyinin Asiya 
İnkişaf Bankı ilə hazııiadığı 12 pilot 
rayonu əhatə edən “ Erkon yaş dövründə 
uşaqların inkişafı Proqramı” (2006-11) 
və “ Azərbaycan Respublikasında 
moktəbəqədər təhsilin təkmilləşdiril- 
məsinə dair Dövlət Proqramı” nda 
(2006-10) məktəboqədər tərbiyə miios- 
sisolorinin əsaslı təıniri, avadanlıq və 
tədris ləvazimatı ilə təchizatı, kadr

təminatı vo şəbokənin optimallaşdırıl- 
ması nəzordə tutulmuşdur.

Ü m ıı m i t ə h s i 1. Azorbaycan təh- 
silinin təməlini təşkil cdon ümumtəhsil

Azərbaycanda 1764 məktəbə- 
qədər tərbiyə müəssisəsi, 4549 
gündüz ümumtəhsil məktəbi, 107 
texniki-peşə təhsili müəssisəsi, 60 
orta ixtisas təhsili müəssisəsi, 48 
ali məktəb, 384 məktəbdənkənar 
təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir 
(2006).

miiossisoləri şobəkəsi inkişaf etmiş, 
ümumi təhsilin dövlot standartları vo 
bazis tədris planı hazırlanınış, məzmunca 
yeniləşdirilməsi istiqamətindo mühüm iş- 
lər görülmüşdür.

1991/92 todris ilində 4332 gündüz 
ümumtəhsil məktəbindən 27l0-u orta 
moktob (62,6%) idisə, 2003/04 todıis 
ilində 4542 dövlət gündüz məktobindən 
3188-ini (70%) orta moktoblər təşkil et- 
mişdir. Ümumtəhsil moktəblərinin sayı 
1991/92 tədris ilindəki 4332-dən 2005/06

tədris ilindo 4538-ə, orada təhsil alanların 
sayı isə müvafıq olaraq 1375 ınin no- 
lərdən 1581 min nəfərə yüksəlmişdir.

İslahat Proqramına uyğıın olaraq, 
ölkodə istedadh şagiıdlərin cəlb edil- 
diyi yeni tipli ümumtəhsil müəssisəlo- 
rinin də şobəkəsi genişləndirilmişdir. 
1998/99 tədı is ilində 36 dövlot liseyi və 
gimııaziyasında 16900 şagird təljsil 
alırdısa, 2005/06 tədris ilindo onların 
sayı müvafiq olaraq 57-yə və 31678-0 
çatmışdır. Sağlamlıq imkanları məh- 
dud olan uşaqlar üçün 21 tohsil ınüəs- 
sisəsi, intcrnat tipli 38 ümumtəhsil 
məkıəbi mövcuddur. Ölkədo sağlamlıq

“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmn- 
ləşdirilməsi haqqında" Prezideni 
fərmanına (18.06.2001) uyğun o ::j-  
raq həmin il avqustayının 1-dən 
sial-siyasi və mədəni həyatın bi 
sahələrində latın qrafikalı A;: : 
baycan əlifbasına tam keçid tən 
olundu. Buna görə, xüsusi Pr* 
dent fərmanı İİə (09.08.2001) h I 
avqust ayının 1-i “Azərbaycan 
bası və Azərbaycan dili" günü t 
qeyd olunur

imkanları məhdud olan uşaqların lo- 
lərə verilməsi və xiisusi tipli n >s- 
sisələrin deinstitutlaşdırılması ilo > u 
“ Azərbaycan Respublikasında ds ot 
uşaq müossisolərində uşaqların ai! >ıə 
verilməsi və alternativ qayğı üzrə ■ iv- 
lət Proqramı (2006—2015-ci illəı! >ın 
icrasına başlanılmışdır. Ölkədə fr-ı ıy- 
yət göstərən 11 özəl ümumtəhsil m >s- 
sisosindo4510 şagird təhsil alır. Ün m- 
təhsil məktəblərindən 684-ü qaçcı və 
məcburi köçkün şagirdlor üçüıı il
edilmişdir. Dövlət və qeyri-d !ət
ümumtəhsil məktəblərində şagir in
təlim-torbiyəsi ilə 176454 nofər p .a-
qoji işçi məşğuldur (2005/06).

İslahat Proqramına uyğun ol ],
Azorbaycan təhsili tarixində ilk ə
ümumi tohsilin dövlot standartlaı vo 
bazis tədris planı hazırlanaraq lı: ta
keçirilınişdir. Bu planın tətbiq edi osi 
ilə şəxsiyyot yönümlü >nkişafı as
tuıan variativ milli tədris proqran. arı 
və dərsliklərin yaradılmasına, tədrisin 
təhsil alanın mcyil, maraq və bacarığı 
osasında qurulmasına, l-l l  sinitlər 
üzrə həftolik dərs saatlarının ovvolki 
illoıiə müqayisadə 330 saatdan 271 
saata endirilməsinə, bütövlükdə isə 
ümuıni təhsilin soviyyəsinin yiiksolmə-
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sinə imkan yaradılmısdır. Nəticodə. 
əsaslı islahat illərində ünumıənsil mak- 
təblərinin şagirdlori bir sıra beynəlxalq 
fəıın olimpiadalarında foal iştiıak etıniş, 
riyaziyyat, informatika, fızika, kimya, 
biologiya fənlori iizrə 13 qızıl, 18 giimiiş, 
50 bürünc medal qazanmışlar. Ölkədo 
istedadlı uşaq və gonclorin hərtərəlli ın 
kişafına dövlot qayğısını artıımaq moq- 
sədilo Azərbaycan Respııblikası Prezi- 
dentinin sərəncamı (17.04.2006) ilə "Xü- 
susi istedada malik olaıı ıışaqlann (gonc- 
lərin) yaradıcıııq potensialınm inkişafı 
Lİzrə Dövlot Proqramı ’nın (2006 10 illər) 
icvasma başlanılmışdır

2003 ildə ölkədə 15451 yerlik 56 
yeni məktəb binası, 522 əlavə sinif 
otağ* tikilmiş, 44? məktəbdə əsaslı 
təmir aparılmış, 2004 ildə 20961 yer- 
lik 5*1 veni məktəb binası, 451 əlavə 
>inif otağı tikilmiş, 400 məktəbdə isə 
əsasJı iəmir isləri görülmüşdür. 2005 
ildə 36016 yerlik 194 yeni məktəb, 
.34 məktəbdə 13716 yerlik əlavə 

korpuslar inşa edilmiş, 396 məktəb- 
də isə əsaslı təmir işləri aparılmış- 
dır. ' 94 yeni məktəbdən 20-si döv- 
lət p-oqramına əsasən, 132-si Hey- 
ər Əliyev Fondunun, 42-si isə 

digər mənbələr hesabına tikilmişdir. 
2006 ildə 74897 yerlik 206 yeni 
məktəb (onlardan 100-ü Heydər Əli- 
yev Fondunun hesabına inşa olun- 
muşdur), 11 uşaq bağçası, 82 mək- 
təbdə 27192 yerlik əlavə korpuslar 
tikilmiş, 340 məktəb və 14 uşaq 
bağçası əsaslı təmir edilmişdir.

Müstəqillik illorində ümumi ləhsilin 
məzmunu milli dövlətçilik prinsiplori və 
azorbaycançılıq ideologiyasına ııyğıın 
yeniləşdirilmış, tolim prosesi Azərbay- 
can və rus dillorində apanlan məktəblor 
üçün 300-odok yenidən işlonmiş dorslik 
və dərs vosaitləri hazııiaıımışdır.

1995/96 todris ilindən iimumtəhsil 
məktəblorinin 1-4 sinif şagirdləri dors- 
liklərlo dövlol vəsaitl hesabına tomin 
edilir. “ Azorbaycan RcspLiblikasmda 
yoxsııllıığım azaldılması və iqtisadi 
inkişaf iizro Dövlət Proqramı” na uyğıın 
olaraq ümuıntəhsil məktobləıinin 5-11 
siııif şagirdlorinin do dorsliklorlə pulsuz 
təminatına kcçilmosi proscsi 2005 ildə 
basa çatdırılınışdır. Azorbaycan post- 
sovet mokamnda oıta moktob şagird- 
lorinin dorslikloıiə pulsuz tomin edilıno- 
sini reallaşdıran yegaııo ölkədir.

"Azorbaycan Respublikası iimunı- 
tohsil moktobhrinin maddi-texniki 
bazasımn möhkəmlondirilınosi haq- 
qmda" Ptvzident soroncamma (2002, 4 
oktyabr) osasoıı hazırlanmış və 2003
07 illəri əhato edon "Dövlot Moktob Ti- 
kiııtisi Proqramı"nda (2003. 17 lcvral) 
44698 yetiik 149 yeni moktob binasının 
inşası, 26560 ycrlik 175 məktobdo 1328 
olavə sinif otağunn tikilmosi, 164690 
yerlik 408 məktobdo əsaslı tonıir işlo- 
riııin aparılması planlaşdırılmışdır.

2005-07 illori ohatə edoıı “ Azor- 
baycaıı Respublikasında ümumiohsil 
məktoblorinin inlörmasiya və kommıı- 
nikasiya texnologiyaları ilo tominatı 
Pıoqramı”mn (2004. 21 avqııst) hoyata 
keçirilmosi tohsilin bu pilləsində tədrisiıı 
keyfiyyətinin yüksəlməsino, dünya tohsil 
sisteminə inteqrasiyasına. valıid inlor- 
masiya məkant yaradılmasına imkan 
verir. Tədris prosesindo Azorbaycaıı 
dilindo istifadə olunan müasir elektron 
todris-metodiki materialların, elektron 
dorsliklərin, elektron kitabxanaların 
yaradılması, yayılmast vo totbiqıno, təh- 
sil sisteminin infonnasiya infrastruktıı- 
runun formalaşmasına, informasiya 
texnologiyalarına uyğun müasir təhsil 
ınetodologiyası işlənib hazırlaıımışdır. 
Proqramın icrası nəticəsində təhsildo in- 
formasiya və kommunikasiyadan isti • 
fadənin yeni, rnüasir texnologiyalar 
soviyyəsinə yüksolmosi, ölkonin ümum- 
tohsil moktoblorində 3 ildə hor 33 şagir- 
din 1 müasir kompyuterlə təmin oluıı- 
ması nəzordo tutulmıışdur. Proqrama 
uyğun olaraq 2005 ildo Bakıda 186, 
Sumqayıtda 28, Naxçıvanda 14, bü- 
tövliikdo 228 moktəbdo 5725 miiasir 
kompyuter avadanlığı qııraşdırılmış, 
2006 ildo iso Bakıda 120, Sumqayıtda 
21. ölkonin digor şohər vo rayonlarında 
599, biitövliikdə 740 moktob 10908 
ınüasir kompyuter vo informasiya vo 
kommıınikasiya texnologiyaları ( İKT) 
avadanlığı, 435 moktob noııtbuk vo 
proycktor ilo rochiz edilmişdir. Bıınunla 
yamışı, İKT-nin tolim prosesindo 
somoroliüyini artıımaq vo proqraın to- 
ıninatı moqsodilo ayrt-ayrf foıılər iizro 
(Azoıbaycan tarixi, kimya, biologiya, 
lizika vo s.) clektron todris vəsaıtlori ha- 
zııianınışdır. “ Azoıbaycan Resrmhlika- 
sıııın ümıııntohsil ınoktoblorinin ava- 
danlıqlarla təmiııatı üzro İnkişaf Pro- 
qramf’na (2005-09 illor) uyğıın olaraq 
büTiin ümLimtohsil mokCablori z»Tııri 
avadanlıqlarla lomin edilir.

2005 Oq illər iiçün “ Azorbaycan Res-

pubükasının iiımmıfishsil ınftktablori 
şobokosındo pedaqoji kadr tominatı iizro 
tııkişaf Proqramı"nda (2004 4 noyabf) 
respublikamn bütün ümuıntahsil ıııok- 
tobiorini. xüsuson kond rayonlarmdakı 
tolısil miiossisolorini pedaqoji kadrlarkı 
tam tomin ctıııok ümıımi tohsili key- 
fiyyotco yiiksoltmok nozarda tLitulmuş- 
dur. Proqıama ııygun olaraq giizəşdi 
şortlorlo ucqar koııd mokloljl*rinin 
nıüollimlorlo təminatı sahosindo uğıırlıı 
addtmlar atılmısdır.

Azoıbaycanda unuımi ləhsilin hor- 
torofii inkişalimn toıııin edihnosi tokco 
İslahat Proqraınında deyil, bcynolxalq

Azərbaycan müəllimlərinin indiye- 
dək Bakı şəhərində 12 qurultayı 
çağırılmışdır. Onlardan 2-si 20 əsrin 
əvvəllərində (15-30.08.1906; 
25.08-01.09.1907), 1-i Azərbaycan 
Xalq Cürnhuriyyəti dövründə 
(20.08-01.09.1919), 7-si Azərbay- 
can SSR  dövründə (25.05.1925; 
01.01.1935; ‘15-20.08.1946; 12- 
16.11.1960; 26-27.01.1967; 18- 
19.05.1978; 23.05.1987), 2-si isə 
Azərbaycan Respublikası dövründə 
(25.09.1998; 04.10.2003) keçiril- 
miş, təhsil quruculuğunun aktual 
problemləri müzakirə olunmuş, mü- 
vafiq qərar və qətnamələr qəbul 
edilmişdir.

toşkilatlaıia, o cütnlodon Diinya Bankı 
ilə birgə hoyata keçiriləıı lohsil islahatı 
layihələrindo do aparıct yer fııtur.

Pcşə-ixt i sas tohsi l i .  Nazir- 
lor Kabinetinin “Azoıbaycan Rcspub- 
likasmda peşo tohsilinin tokmilloşdiril- 
mosi tadbiıiori haqqıııda" qorarı ( 1996, 
23 avqust) ilə hir-birini tokraıiayan, 
maddi-texniki bazası zoif olan bir sıra 
moktəblor loğv cdildi vo biıioşdirildi Ib- 
tidai pcşo tohsilindo ycni struktıır-peşə 
məktəbbri vo pcşo liscylori yaradıldı. 
Ölkodəki 107 ibtidai peşo uhsili müos- 
sisosindo, o cümlodon 47 peso lıscyi vo 
60 peşo moktohındo lül pcşo üzro 23847 
şagird tolısil aJır vo 4271 miihondis- 
pedaqoji işçi çalıştr (2005/0(>). Ila/.ırda 
Azorbaycan Respublikasıııda texııikı 

peşo tahsiliııin İnkişali Proc|ianıı (2006
09 illor)" lıoyata keçirilir.

Or t a  ixt isas tohsi l i  salıosin- 
do islahatlar, ölkoııiıı bazar iqtisaıliyyalı 
infrastrııklııruna ııyğun olaraq asason. 
şobokoniıı opliınallasdırılması vo tok 
nıilloşdirilmosi istiqaınotindo aparıltr.
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Respublikanın 56 clovlət oria ixlisas 
təhsili müəssisəsində 55280 tələbə ləhsil 
alır və 6706 müəlliın (əvəzçilərsiz) çalışır 
(2005/06). ’

Ölkədə yeni tipli tədris müəssisə- 
ləri - kolleclər yaradılmışdır. Azərbay- 
canda 1998 ildə bu tipli 8 təhsil müəs- 
sisəsi vardı, 2004 ildə onların sayı 32-yə 
çatmişdır. "Orta ixtisas təhsili müəs- 
sisələri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi 
haqqında” hökumət qərarı (2002, 26 
avqust) ilə bir sıra orta ixtisas təhsili 
müəssisələı i ləğv edilmiş, 18 yeni kollec 
yaradılmışdır. Ölkədə 4 özəl oı ta ixtisas 
təhsili müəssisəsi də ləaliyyət göstərir. 
Bütövlükdə orta ixtisas təhsili müəs- 
sisələrində 150 ixtisas üzrə mütəxəssis 
hazırlanır. 2001 ildə respublikanın 
əmək qabiliyyətli əhalisinin hər 1000 
nəfərindən 122-si orta ixtisas tahsilli 
idi. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələıiııdə,
o cümlədən sosial sahədə çalışanların 
12,2%-ini orta ixtisas təhsilli mütoxəs- 
sislər təşkil edirdi.

A 1 i t ə h s i 1 sistemiııdə 34 dövlət 
(5-i xüsusi təyinatlı və hərbi ali təhsil 
müəssisəsi), 14 qeyri-dövlət ali təhsil 
miiəssisəsi (2005/06 tadris ih) fəaliyyət 
göstərir ki, bunlıfrda 129 mindən artıq 
(xüsusi təyinatlı və hərbi təhsil müəs- 
sisələri istisna olunınaqla) tələbə təhsil 
alır və 14 mindəıı artıq professor-müəl- 
lim heyəti çalışır. Dövlət ali məktəb- 
lərinin sayı müstəqilliyin ilk illərindəki 
17-dən 34-ə yiiksəlmişdır. Qcyri-dövlət 
ali təhsil miiəssisələrinin hamısı müstə- 
qillik illərində yaranmışdır. Ali təhsil 
sistemində çoxpilləli ali təhsil modelinə 
(incəsənət, mədəniyyət tibb və idman 
ixtisaslaıı istisna olumnaqla) keçil- 
mişdir. 4 illik bakalavriat (1993/94) 
və 2 illik magistratura (1997/^8) sis- 
teminə keçidlə bağlı ali təhsiliıı dövlət 
standartları və baza təhsil proqram- 
larının tətbiqinə başlanılmışdır.

Ali təhsil sisteminin strukturunun 
təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırıl- 
masında “ Azərbaycaıı Respublikasında 
təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haq- 
qında” Prezident fərmanı (2000, 13 
iyun) mühüın rol oynadı. Başqa nazirlik 
və dövlət qurumlarının tabeliyindəki bir 
sıra ali təhsil müəssisələri Təhsil Naziıii- 
yinin tabcliyinə vcrildi, bəzi ali məktəb- 
ləı in filialları ləğv cdildi, yeni ali mək- 
təblər (Rəssamlıq Akademiyası, Milli 
Konscrvatoriya) və onların nəzdində 
kolleclər yaradıldı, 7 institut universi- 
tetə (Azərbaycan Dovlət İqfisad Uni- 
versiteti, Sumqayıt Dovlət Universiteti,

Bakı Slavyan Univcrsiıeti, Azərbaycan 
Dillər Univeısiteti, Gəncə Dövlət Uni- 
versitetı. Azərbaycan Texııologiya Uni- 
versiteti, Azərbaycan Memarlıq və 
İnşaat Universiteti) çevrildi, Azərbay- 
can Müəllimlər İnstitutu və onun müx- 
təlif regionlarda 12 filialı (2003 ildə 
Naxçıvan filialı müstəqil Müəllimlər 
İnstitutuna çevrildi) təsis edildi. 6 ali 
təhsil müəssisəsinə (Bakı Dövlət Uni- 
versiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Aka- 
demiyası, Azərbaycan Tibb Univer- 
siteti, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyası, Azərbaycan Dovlət İqti- 
sad Universiteti, Naxçıvan Dovlət 
Universiteti) özünüidarəetmə prinsipi 
əsasında fəaliyyət göstərmək hüququ 
verildi. 2006 ildə Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin fərmanına 
(06.03. 2006) müvafiq olaraq 2 yeni ali 
məktəb (Xarici İşlər Nazirliyi Diplo- 
matik Akademiyası, Azərbaycan Tu- 
rİ7m İnstitutu) yaradıldı.

Ali və orta ixtisas maktəblorinə 
tələbə qəbulunda (1992/93 tədris ilin- 
dən) test üsulu tətbiq edilir. Qəbulda 
yiiksək bal toplayaıı tələbolər üçün xii- 
susi Pıezidcnt toqaüdü təsis edilmişdir
(2001) və ilk dəfə 25 nəfər bu ada layiq 
görülmüşdür. 2004 ilin sentyabrında tə- 
qaüdçülərin sayı 4 dəfə, təqaüdiin miq- 
darı isə 2,5 dəf'ə arfırılınışdır. Dovlət ali 
təhsil müəssisələrində 1994/95 tədıis 
ilindən ödənişli təhsil forması tətbiq 
edilir. 2005/06 tədris ilində dövlət ali 
məktəblərində oxuyan tələbələıin təxm. 
yarısı (52%) ödənişli əsaslarla təhsil alır.
2001 ildə Azərbaycanda yaşı 15-dən 
yuxarı olan hər 1000 nəfərə 108 ali, 122 
orta ixtisas, 520 iımumi orta, 151 nata- 
mam orta təhsilli şəxs düştirdü.

Azərbaycanda mədəni quruculuq və 
təhsil sahəsində ınühüm addımlardan biri 
latın qrafıkalı Azərbaycan əlilbasının 
bərpası haqqında qanun (1991, 25 de- 
kabr) oldu. 1992/93 tədris ilindən ümum- 
təhsil məktəblərinin 1-ci sinfındə, 1993/94 
tədris ilindən isə bütün sinitlərdə tədrisin 
latın qrafikalı əlifbada aparılmasına 
keçildi, bütün dərsliklərin latın qra- 
fikasında nəşrinə başlandı.

A l i  t ə h s i l d ə n  s o n r a k ı  
( d i p 1 o m d a n s o n r a k ı ) t ə h s i I . 
Bu təhsil şəbəkəsinə 94 struktur bölınə,
o ciimlədən 4 institut, 11 filial, 68 baza 
kafedrası, 11 ixtisasartırma və yenidən- 
hazırlanma fakültəsi daxildir (2006). 
Bütövlükdə ölkə üzrə diplomdansonrakı 
təhsillə 26 təhsil müəssisəsi məşğııl olur 
ki, burada ildə 15-20 min təhsil işçisinin

ixtisasartırma və yenidənhazııianma 
prosesi həyata kcçirilir.

İslahat Proqrannnda nəzərdə tutu- 
lan 130-a yaxın tədbirdən 45-i bilavasitə 
ixtisasartırma və yenidənhazııianma 
məsələləri ilə bağhdır və homin tədbir- 
lərin həyata keçirilməsi sahəsində işlək 
model və mexanizmlər yaradılmışdır. 
Müəllimlərin ilkin hazırlığı, ixtisasartır- 
ına və yenidənhaznianma. təkmilləş- 
dirilmə işində Azərbaycan Müəlliınlor 
İnsututu və onun bölgələrdəki filialları, 
Bakı Təhsil İşçilərinin İxtisasartırma 
İnstiıutu və Naxçıvan Müəllimlər İnsti- 
tutu əsas baza rolunu oynayır.

Ali təhsildən sonrakı təlısil sahəsind.' 
xarici ölkələrlə əməkdaşlıq və qabaqcıl 
dünya təcrübəsinin öyrənilməsi prioi !et 
istiqamətlərdondir. Azərbaycandn ali 
təhsildən sonrakı təhsilin əlaqələıı I- 
məsi və tənzimlənməsi üzrə Respı;o!i!;a 
Tədris-Koordinasiya Şurası fəa tıt 
göstərir.

M ə k t ə b d o n k ə n a r t ə 
müəssisələri uşaq və gənclərin e: k,
ekoloji və fıziki tərbiyəsində, or m 
yaradıcılıq tələbatının ödənilmə iə,. 
intellektual səviyyəsiniıı artırılmas .. 
ailə, məktəb və ictimaiyyətin qar qlı 
əlaqələrinin yaradılmasında mii: ut
rol oynayır. 2005/06 tədris ilində oi xiə 
384 məktəbdənkonar təhsil müəssis o 
cümlədən 62 uşaq-gənclər şahma k- 
təbi, 66 texniki yaradıcılıq mərkə, 61
ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik mərk. 10
gənc turistlər və diyarşünaslıq m.> d,
88 uşaq-gənciər idman məktəf 84 
uşaq yaradıcılıq mərkəzi və 13 ə̂r 
məktəbdənkənar təhsil müəssisəs >a- 
liyyət göstərir. Bu müəssisələr 00 
nıinə yaxın şagird cəlb edilmişı i. 
onlarııı əlavə təhsili ilə I I mində j x  
pedaqoji işçi məşğuldur.

Q e y r i - dö v l ə t  təhs i l  m 
s i sə l ər i  1992 ildən yaranmağ ■
lasa da, onların dovlət tərəfindo v-
diyyatı 1995 ildən aparılmışdır.

Azərbaycanda 14 qeyri-dövl. ali 
(“ Azərbaycan” Universiteti, “ Q 
Universiteti, “ Xəzər” Univer ti, 
Bakı Asiya Universiteti, "Odlar ur- 
du" Universiteti və s.), 4 orta i; .:,as 
(Loğman Tibb Məktəbi. Sumqayıl ( ızəl 
Orta İxtisas Kollcci va s.), 11 ümumi orta 
təhsil müəssisəsi (Bakıda Heydər Əliyev 
adına Müasir Təhsil Kompleksi, Bakı 
Özəl Türk Liseyi, “Odlar Yurdu” 
Universiteti nəzdindəki Bakı Oksford 
məktəbi və s.), 3 məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisəsi təsis edilmişdir.
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D i n i t ə h s i 1 müəss i sə l ər i .
1989 idə Bakı İslam Mədrosəsi təsis 
edilmiş, 1992 ildə onun bazasında Bakı 
İslam İnstıtutu (hazırda universitet) 
yaradılmısdır. Ölkodə 1 ali ınəktəb 
(Bakı İslam Universiteti), 1 ilahiyyat 
fakültəsi (Bakı Dövlət Universiletində) 
və bir neçə mədrəsə fəaliyyət göstərir 
(2005/06). '

D ii n y a B a n k ı i 1 ə k r e d i l 
saziş i  ç ə r ç i v ə s ind ə  i s l ahat- 
lar .  Düıiya Bankı ilə birgə layihələr 
əsasında islahatlara 1999 ildən başlan- 
ımşdır. Azprbaycan hökumati ilə Bcy- 
ııəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında 
Tizalanmış (1999) Birinci kredit sazişi 
asında aparılan islahatlar öyrədici və 
'iıovasiya xarakteri daşıyırdı. Layihani

■ ;ıyata keçirmək üçiin 27 pilot müəssisə 
ciimlədəıı 20 pilot məktəb) müəyyən 
ilmiş və islahatların üç istiqamotdə 
ırılması nəzoıdo tutulmusdu: tədris

əhsil Nazirliyi hazırda dünyanın 
kişaf etmiş 30-dək ölkəsi ilə iki- 
>rəfli saziş və müqavilələr çərçivə- 
,ndə birbaşa əlaqələr quraraq, 20- 
ən artıq beynəlxalq təşkilatla 
mumilikdə 70-dən çox birgə layihə 

proqram həyata keçirir (2006).

ianı, proqramlar vo tədris-mctodiki 
minat; müəllimlərin ixtisasartırması; 
yihənin monilorinqi və qiymətlən- 
rilməsi. Layihədə nəzərdə tutulan 
iiiin müddəalar (1999-2003) tam hə- 

ata keçirilmişdir. Dünya Bankımn 
kspertləri tərəfindən birinci krcdit 
zişinin yckunlarına dair monitorinq 
ı qiymətləndirmə aparılmış, islahatın 
>ticələıi qənaətbəxş hesab edilmiş, 
ünya Bankı ilə biıgə layihələr əsa- 
nda islahatlarm davam etdirilməsi 
ıqsədəuyğun sayılmış, 2003 ildə İkin- 
kredit sazişi imzalanmışdır. Təhsil 
ızirliyi təhsil islahatının 10 illik 
003 13) stratcgiyasını hazırlamışdır. 
eni Təhsil İslahatı Layihəsinin məq- 
di 3 mərhələdə (2003-07 illər; 
)07-09 illor; 2010 13 illər) ümumi 
ıhsilin kcyfiyyətinin yüksəldilınosini 

amin etməkdəıı ibarətdir.
Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi 

adlaııan I-ci ınərhələdə (2003-07) isla- 
hatlar aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 
iimumi tohsilin keyfiyyəti və real lolo- 
batlara uyğunlıığu; təhsildə səmərəlilik 
və maliyyələşmə; məkləb qrantı pro- 
qramı; idarəetmo, planlaşdırma vo mo-

nitorinq; layihənin əlaqələndirilməsi və 
monitorinqinin təşkili.

Təhsil İslahatı Layihəsinin 1-ci mər 
hələsindo nəzordə tutulan todbirlərin bir 
hissəsi ölkə miqyasmda (uıüJi kurrikulu- 
mun hazırlanması, müəllim hazııiığı, 
dərslik və oxu materialları vo s.), bir his- 
səsi isə yalıııa İsmayıllı və Ucar rayon- 
larında, Əli Bayramlı şəhərində həyata 
kcçirilir.

“ Ümumi təhsil sistemində dərslik 
siyasəti” vo “ Azorbaycan Respublika- 
sında iimumi təhsilin milli kurrikulıı- 
mu”adlı sənadlər haznianıb təsdiq edil- 
ıııiş, “ Azərbaycan Respublikasında lasi- 
ləsiz pedaqoji təhsil və miiəllim hazır- 
Iığımn konsepsiya və strategiyası” so- 
ııədi hazırlanmışdır.

T ə h s i I i n i q t i s a d i y y a 11 v ə 
m a 1 i y y ə 1 ə ş d i r i 1 m ə s i. Bu istiqa- 
motdə aparılan islahailar təlısil sistemi- 
nin ınövcud bazasının daha da möh- 
kəmləııdirilməsi ilə yanaşı, bazar iqti- 
sadiyyatı şəraitmdə yeni iqtisadi-təşki- 
lati vo idarəetmə mexanizminin lorına- 
laşdırılmasına, təhsil sistemi işçilərinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə 
geniş təminat vermişdir. Təhsil sekto- 
runa dövlət biidcəsindən ayrılan vəsaitin 
məbləği ilbəil aıtmaqdadır. Təhsil sek- 
torıına ayrılan biidcə 2003 ildə 2002 ilə 
nisbətən 12,4%, 2004 ildə 2003 ilə nis- 
bətən 26.7%, 2005 ıldo 2004 ilo nisbətən 
22,8%, 2006 ildə 2005 ilə nisbəıəıı 31,7% 
çox olmuşdur. Dövlət biidcəsində təhsil 
xərcləri 2006 ildə 12,4% təşkil eiınişdir. 
İslahat illəriııdə adambaşına düşən təh- 
sil xərcləri təqr. 2 dəfə artmışdır. Təhsiliıı 
iqtisadiyyatında aparılan ishıhatlarda 
büdcədənkənar maliyyə rcsurslarının ya- 
radılması və onlardan səmarəli istıfadə 
mexanizminin formalaşması tədbiıiəri 
əhəmiyyətli yer tııtur. Büdcədəııkənar ıııa- 
liyyə resurslarının forınalaşmasında başlı- 
ca yeri dövlət təhsil müəssisələrində ödə- 
nişli təhsildən əldə ediloıı gəli 'ər tutur.

B e y n o I x a I q ə 1 a q o 1 ə r nuistə- 
qillik illorində daha da gcnişlənmişdir. 
Azərhaycan Respııbükası təlısil salıə- 
siııdə Avropa, Cənub-Şərqi Asiya 
rcgional koııvensiyalarına, həmçinin 
YUNFSK.O-nun Avropa Şurası ilə 
birgə hazırladığı (Lissabon, 1997) təh- 
sil sənədlori, diploınlar və elmi do- 
rəcələrin flarşılıqlı tanmması haqqmda 
konvcnsiyaya qoşulmıışdur. Rcspub- 
likanın ali tslısil sistemi Avrasiya 
(1991), Qara Dəniz llövzosi (2000) və 
Xəzərətrafı (2001) ölkəlori univer- 
siteüəri şəbəkələrino də qatılmışdır.

Bakı Dövləi Uııiversiteti 2002 04 
ılləıdə QDKUŞ-ə ıohborlik etnnsdır. 
Müx. ii/v \bcl Məhərramovuıı BDU- 
ııun beynəlxalq olaqoləriııə lıəsr olıın- 
ınuş Qloballaşan diiııyada elın və 
təhsil” adlı kilabı Rumıniyada iııgiliv 
dilində çapdan çıxmısdır. Azərbaycanın 
təhsil sistcmi lıazırda YlJNESkO . 
YUNİSF.F, İSLSKO. YUNI VOK Av- 
ropa Təhsil Foudu, Diinya Bankı. Av- 
ropa Şurası, Avıopa İttilaqı kimi bcy- 
nəlxalq təşkilalların müvaficı qurıımları 
ilə əməkdaşlıq cdir.

2005/06 tədris ilində Azərbaycanm 
23 ali məkıəbində dünyamn 45 ölkosini 
təmsil edəıı 4.5 min nəfər əcnəbi lələbə 
vo ıııagistr, 15-dəıı aıiıq xarici ölkədə isə 
dövlət və qeyri-dövlət xətlilə 3 mıııdən 
çox azərbaycaıılı loləbə və ınagistr təlısil 
alıı. Xarici ölkolorin niifuzlu ali mək- 
təblərində azərbaycanlı gənclərin təlısil 
almaları və onların miistəqil Azərbay-

A.M.Mahar- 
ramovun 

"Qlobiillaşan 
üiinyaıla clm 

va lohsil" 
kıUıhı .  

Konsuınsa. 
2006.

canın inkişafı uçün güciti amilo çevı ilmə- 
sini təmiıı etmək moqsədilə Azərhaycan 
Respublikası Prczidentinin səroııcamına 
(19.10.2006) əsasən “ Azərbaycaıı gəııc- 
lərinin xarici ölkələrdə tohsilinə dair 
Döv'lət Proqramı" hazırlanmısdır.

T a h s i I i n m ii a s i r i ıı k i ş a f 
t c n d e n s i y a 1 a r ı. Hıımanbm, de- 
ınokratiya, idarəctmənin dövlot-ictimai 
səciyyəsi, tədrisin şəxsiyyətyönümlii- 
lüyıi, milli vo ümumbaşori doyoıiəıo hör- 
mət, vətondaşlıq torbiyosi, şoxsiyyətin 
azad inkişafı, iıısan və vətondaş luiquq 
və azadlıqlarına lıörmot və s. bu kiıııi 
konscptual priıısiplər əsasında ölkədə 
müasir, diiııyovi milli tolısil sistemiııin 
qurıılınası Azorbnycanın ləlısil siyaso- 
linin əsasım toşkil cdir. A/ərbaycanda 
təhsilin inkişafınm pıioritct istiqamət- 
lərinə davaınlı insan iııkişafmda ləlısilin 
rolunun aıiırılması; təhsil qamıııvcrici- 
liyinin təkmılləşdııılınosi; ləhsildə İK i 
nin lətbiqi' Tahsiliıı keyfiyyolinm taıııin 
edilməsi; tohsili idarəctmənin nıodcnı- 
loşdirilınosi; biitiin tolısil piUəlaıi iii.ro 
yeni kurrikulumların lıazırlanmasfı
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müəllim hazırlığı və ixtisasartırmanın 
tokmillaşdirilməsi; ali təhsil miiəssisə- 
lərinin akkreditasiyası mexanizminin və 
kredit sisteminin tətbiqi; peşə-ixtisas 
təhsili müəssisələrində kadr hazırlığmın 
əıııək bazarmın tələblərinə uyğunlaşdı- 
rılması; milli təhsil sisteminin beynəl- 
xalq standartlara yaxınlaşdırılması və 
dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası və s. 
daxildir.

YU N ESK O  21 əsri “ təhsil əsri” 
elan etmiş, dünya təhsil sistemi üçiin 
dörd prinsip miiəyyənləşdirmişdir: bir 
yerdə yaşamağı öyrətmək; bilik əldə 
etməyi öyrətmək; işləməyi öyrətmək; 
yaşamağı öyrətmək. Azərbaycanda 
milli təhsil quruculuğu və təhsil siyasə- 
tinin də başlıca məqsədi və strateji xətti 
məhz bu konseptual prinsiplər əsasında 
müasir diinyəvi təhsil sistcminin tam 
formalaşdınlmasmı, beynəlxalq təhsil 
sisteminə inteqrasiyasmı təmin et- 
məkdir.

Azərbaycan Respublikası “ Avropa 
ali təhsil məkanı haqqında Bolonya

Konvensiyası” na (19.06.1999) qoşul- 
muşdur (19.05.2005). Vahid ümum- 
avropa təhsil mokamnın yaradılmasına 
yönəlmiş mədəni-maarifçilik hərəkatı 
olan Bolonya Konveıısiyası bəyan- 
naməsində irəli süriilən 6 əsas konsep- 
tual prinsipin - elmi dərəcəyəqədərki 
(bakalavriat) və elmi dərəcədən sonrakı 
(magistratura) ikipilləli ali təhsil siste- 
minə lam keçidə nail olunması; asan 
başa düşülən və müqayisə edilo biləcək 
elmi dərocələr sisteminin, həmçinin 
məzunların işo düzəlməsini asanlaşdı- 
ran diploma əlavələrin tətbiqi və tolı- 
silin fasiləsizliyinin (ömür boyu təhsil) 
təmin edilməsi; kredit sisteminə keçil- 
məsi; təhsil alan və təhsil verənlərin 
mobilliyinin (sərbəst hərokətinin) tə- 
min edilməsi; təhsildə keyfiyyətin tə- 
minatı və ona nəzarətin yeni mexa- 
nizmlərinin lotbiq olunması; Avropa 
təhsil sistemino inteqrasiyanı siirətlən- 
dirmək iiçün ali məktəblərarası biıgə 
elmi tədqiqat işlərinin aparılması və 
tədris proqramlarının hazırlanmasmm

reallaşdırıhnasım nəzərdə tutıır. Bolon- 
ya pıosesinə qoşulma Azərbaycamn ali 
təhsil sisteminin 2010 ilədək Avropa 
təhsil məkanına inteqrasiyasını, ali 
tohsilin daha da modernləşməsi və təd- 
risin keyfıyyətino nəzarətin (akkrcdita- 
siya) yeni mexanizmlərinin tətbiqini, 
ali təhsildə qiymətləndirmənin kredit 
sistcminə tam keçilməsini, ali təhsil 
sənədloıinin. elmi dərəcələrin Avropa- 
da qarsılıqh tanınmasım siirətləndirə- 
cəkdir.

Ətl.: M  e x T H s a a e  M.  M. ,  A j u ı a x i i c p -  
i lH e i )  T .A ., A a n c B  T. K. Pacnncx ııapoüH oro  
o f i p a ^ o ı ı a ı i H a  n AiepöaHiPKaııc. B.. 1980: S c-  
y i d o v F. Ə . Qori seminariyası və onun mozun- 
lsırı. B., 1988; Ə h m ə d o v  H. M.  Azərbayca.ı 
məktob və pedaqoji f'ıkir tarixi. B.. 2001: Heyılər 
Ə liyev. Təhsil m illəlin gələcəyidir /tərtib edəı. r: 
M ə r d a n o v  M.  C. .  Q u l i y e v  Ə . O- 
2002; M ə r d a n o v  M . C . ,  Q u l i y e v  Ə  Q. 
Azərbaycan təlısili Xa lq  Cüm lıııriyyəti illəri ,)ə 
(1918 20). B.. 2003.

Əsgar Quiı, "v

AZƏRBAYCANIN ELMİ ELİTASI

AMEA-mn Fizika-riyaziyyat və texnika elmlori 
bölməsi

Həqiqi üzvlər:

Abbasov Əli Məmməd oğlu (1953)
Abdullayev Həsən Məmmədbağır oğlu (1918-1993) 
Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu (1929)
Cuvarlı Çingiz Mehdi oğlu (1913-2000)
Əfəndizadə Azad Əli oğlu (1907-1996)
Əlivev Fikrət Əhmədəli oğlu (1949)
Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu (1924)
Əliyev Telman Abbas oğlu (1935)
Əliyev Tofıq Mnmməd oğlu (1928- 1993) 
Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlu (1907-1986) 
Hacıvev Akif Cəfər oğlu (1937)
Haşımzadə Firudin Məmmədəli oğlu (1935) 
Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu (1907-1980)
Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu (1911-1974)
İbrahimov İbrahim İbiş oğlu (1912-1994)
İbrahimov İsmaytl Əli oğlu (1915)

İmanov Lətif Muxtar oğlu (1922 1980)
Kərimov Mahmud Kərim oğlu (1948)
Qacar Çingiz Üveys oğlu (1929)
Qasımov Mirabbas Göycə oğlu (1939)
Quliyev Nəriman Ağaqulu oğlu (1926)
Maqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlu (1930-2000) 
Mehdiyev Arif Şəfaət oğlu (1934)
Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu (1928 2006) 
Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu (1934)
Rəsulov Məcid Lətif oğlu (1916-1993)
Salayev Eldar Yunis oğlu (1933)
Sultanov Hacıbəy Fərəculla oğlu (1921) 
Şahtaxtinski Məhəmmədəmin Həbibulla oğlıı (19. 
Yesman İosif Qavriloviç (1868-1955)

Müxbir üzvlər:

Abdullayev Əsgər Ələkbər oğlu (1927-1998) 
Babayev Arif Əliheydər oğlu (1934-1998)
Bədəlov Rza Əbdül oğlu (1915-1987)
Cavadov Mais Həbib oğlu (1929-1992)
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Cavadov Maqsud Əlisimran oğlu (1902-1972) 
Cəfərov Təyyar Ciimşüd oğlu (1939)
Əhmədov Qoşqar Teymur oğlu (1917-1975) 
Əkbərov Surxay Cabbar oğlu (1954)
Əliyev Rafıq Əziz oğlu (1942)
Əlizadə Ağasəməd Əbdiilhüseyn oğlu (1909 1490) 
Əmənzadə Yusif Əmən oğlu (1914 1982)
Əsgərov Bəhram Mehrəli oğlu (1933)
Əzimov Böyükağa Əliqulu oğlu (1924 1986) 
Hacıyev Asəf Hacı oğlıı (1951)
Hacıyev Sabir Əbdülmanaf oğlu (1928)
Hüseynov Firudin Həmzə oğlu (1918 1984) 
Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu (1924) 
ısgəndərov Bala Ağahüseyn oğlu (1936)
\ərimov Sabit Qəhrəman oğlu (1940)
)ədimov Yaqub Bala oğlu (1917-1983)
'uliyev Əyyub Salah oğlu (1954)
'urbanov Ranıız Seyfulla oğlu (1934) 
lehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu (1941) 
ləlikov Ağası Zərbəli oğlu (1957) 
ımmədov Firudin İbrahim oğlu (1936) 

ləmmədov İlham Tofıq oğlu (1955-2003) 
ləmmədov Yəhya Cəfər oğlu (1930-2000)
! mmədov Yusif Əbülfət oğlu (1950) 
lirqasımov Rüfət Mirəsədulla oğlu (1940) 
luxtarov Abdulla İbrahim oğlu (1918) 
amazanov Kərim Nəzir oğlu (1947) 
anıazanzadə Malik Heydər oğlu (1912-1987) 
eyidov Yühənnəs Mirhəsən oğlu (1927-1996) 
lüleymanov Nizami Məmməd oğlu (1945) 
ağıyev Bahadır Hiiseyn oğlu (1934)

1 ahirov VUıdimir İsmayıl oğlu (1932) 
əliyev Zöhrab Əhməd oğlu (1953-2003)

Kimya elmləri bölməsi

Həqiqi üzvlər:

Jalin Mark Aleksandroviç ( 1906-1996)
)liyev Ağadadaş Mahmud oğlu (1940)
)liyev Sahib Miiseyib oğlu (1933 1990)

Əliyev Vahab Səfər oğlu (1908-1993)
Ismayılov Rüstom Hacıəli oğlu (1909-1972) 
Quliyev Ələddin Musa oğlu (1927-1983)
Qulivev Əli Musa oğlu (1912 -19X9)
Qutırya Viktor Stepanoviç (1910-1983) 
Mehdiyev Soltan Cəfər oğlıı (1914-1985)

Monımodəliyev Yusif Heydər oğlu ( 1905 1961) 
Mommodyarov Məhərrəm Əli oğlıı (1924)

Nağıyev Murtuza Fətıılla oğlu ( 1908-1975)

Nağıyev Totıq Murtuza oğlu (1^41)
Orucova İzzət Mirzəağa qızı (1909 1983)

Rjzayev Ramiz Həsənqulu oğlu (1939)

Rüstomov Musa İsmayıl oğlu (1930)

Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu ( 1927)

Seyidov Nadir Miribrahim oğlu (1932 )

Şahtaxtinskı Həbibulla Baxşəli oğlu ( 1900 1986) 

Şahtaxtiııski Toğrul Nemət oğlıı ( 1925)

Zeynalov Bahadur Qasım oğlu (1917 1995)

Müxbir iizvlər:

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu (1952 )

Alxazov Tofıq Həsən oğlu (1932)

Babaxanov Rauf Əliməmməd oğlu (1929 1992) 

Dadaşov Bilal Atəş oğlu (1915-2007)

Əfəndiyev Ayaz Adil oğlu (1938)

Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu (1907-1967)

Əhmədov Miibariz Məcid oğlu (1945)

Əzizov Akif Həmid oğlu (1943)

Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (1939)

Hüseynov Mustafa Məmməd oğlu (1928-1991) 

Hüseynov Nazim Müseyib oğlu (1929 )

Kəlboliyev Qiidrot İsfəndiyar oğlu (1946)

Kərimov İsa Giilmanıməd oğlu (1919 1983) 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu (1942)

Qəmbərov Yunis Heydər oğlu ( 1928 1991) 

Qurbanov Telman Xudam oğlu ( 1936-1990) 

Litvişkov Yuri Nikohıyeviç (1946)

Mocidov Əjdər Okbər oğlu (1938)

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu (1950) 

Məmmədəliyev Həbib Mehdi oğltı (1912 1975) 

Məmmodov Şamxal Əliməmməd oğlu (1910 1984) 

Mordanov Mənd Əhəd oğlu (1913 1982) 

Mövsümzadə Məhəmməd Mirzə oğlıı (1908 1984) 

Neqreyev Vsevolod Fyodoroviç ( 1903 1967) 

Nərimaııboyov Oleq Ayaz oğlıı ( 1938)

Rüstomov Paşa Həbib oğlıı (1920 19l)7)

Rüstəmov Yavuz İsmayıl oğltı (1933)

Salahov Mustafa Səttar oğlu ( 1931)
Səmədova Fəzilə İbrahim qızı (1929)

Zülfüqarlı Cüınşüd İsmayıl oğlıı (1^05 1982) 

Zülfüqarov Zülfuqar Hüseyııqulu oğlıı (1913 1992)
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Yer elmləri bölməsi

Həqiqi üzvlər:

Abasov Midhət Teymur oğlu (1926)
Abramoviç Mixail Vkıdimiroviç (1884- 1965) 
Bağırzado Faiq Məmınod oğlu (1926- 1988) 
Budaqov Budaq Əbdüləli oğlıı (1928)
Cəlilov Qıırban Nizaməddin oğlu (1927-2000) 
Əhm«ıdov Həsən Əbdüləli oğlu (1906-1981) 
Əliyev Həsən Əlirza oğlu (1907-1993)
Əliyev Musa Mirzə oğlıı (1908-1985)
Əlizadə Akif Ağa Mehdi oğlu (1934)
Əlizadə Ələşrəl'Əbdülhiiseyn oğlıı (1911 1985) 
Əlizadə Qambay Əsgər oğlıı (1899-1990) 
Əzizbəyov Şamil Əbdiirrəhim oğlu (1906-1976) 
Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlıı (1907-1977) 
Quliyev Səftər Mehdi oğlıı (1908-1973) 
Quluzadə Məmmədpaşa Piri oğlu (1914-1994) 
Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlu (1910-1993) 
IVIəmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu (1931 2003) 
IMəmmədov Şirəli Nəsir oğlu (1904 1984) 
Salayev Sübhi Həşim oğlu (1927-1990)
Sultanov Əzəl Cəfər oğlu (1905-1990) 
Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlar bəy oğlu (1911-1996) 
Yaqubov Əhəd Ələkbər oğlu (1908-1979)

Miixbir üzvlər:

Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu (1939)
Babayev Səfərəli Yaqub oğlu (1923-2003) 
Babazadə Baba Qurbanqulu oğlu (1911-1962) 
Babazadə Vasif Məmmədağa oğlu (1938) 
Bağırov Bağır Əli oğlu (1936)
Calalov Qərib İsaq oğlu (1937)
Cavanşirov Rəşid Cəmil oğlu (1951)
Cəfərov İsgandər Sadıx oğlu (1948)
Əhmədbəyli Fərhad Soltan oğlu (1923)
Əliyev Əbdül Hacəli oğlu (1911-1965)
Gül Qasım Kazım oğlu (1909-1972)
Həsənov Arif Həsən oğlu (1939)
Həsənov İlyas Saleh oğlu (1927- 2002)
Həsənov Tofiq Abdulla oğlu (1921-2005) 
Xeyirov Məmməd Bəy oğlu (1925)
Xəlilov Şahvələd Binnət oğlu (1939) 
İsmavılzadə Arif C'əfər oğlu (1937)
Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu (1933)

Quliyev Arif Mehdi oğlu (1933)
Quliyev Hətəm Hidayət oğlu (1947)
Quliyev İbrahim Səid oğlu (1947)
Quliyev Rafıq İsrafil oğlu (1945)
Məmmədov Xudu Surxay oğlu (1927-1988)
Məmmədov Pərviz Ziya oğlu (1937)
IVləmmədov Ramiz Mahmud oğlu (1950)
Mustafayev Həmid Veysəl oğlu (1932)
Orucəliyev Faiq Hacı Mıırad oğlu (1934-1998)
Orucov Sabit Atababa oğlu (1912 1981)
Seyid-Rza Mirkərim oğlu (1925-1996)
Sultanov Qədir Məmməd oğlu (1918-1995)
Şıxlinski Ənvər Mamay oğlu (1911 1992)
Tahirov Nəriman Cəfər oğlu (1928-1992)

Biologiya elmləri bölməsi

Həqiqi üzvlər:

Abdullayev Cahangir Məmməd oğlu (1901 1973) 
Abdullayev İlyas Kərim oğlu (1913-1985)
Abutalıbov Müzəffər Heydər oğlu ( 1908 1984)
Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu (1928)
Axundov Vəli Yusif oğlu (1916-1986)
Cavadzadə Mirməmməd Cavad oğlu (1927)
Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu (1936 2007) 
Derjavin Aleksandr Nikolayeviç (1878- 1963)
Ələkbərov Urxan Kazıırı oğlu (1943)
Əliyev Cəlal Əlirza oğlu (1928)
Əliyev Cəmil Əziz oğlu (1946)
Əliyeva Zərifə Əziz qızı ( 1923-1985)
Əlizadə Mirzəağa Hacıbala oğlu (1910 1982) 
Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu (1947)
Əsədov Səttar Məcid oğlu (1910 1974)
Hacıyev Vahid Cəlal oğlu (1928)
Hacıyev Yaqub Hüseyn oğlu (1929)
Həsənov Hüseyn Heydər oğlu (1932 1996)
Hüseynov Cəbrayıl Muxtar oğlu (1913-1974)
Hüseynov Cəlil Yusif oğlu (1896 1979)
Qarayev Abdulla İsmayıl oğlu (1910-1966)
Qəniyev Məmmədtağı Qasım oğlu (1907-1979) 
Qrossheym Aleksandr Alfonsoviç (1888-1948)
Quliyev Ələkbər Məınməd oğlu (1911-1983)
Məlikov Firuz Əli oğlu (1902 -1965)
Məmmədov Zıilfüqar Mehdi oğlu (1903 1971) 
Məmmədova Siddiqə Rza qızı (1925)
Mirqasımov Mir Əsədulla Mir Ələsgər oğlu (1883- 1958) 
Musayev Musa Əbdürrəhman oğlu (1921)
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Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu (1910-1997) 
Namazova Ədilə Əvəz qızı (1926)
Nəzirov Mirzərza Mirzəməsi oğlu (1903 1979)
Rəhimov Rəhim Nıırməmmod oğlu (1923)
Şirokoqorov İvan İvanoviç (1869-1946)
Tağıyev Şamxal Kərim oğlu (1922)
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu (1895 1981) 
Tutayuq Validə Xasbulat qızı (1919 1980)
Ulyanişşev Valeri İvanoviç (1898 ?)
Volobuyev Vladimir Rodionoviç (1909-1987)

Müxbir üzvlər:

Abasov İsmayıl Teymur oğlu (1922) 
iğavev Telman Məmmədəli oğlu (1935) 
llabayev Məhərrəm Pirverdı oğlu (1937)

>fərov Faiq İlahi oğlu (1940)
'bdürrəhmanov Yusif Ələkbər oğlu (1912-1977) 
Məndiyev Fuad Ələddin oğlu (1909-1963)
Məkbərov Kazım Əbdülmanaf oğiıı (1909-1987) 
ıliyev Namiq Nəriman oğlu (1940)
'liyev Seyfəddin Vəli oğlu (1930) 
nliyev Spartak Əsgər oğlu (1930)
)zizov İbrahim Vahab oğlu (1947) 
eyzullavev Nicat Zəki oğlu (1932-2001)
>üləhmədov Əbdürrəhman Niyaz oğlu (1908-1989) 
iacıyev Dəmir Vahid oğlu (1929-1992)
Səsənov Əbdiıləhəd Səftər oğlu (1900- 1972) 
lüseynov Rəhim Allahverdi oğlu (1914-1971) 
ıxıamverdiyev Südeyif Bəşir oğlu (1938)
<aryagin İvan İvanoviç (1894 1966)
)arayeva Ninel İsrafil qızı (1932)
)asımov Əbdül Hiiseynəli oğlu (1929-2005) 
tasımov Rafıq Yunisəli oğlu (1931)
>asımov Xəlil Məmmədəli oğlu (1942)
)uliyev Novruz Məhəmməd oğlu (1952)
)urbanov Maqsud Rüstəm oğlu (1941) 
ləcidov Balababa Fərəc oğlu (1912-1975)
Ləmmədov Qərib Şamil oğlu (1947)
Iəmmədov Yaqub Cavad oğlu (1941) 

vlusabəyova Ümnisə Suleyman qızı (1902-1974) 
Vlusayev Səlim Hiiseynpaşa oğlıı (1937)
Rəhimov Mikayıl İsmayıl oğlu (1930)
Sadıqov İsmayıl Ələkbər oğlu (1928)
Salayev Məmmədəmin Məmmədəli oğlu (1909-2000) 
Salmanov Məmməd Əhəd oğlu (1932)
Səfərov tbrahim Sələr oğlu (1913-1999)

Səmədov Niyazi Həmid oğlıı (1915 1989)
Şiriııov Nəriman Mikayıl oğlıı (1929)
Yolçuyev Yaqub Yamin oğlıı (1938 2007)

Hıınıaııitar və ictimai elmlər bölıııosi

llaqiqi üzvlər:

Araslı l lənııd Məmmədtağı oğlu (1909 1983)
Aslanov Aslan Məmməd oğlu (1926 1995)
Büııyadov Teymur Əmiraslan oğlu (1928)
Bünyadov Ziya Musa oğlu (1923 1997)
Cəfərov Məmmədcəfər Zeynalabdin oğlu (1909 1992) 
Dadaşov Sadıq Ələkbnr oğlu (1905 1946)
Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu (1908 1975) 
Daşdəmirov Əfrand Firudin oğlu (1942)
Eldarov Ömər Həsən oğlu (1927)
Əfəndiyev Rasim Səməd oğlu (1928)
Əliyev İqrar Həbib oğlu (1924-2004)
Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlu (1906 1979)
Əzizbəvova Püstə Əzizağa qızı (1929- 1998)
Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu (1885 1948) 
Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu (1951)
Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu (1949)
Hüseynov Heydər Nəcəf oğlu (1908-1950)
Hüseynov İsmayıl Abbas oğlu (1910- 1969)
Hüseynov Mikayıl Ələsgər oğlu (>905 1992) 
İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu (1911-1993)
Kərimov Cahangir Əliabbas oğlu (1923)
Köçərli Firudin Qasım oğlu (1920-2005)
Köçərli Tofıq Qasım oğlıı (1929)
Qarayev Qara Əbulfəz oğlu (1918 1982)
Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu (1908-1976) 
Qasımzadə Fııad Feyzulla oğlu (1929)
Quliyev Cəmil Bahadur oğlu (1927)
Mahmudov Əhməd Əkbər oğlu (1923 1989) 
Makovelüki Aleksandr Osipoviç (1884 1969)
Nadirov Asəf Abbasqulu oğlu (1929)
Nəbiyev Bəkır Əhməd oğlu (1930)
Salamzadə Əbdülvahab Rohim oğlıı (1916 1983) 
Sənıədzadə Ziyad Əliabbas oğlu (1940)
Sumbatzadə Əlisöhbəl Sıımbat oğlıı ( 1907 1992) 
Şirəliyev Mərnmədağa Şiroli oğlu (1909 1991) 
Talıbzadə Kamal Abdıılla Şaiq oğhı ÇU23 2006) 
Vahab/.adə Baxtiyar Mahmııd oğlıf (1925)
Vəkilov Səmad Vurğun Yusif oğlu (1906 1956)
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Müxbir üzvlər:

Abasov Arif Akim oğlu (1937-2005)
Aslanov Səlvər Riza oğlıı (1930-2000)
Axundov Ağamusa Ağası oğlu (1932)
Axundov Bəhınən Yusif oğlu (1910-1980)
Budaqova Zərifə İsmayıl qızı (1929-1989)
Cəfərov Cəfər Haşım oğlu (1914—1973)
Cəfərov Nizami Qıılu oğlu (1959)
Dəmirçizadə Əbdiiləzəl Məmməd oğlu (1909-1979) 
Əfəndiyev Oqtay Əbdülkərim oğlu (1926)
Əhmədov Qara Məmməd oğlu (1928-2003) 
Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu (1928)
Əliyev Aqil Əlirza oğlu (1926-2006)
Əliyev Vəli Hüseyn oğlu (1936)
Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu (1922-1984) 
Fətullayev Şamil Seyfulla oğlu (1926)
Gövüşov Ziyəddin Bahadur oğlu (1920-1985) 
Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu (1936)
Hüseynov Böyiikağa Murtuza oğlu (1926-1983) 
İbrahimov Ziilfəli İmaməli oğlıı (1910-1972) 
İsmayılov Mahmııd Əliabbas oğlu (1920-2001) 
Kərimov İnqilab Saleh oğlu (1931)
Kərimov Kərim Cabbar oğlu (1921-1995)
Qarayev Yaşar Zahid oğlu (1936-2002)
Qasımzadə Ənvsr Əli oğlu (1912-1969) 
Qəhrəmanov Vahid Ponah oğlu (19U0 1978)
Qiyasi Cəfər Əli oğlu (1942)

Quliyev Əlövsot Nəcəfqulu oğlu (1922-1969) 
Qurbanov Afad Məhəmməd oğlu (1929)
Mədətov Qaraş Əli oğlu (1928-1993)
Məlikov Arif Cahangir oğlu (1933)
Məlikova Məsuınə Fazil qızı (1929) 
Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu (1942) 
Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı (1946) 
Məmmədov Aydın İsrafil oğlu (1941-2003) 
Məmmədov Zakir Cabbar bəy oğlu (1937 2003) 
Məmmədova Fərıdə Cəfər qızı (1938) 
Məmmədova Rəna Azər qızı (1950)
Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu (1920-2002) 
Muradov Şahbaz Musa oğlu (1938)
Musayev Akif Fərhad oğlıı (1947)
Nemətova Məşədixanım Sədulla qızı (1924) 
Nəbiyev Azad Mövlud oğlıı (1945)
Nərimanov İdeal Həmid oğlu (1927-2006) 
Nuriyev Əli Xudu oğlu (1939)
Orucov Əliheydər Əliabbas oğlu (1905 1987) 
Paxomov Yevgeni Aleksandroviç (1880-1965) 
Rüstəmova Azadə Cəfər qızı (1932 2005)
Səfərli Əliyar Qurbanəli oğlu (1937)
Səttarov Məqsəd Məhəmmədəli oğlu (1925-2000) 
Verdiyeva Zemfıra Nadir qızı (1935)
Vəliyev Teymur Süleyman oğlu (1928 2002) 
Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı (1940)
Zamanov Abbas Fəttah oğlu (1911-1993) 
Zərgərov Əbdülqafur Əminulla oğlu ( 1929-1997)
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Bəşor mədəniyyotinin beşiyi olan 
Şorqdə ilk kitabxanaçılıq fıkirləri yaran- 
dığı kimi. gil lövhələrdən ibarət kitabla- 
rı saxlayan ilk kitabxanalar da burada 
meydana gəlmişdir. İlk kitabxana kala- 
loqlarının burada tərtib olunması da hə- 
min fikri təsdıq edir. Şərqlə Qərbin qov- 
ağtnda yerləşən Azərbaycaııın zəngin 
arixi, əsrbrlə formalaşan mədəniyyəti 
ardır. Bıı mədəııiyyətin ayrılmaz hissə- 
i olan Azərbaycan kitabxanalarmın da 
ıırixi çox qədimdir. Hələ 5 əsrdə Alba- 
iyada əlifbanın meydana gəlməsi ilə 
laqədar kitablar yarammş, məbod vo 
ləktəbbrdə kitabsaxlayıcılar təşkil 
dilmişdi. 7 əsrdə Azərbaycanın Ərəb 
ilafətinin tərkibinə daxil olması və is- 
ım dininin yayılması nəticəsində ırıəs- 
ıdlərdə Quranın miixtəlif alyazmalarını 
ə digər dini kitabları combşdirən kiçik 
itabxanalar, sonralar isə din xadimləri 

ııazırlayan mədrəsələrdə təlim tədris işi- 
ıə kömək məcısədilə xüsusi kitabxanalar 
ləşkil olunurdu. Azərbaycanda ilk məs- 
'd və mədrəso kitabxanaları Bərdo, 

Gəncə, Şamaxı, Naxçıvan, Ərdəbil, 
Təbriz, Beyloqan vo s. şohərlərdə yara- 
lılmışdı. Kitablar ilk dövıiərdə saııdıq- 
arda və xüsusi rəllərdə saxlanıhrdı. Ar- 
ıq 11-12 əsrb>'də bəzi böyiik məscid ki- 
abxanalannda kitab saxlamağın, onu 
xucuya verməyin özünəməxsus sadə 
ısulları formalaşdı. Moscid kitabxana- 
ırı başqa kitabxanaların yaradılmasın- 
la, kitabçılığın inkişafında, kitabxana- 
arın cəmiyyotdəki rol və əhomiyyotinin 
nöhkamlonməsindo nıühüm rol oynadı. 
ləm kitabxana, hom də kitabın üziinü 

köçiirüb yayan dini ocaqlar Azərbaycan 
kitabçılığımn inkişafı, kilabxanaların vo 
kitabxana işi proseslorinin təkmilləşdi- 
rilınəsi sahəsində xcyli iş göımüşlər. 
ıviəscid və modrosə kıtabxanaları homçi- 
nin kitabxanaçılıq bilikbrinin rüşeym 
halında meydana golib formalaşmasın- 
da da yaxından iştirak etmişdir. Moscid 
kitabxanalarında ayrıca kitabdar (ki-

KİTABXANALAR

tabxanaçı) vəzilbsi var idi. Ən savadlı 
ruhanjlər bu vəzıfodo çalışnıış, kitabxa- 
ııaları idarə etmək. kitabxanaların qu 
ruluşuna, texniki tocbizatına. kitab 
fondlarının zənginləşmosinə kömək gös- 
tormok, kitabxana fondlarımn mühafızo 
olunması, düzgün saxlanma vo diizülüş 
sistemlərinin yaradılması, kifablarııı 
oxuculara verilmə qaydalannın müəy- 
yənloşdirilınəsi, fondda olan kıtabların 
siyahılarmın tərtibi və s. kimi vəzifəbri 
yerinə yetirmişlər. Məscid vo modrosə 
kitabxanalarının taxçaları sonralar ki- 
tab dolablarma (rəlbriııə), siyahılar isə 
kitabxana kataloqlarına çevrildi.

11-13 əsrlərdə Azərbaycanın iri mo- 
doniyyət və tohsil mərkəzlərindo saray 
kitabxanaları təşkil edildi. Belə kitabxa- 
nakırın Gəncə, Şamaxı, Təbriz vo s. şo- 
həıiərdə olınası barədə Nizaminin, Xa- 
qaninin, digəi' alim və şairlərin əsərbrin- 
do məlumatlar vardır. 12 osı in 2-ci yarı- 
sında Şirvanşahlar sarayında zəngin ki- 
tabxaııa olmuş, minlərb kitabı olan bu 
kitabxanadan dövrün görkonıli alim vo 
şairləriııdən Əbül-Üla Goncəvi, Əfzəlod- 
din Xaqani, Foloki Şirvaııi vo b. istifado 
etmişbr. Kitabxananm nəzdiııdo şairlor 
moclisi olnauşdur.

12 əsrdə Goncədə “ Dar-əl kitab” ad- 
lı böyük bir kitabxana fəaliyyət göstərir- 
di. Bu kitabxaııa bir çox Şərq ölkolərin- 
don ən ıpymətli əlyazma kitabları alırdı. 
Kitabxananın özündə də kitabın ü/ü 
köçiirüliib çoxaldılırdı.

Orta əsrlorin moşhur saray kitabxa- 
nalarından biri də 12 osrin ,90-cı illorin- 
do fəaliyyəlo başlamış Qəzviıı şohərinin 
şimalında yerbşon Ələmut qalasmdakı 
“Seyyidano” kitabxaııası idi. Qala və kı 
tabxana İsmaililər dövbtinin banisi Hə 
sən Səbbah (1055- 1124) tərəfindən ya- 
radılmışdı. “ Seyyidano" kitabxanasının 
Azorbaycanla yaıuışı, xarici ölkobrdo do 
oxucuları var idi. Nəsiroduın Tusi 13 
əsrin 30-cu illorində Kuhistanda lıobs 
olunub Əlomııt qalasuıda saxlandığı

dövrdə bu kitabxanada işləıııiş, bir ncço 
il həmin kjtabxananm mudiri olmuşdur.

13 osıdo Təbı izdo Qazaıı xanın sara- 
yında zəngin kıtabxaııa yaradılınış, bu 
məqsədlo xüsusi biııa tikilnıi^dir. Dövlot 
kitabxanası hüququna malik həıniıı ki- 
tabxanada qiymotli elmi və dini əsoıiər 
lə yaııaşı dövlət formanlan. diplomatik 
ınəktubkır və dıgər rəsmi sənodlor da 
toplannnsdır. Kitabxananın idarə oluıı- 
ması xüsusi kitabdarlar tərəfındən həya- 
ta keçirilmişdir.

Təbrizin Q;(zan adlanan hissəsindo 
daha iki böyiik dövbt əhomivyətli kitab- 
xana olmuşdur. “ Beytül kütüb" (“ Kitab 
evi” ) və “ Beytiil-qanun” ("Qanun evi") 
adlanan bu kitabxanalarda miixtolif elm 
sahələrino dair zongin əlyazmaları 
ınühafİ7Ə cdilmijdir.

1300 ildə görkəmli alim Fozlullah 
Rəsidoddin torəfindən Təbriziıı şiınal- 
şərqindo salınmış Rəbi-Roijidı ’ şəhər- 
ciyindoki 7 nıinə qədor təbbənın tolısil 
aldığı univcrsiteıın zəngiıı kitabxanası 
olmuş, bu kitabxanada bir çox Şorq öl- 
kolorindon gotirılmiş müxtolif elııı saho- 
lərinə daır 60 nıiııdən artıq ədəbiyyat 
saxlaııılmisdır.

Orta əsrlərdə Azərbaycanda ınoşhur 
elmi kıtabxaııalardan biri böyük aliııı 
Nəsirəddiıı Tusinin bilavasitə rohbərliyi 
və iştirakı ib 1258 61 illərdə yaradılmış 
Marağa rosodxanasmııı kitabxaııası ol- 
muşdıır. Kıtabxanada İraqdaıı, İnııı- 
dan. Sııriyadan, Mərkozi Asivadan. 
Anadoludan gotirilmis riyaziyyat, astro- 
nomiya, folsəfə, toontiq taı ix vo s. dııı 
sahələrino dair kitablar, o Ciim-Udan 
N.Tusiııin öfeüniin 100-dən artıq əsəri 
vardı. Kjtabxaııa fondunun ümıııni lıəc- 
mi iso 400 miıı ınisxə idi

13 14 əsıiərdə mədrosə kitabxanala- 
rı öz foııdlarııım zənginliyi ilə lərqlən- 
miş, burada dini kitablarla yaııaşı diiıı- 
yəvi ədəbivyat da saxlanılmışdır.

14 16 əsrbrdo Qaraqoyunlıılar. Ağ- 
qoyunlular və Səfəvilər tlövründə A/->r-
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baycanın bir sıra hökmdarları torətln- 
dən zəngin saray kitabxanaları yaradıl- 
mışdır. Bıı kitabxanalar içərisində Ca- 
hanşahın (Həqiqi), Uzıın Hjsənin, Sul- 
tan Xəlilin və Sııltan Yaqubun təşkil et- 
diyi saray kitabxanaları xiisusilə zəngin 
otmuş, oıılarda dövrün bir çox alim, şa- 
ir, xəttat, rəssam və digər görkəınli şəx- 
siyyətləı i fəaliyyət göstərınişlər.

Səfəvi hökmdarı I Şah İsmayıl (Xə- 
tai) tərəfindən yaradılmış Təbriz saray 
kitabxanasında Şərqin böyiik klassiklə- 
rindən Nizaminin, Firdovsinin, Sodinin, 
Hafizin, Əssar Təbrizinin qiymətli əl- 
yazmaları vardı. Kitabxananın nəzdin- 
də həmçinin əlyazma kitablarını hazırla- 
yan, köçürən, miniattirlərlə bəzəyən, 
cildləyən, bədii tərtibatını təmin edən 
emalatxana da fəaliyyət göstəıirdi.

1522 ildə I Şah İsmayıl tərəfindən ki- 
tabxananın fəaliyyətinə dair xüsusi fər- 
man imzalanmış, bu fərmanla görkəmli 
rəssaııı Kəmaləddin Behzad kitabxana- 
nın rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdu. 
I Şah İsmayıl tərəfindən ikinci kitabxa- 
na Ərdəbildə, babası Şeyx Səfınin şərəfı- 
nə tikdirdiyi m.ıqbərənin nəzdində yara- 
dılmış və bu elm-mədəniyyət ocağı ki- 
tabxana işi tarixində Şeyx Səfi kitabxa- 
nası kimi məşhurlaşmışdır. Səfəvilər 
sülaləsinin hakimiyyətdə olduğu 235 il 
ərzində fəaliyyət göstərən bu kUabxa- 
naya I Şah İsmayıldan sonra bütün Sə- 
fəvi hökmdarları tərəfindən qiyməlli ki- 
tabların hədiyyo edilməsi ənənəyə çevril- 
rnişdir.

17 18 əsrlərdə bu kitabxanada ol- 
muş bir sıra Avropa alimləri, səyyahlar

və elçilər orada saxlanılan qiymətli 
əlyazmalar haqqıııda məlumatlar vcr- 
ınişlər. 1852 ildə Ərdəbilə daxil olan rus 
qoşunlarının başçısı general Suxtelen 
Şeyx Səfı kitabxanasının bütün kitab- 
larını A.S.Qriboyedovun köməyi ilə 
Sankt-Peterburq İmperator Kitabxana- 
sına (indiki Saltıkov-Şedrin adına Ru- 
siya Milli Kitabxanası) göndərmiş və bu 
kitablar həmin kitabxananın Şərq foıı- 
dıınun əsasını təşkil etmişdir (əlyazma- 
larının əksəriyyoli indi də orada saxla- 
nılmaqdadır).

Orta əsrləıdo kitabxanaların geniş 
yayılmış formalarından biri də şəxsi ki- 
labxanalar idi. Bu dovıdə Azərbaycan- 
da Bəhmənyarın, Xətib Təbıizinin, 
Əbül-Üla Gəncəvinin, Xaqaninin, Niza- 
minin, Fələki Şirvaninin, Mücirəddin

Beyləqaninin, Nəsirəddin Tusinin və b. 
böyük kitabxanaları olmuşdur.

17 əsr şəxsi kitabxanaları içərisində 
Təbrizli Şərəfəddinin, Mommədrza 
Məcruhun, 18 əsrdo isə Əbdülrozzaq 
Diinbilinin kitabxanaları öz zənginliklə- 
ri ilo xüsusilə fərqlənirdi. Belə kitabxa- 
nalarda, əsasən, təzkirolər saxlanılırdı. 
Şəxsi kitabxanalar şəbokəsinin inkişaf 
etməsino sobəb ölkədo tohsiliıı inkişaf 
edərok kiitləviləşməsi, kitab hazırlayıb 
yayan miiəssisələrin sayının artması, ki- 
tab nüsxələrinin çoxalması idi.

18 əsrin şəxsi kitabxanaları arasında 
Qarabağ xanı Pənah xanın kitabxanası 
xüsusilə fərqlonmişdir. Pənah xanın 
(1747 60) və onun oğlu İbrahimxəlil xa- 
nın (1760-1806) hakimiyyəti illərində 
Qarabağda böyük abadlıq, inşaat işləri-

nin aparılması faktı məlumdur. Şuşada 
tarixi qalalar tikdirməklo bərabər Pənalı 
xan 18 əsrin 2-ci yansında öziinün saray 
əyanlarının və eləcə də Qarabağa gələn 
hörmətli qonaqların istifadə edə biləcəyi 
Şərq üslubunda möhtoşəm bir kitabxa- 
na binası tikdirmişdir. Kitabxananın 
fondu, əsasən, Qarabağın moscid və 
modrəsələrində toplanmış, iizü köçürül- 
müş qiymətli əlyazmalar ilə zongin ol- 
muşdur. İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti 
dövründə kitabxananın fondu daha da 
zənginləşmiş, həlta uzaq Venesi\aaan 
kitahxana üçün kitablar gətirilmişdir. 
Həınin dovrdə İbrahimxəlil xanın vəzi: i, 
dövriinüıı ınütəfəkkir şairi Molla Pöiıah 
Vaqif də bu kitabxanadan bohrələnmiş, 
sonralar burada üzünü köçürdiiyü əlyaz- 
malaıdan və bütün ömrü boyu topladığı 
əsərlərdən ibarət şəxsi kitabxanasını i- 
ratmışdır.

19 əsrin tanınmış ziyalılarındar >- 
basqulu ağa Bakıxanov uzun illor b u 
Şərq ədəb’yyatına və tarixinə dair toj 
dığı osərlərdən ibarət zəngin bir kila ı- 
na təşkil etmişdi. Bu kitabxananın əl r 
hissəsi nadir əlyazmalardan ibarət 
Professor İ.Brez həmin kitabxaı ı
olan əlyazmaların kataloqunu ha.- -
yaraq 1849 'ldə Kazanda nəşr oh n
“ Dağıstana və Zaqafqaziyaya səya' 
əsərinin əlavələrinə daxil etınişdi.

Azəıbaycan dramaturgiyasının 
nisi Mirzə Fotoli Axundzadəniıı (Ax 
dov) do böyük şəxsi kitabxanası olr -r
dur. Onun kiıabxanasında fəlsəfəy. i-
yasətə, təbabətə, iqtisadiyyata taı ■.
coğrafiyaya, ədəbiyyatşünaslığa, ■ -
liyə, riyaziyyata, fizikaya və s. eln' ə
aid kitablar olmuşdur.

Ən zəngin şəxsi kitabxanalardan ri 
də 1901 ildə qızlar üçün seminariv 
mış Məmməuqulu Kəngorliyə mr s
oimuşdur. Üç bölmədən ibarət h; ii
kitabxanada, əsasən, hüquq vo fəls: ə
aid 3041 adda kitab toplanmışdır.

19 əsrin ikinci yarısında Azərl /-
canda ilk ictimai-kütləvi kitabxan r
və qiraətxanalar meydana golməyə 
ladı. 1859 ildo Şuşada, 1868 ildə Gə' 
də, 1887 ildə Bakıda ictimai kitabx: ı-
lar açıldı. 1887 ildə Bakıda üç kitabx. a 
var idi. 1890 ildə bu kitabxanalar bir! 
dirilərok Bakı şohər bolodiyyə idarəs =ıə 
verildi. 1887 ildə Qubada, Lənkəranda 
və Naxçıvanda ictima'-kütləvi kitabxa- 
nalar yaradıldı.

1894 ildə görkəmli yazıçı Nəriman 
Nərimanov tərəfindən yaradılmış ilk ic- 
timai kitibxana-qiraotxana Azərbayca-

Azoıbaycan M illi Kilabxanası. Bakı. 1960. Memar M. Hüseynov.
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nın modəni həyatında böyük hadisə ol- 
du. Kitabxana 1898 ildə çar senzurası 
torəfindən bağlandı.

19 əsrdə Azərbaycanda ünnımi fon- 
du 18 min niisxə olan 25 külləvi kitabxa- 
na foaliyyət göstərirdi.

1918 ildə yaradılmış Azərbaycan 
Xalq C ümnuriyyoti hökuməti mədoniy- 
y. t və maarif sahosindo Cıduı islahatlar 
ıparmaf’a başlamış, kitabxana işinin in- 
kışafına xüsusi tlıqqət yelirmişdir. Hə- 
ıniıı dövrdo ölkədo fəaliyyot göstorən 
biiüin təhsil müəssisələrində xalq mək- 
’ ıblərində, seminariyalarda, politexnik 
məktəblərdə, gimnaziyalarda, realni 
iH.r'knblərinda və s. kııabxanalar yara- 
■Jılmışdır.

Xalq Cümhuriyyəti dövründo Azor- 
■:ycanda kitabxana kollektoru vo ’ki 
labxana 1918 ildo Mirzə Əlokbər Sa- 
r adına Kütləvi Kitabxana, 1919 ildə 
ı  Bakı Dovlət Universitetinin elmi ki- 

anası təşkil edilmişdir. 1920 il aprel 
;alına qədər Azərbaycanda 965 mək- 
b və 102 şohər və kənd kitabxanası fo- 
iyyət göstormişdir.

M.Ə.Sabir adına Kiitlovi Kitabxana 
ıiversal xarakterli olub, o dövr üçiin 
rayət qədər böyük oxucu auditoriyası- 
' malik idi. 1925 ildən etibarən bıı ki- 
bxana Azərbaycan Respublikasında 
sşr olunan kitablarla komplektləşdiril- 
ləyə başladı. Fondu rus vo Azorbaycan 
dəbiyyatı ilə zəngin olan ki'abxana ilk 
llər 3 min ədəbiyyat loplaya bilmişdi. 
onralar kitabxananın fondu 200 minə 
atdı. Hazırda M.F.Axundov adına 
lilli Kitabxanadan sonra ölkədo fəaliy- 
ət göstərən universal təmayüllü ən iri 
itabxanadır.

Azərbaycan Respublikasının ən 
öyük ali məktəb kitabxanalarmdan 
lan Bakı Dovlət Universitetinin Elıııi 
itabxanasının əsası 1919 ildə Mixay- 
ıvski (indiki Məşədi Əzizbəyov adına) 
əstəxanasının nəzdindəki kiıabxanamn 
niversiteto venlməsi ilə qoyulmuşdur. 
lomin ildə kilabxanaııın fondunda 250 
'iisxə çap valıiJi olmuşdur. 1920 ildo 
>abunçıı xəstəxanası nəzdindəki kitab- 
anamn fondu da universiteto verilmiş 
ə fondu 212 çap vahidi olan tibb şöbə- 

si təşkil edilmişdir. Kitabxananın Şərq 
>öbosi Şərq fakültəsinin dekanı profes- 
sor Panteleymon Kristoviç Juzeniıı to- 
şəbbiisü ilə yaradılmışdır. 1922 ildo pro- 
fessorlar F.N.İlyin və Pavel Yııryeviç 
Rostovsev Petroqrada (Saııkt-Peter- 
buıq) ezaııı olıınmuş və onlar oradaıı 
pulsuz olaraq 200 pııddan artıq elmi

ədəbiyyat o cüınlədon Rusiya hlmloı 
Akademiyasının büıün noşrlorini alıb 
gotirmişlər. Kitabxananın kitab fondu
1924 ildo 24713 niisxoyo çatmışdır. 
1928 29 iHorda Bakı Fransız Comiyyoti- 
nin 1000 niisxədən ibarət kuabı. Maaril' 
İşçiləıi Evi Kitabxanasınııı 2000 cilddon 
ibarət rus diliııdə jurnallar komplekti 
universitetin kitabxanasma verilmişdir. 
Həmin illərdo kitabxananm foııduııa 
professorlardan Bəkır Çobaıi/ad.v 
P.K.Juze və b.-nın şəxsi kiıabları da da- 
xil olmuşdur.

1940 ildə kitabxanaıım fondunda 
204613, 1975 ildə 1531769, 2006 ildə 
2500000 nüsxə çap vahidi olnıuşdur Ki- 
tabxana 1971 ildən ölkonin bütiin ali 
məktəb kitabxanalarımn elmi-metodik 
mərkozi sayılır. Onun qızıl fondu nadir,

Azərbaycan Milli Kitabxanası
Azərbaycan Respublikasında ən 
böyük kitabxana, respublikada çap 
olunan əsərlərin aovlət kitab saxla- 
yıcısı, kitabxanaşünaslıq və biblio- 
qrafiya üzrə elmi-metodik mərkəz.
1939 ildə M.F.Axundzadənin adı ve- 
rilmişdir. Nadir kitablar bölməsində 
tarix və elmi əhəmiyyətə malik qiy- 
mətli əsərlər saxlanılır. Sankt-Peter- 
burqda nəşr olunmuş ilk Azərbay- 
can çap kitabı (1720), Azərbaycan 
ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinin 
nadir nüsxələri, Təbriz, istanbul, 
Qahirə, Tehran və b. yerlərdə Azər- 
baycan dilində buraxılmış bir çox 
çap məhsulları kitabxananın qızıl 
fonduna daxildir.

qədim kitablaıdan, rus odəbiyyalı fon- 
dunıın olyazmalarmdan, Avropa dillə- 
riııdə olan fonddan, elocə də Azərbay- 
canşünaslıq və Şorqşiinaslıq şöboləriııin 
ədəbiyyatından ibarotdir. Buıada 14 18 
əsrlərə aid nadir əlyazmaları toplanmış- 
dır. Ən qədim əlyazması 1308 ilə aiddir. 
Bu zongin fonddan univcrsitetm 15 ıniıı- 
don arııq miiəllim və ləlobə heyətmdon 
əlavo, Azərbaycamn digər alrnı vo 
miitoxəssisləri də istifado edir. Onların 
xidmətinə elmi, tədris və bodii ədobiy- 
yaldan ibarət olan 5 abonement, 12 qi- 
raot zalı və 30 kafedra kitabxanası veril- 
mişdir.

20 əsriıı 20-ci illonndən başlayaraq 
Azorbaycanda kütlovi kitabxanalar vo 
eloco də müxtəlif tıpli salıə kilabxaııa şo- 
bokəlori mkişaf etıııoyə başladı. 1920 il- 
do Politcxnik İnslitutumm (indiki Nel't

Akademiyası) kıtabxanasmııı, 1921 ildə 
Azərneft markozi elmi kiiabxaıuısmın 
tindiki Rvspublik.ı I Imi-Tcxnüd Kitab- 
xanası), 1923 ildə A/.orbaycanı Tədejiq 
vo Tətəbbo Cəmiyyotmin kitabxaııası- 
nın (iııdiki AMl A Moı k.wi Llmi Kitab- 
xanası), 1923 ildə A/orhaycan Resjjub 
lika Dövlət Kitabxanasmm (iııdiki 
M.F Axundov adıııa Azorbaycaıı Milli 
Kitabxanası) və 1925 ilds Dövht Kitab 
Palatasmın yaradılıııası A/orbaycaııda 
kitabxana işinın inkişafıııa təkaıı verdi.

1921 ildə yaradılan Respııblika El- 
mı Texniki Kıtabxaııası ııorınauv-tex- 
niki sənədlər, patent ədəbiyyatı, elm və 
texnika sahəsindo ədobiyyai və digor so- 
ııədlərlə Azorbaycan Rpspııblikasının 
Standartlaşdırma, Metrologiya və Da- 
tent üzrə Dövlot Agentliyinə kitabxaııa- 
biblioqrafiya vo iııformasiya xidmətini 
həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış kitab- 
xanadır. Yarandığı vaxtdan indivədək 
onuıı londu normativ-lexniki sənodlər, 
patent ədəbiyyatı, elm və texnika sahə- 
siııdə ədəbiyyat və digər sənədlərlə koııı- 
plektləşdirilir. Kitabxana resfrtıblikadn- 
kı bütün elmi-texniki kiıabxanalara ıne- 
todik rəhhorliyi həyata keçirir. Foııda 
daxil olan yeni kitablar barədə oxucula- 
ra məlıımat vermək, oxucııların sorğııla- 
rını öyrənmok iiçün kıtabxana kiitləvi 
tədbirlərin mtixtslif növlərindon. daiıııi 
sorgilərdən, ınövzıı sərgilərindən, iııtbr- 
masiya günlərindən və normativ-texniki 
sənədləriıı səıgilərindən geniş istifadə 
edir.

1921 il yanvarın 21-do Azərbaycan 
SSR Xalq Torpaq Komissarlığının nəz- 
dində respublika əhəıniyyətli ilk salıə ki- 
tabxanalarmdan biri olan Respublika 
Elıııi Kənd Təsərrüfatı Kitabxaııası yara- 
dıldı. 40-cı illərin əvvollərıııdə kıtabxaııa- 
ııın 13 mindəıı çox kıiabı olıııuşdur.

19(ı7 ildau Azərbaycan SSR Kənd 
Təsərrütatı Nazirliyi nəzdiııdo Respubli- 
ka Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxaııası 
kımı öz foaliyyətini davanı cldiıdi. 1967 
ildən kəııd təsərriilatı odobiyyalıııa dair 
geniş oxucıı kiilləsinə nıəlumat çatdu- 
ınaq iM*t|sodilo məhımal-biblioqıafik 
ııəşrlar çap etdııir. 1973 ildəıı başlaya- 
raq, Azərbaycanda çıxan kəııd ləsəırii- 
latına dair biiliin ədəbiyyatın məcbuıi 
pullu nüsxəlorini alır.

Kiiabxanamn 3£> lllialı, 51 şəbskəsi 
fəaliyyət göstəıir. 1982 ildən kəııd tə- 
sorriifatı iizrə depnz.itar ınühafızə nı.ır 
kəzidir. Kitabxanamıı ümtııııi ttmdumııı 
həcmi I ıııln. ııüsxəyə yaxıııdır. Kitab 
foııdıı 39260 ıuisxədir B00(>).
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademi- 
yasımn Mərkəzi Elmi Kitabxanası res- 
publikada ölko və dünya əhəmiyyətli el- 
mi nəşrlərin zəngin fondlarına malik 
olan ən iri, universal ləmayüllü. aparıcı 
elmi kitabxanadır. Mərkəzi Elmi Kitab- 
xana 1923 ildə görkomli ziyalılar Nəri- 
man Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haq- 
verdiyev, Tağı Şahbazi (Simurğ), Hənəfı 
Zeynallı və b.-nın təşəbbüsü və yaxından 
köməyi ilə Azərbaycanın təbii sərvətləri- 
ni, iqtisadiyyatım, tarixini, fəlsəfəsini, 
ədəbiyyat və incəsənətini və s. öyronmək 
məqsədi ilə Azərbaycam Todqiq vo Tə- 
tobbö Cəmiyyəti yamnda yaıadılmışdır. 
Azorbaycamn, eləcə də qonşu regionların 
tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası, təbii 
sərvətləti, elm və mədəniyyətinin öyrənil- 
məsində mühüm xidmətləri olmuş həmiıı 
Cəmiyyətin nəzdində görkəmli ədəbiy- 
yatşünas-biblioqraf professor A.V.Baq- 
ı inin rəhbərliyi ilə təsis edilmiş B'blioqra- 
fıya bürosıı kitabxananın toşəkkiilü üçün 
ilkin baza olmuşdur.

1925 il avqustun 9-da Azərbaycanı 
Tədqiq və Tətobbö Comiyyəti Mərkə/i 
Şurasının iclasında Biblioqrafiya büro- 
su əvəzinə Kitabxana-biblioqrafıya bii- 
rosu təsis edilir. Bu dövrdə Azərbaycan 
ölkəşünaslıq materiallarının toplanması 
sahəsində geniş iş aparılır. Elmi tədqiqat 
işlərinin aparılması üçün zəruri olan in- 
formasiya bazası tədricən formalaş- 
mağa başlayır. 1926 ildə kitabxanada 
ilk oxu zalı istifadəyə verılir. Kitabxana 
biblioqrafık fəaliyyotini genişləndirərok, 
elmi tədqiqat planlarına müvafıq olaraq 
“Xəzər dənizi və hövzəsinin biblioqrafı- 
yası” , “ Azərbaycan haqqında ədəbiyya- 
tın biblioqrafıyası” , “ Azərbaycanda türk 
mətbuatı” kimi göstəricilər nəşr etdirir.

1951 ildə Azərbaycan SSR EA Rə- 
yasət Ileyətinin qərarı ilə elmi tədqiqat 
institutlarının kitabxana şəbəkəsinin fə- 
aliyyətini olaqələndirmək və onlara ıəh- 
bərlik etmək məqsədilə Kitabxana Şura- 
sı yaradıldı. Şura Mərkəzi Elmi Kitabxa- 
nanın və şəbokə kitabxanalarımn fəaliy- 
yətinə, fondların komplektləşdirilməsi, 
biblioqrafik göstəriciləriıı nəşri, oxucula- 
ra xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsi 
və s. məsələlərə nəzarət edirdi. Bu dövrdə 
kitabxananın fondlarında saxlanılan 
çap məhsullarınm sayı 500000 nüsxə idi. 
1952 il iyul ayının 13-də SSRİ Bas Mət- 
buat İdarəsinin göstərişi və EA Rəyasət 
Heyətinin sərəncamı ilə kitabxanada 
Xüsusi Mühafızə Fondu təşkil edildi və 
buraya 1937-38 ildə repressiya qurban- 
hırı Əhməd Cavad, Salınan Mümtaz,

Mikayıl Müşfiq, Ədilə xanım Şahtax- 
tinskaya, İbrahim Eminbəyli və başqa 
171 nəfərin 8152 nüsxə kitabı veıildi.

1956 ildən etibarən kitabxana özü- 
nün beynəlxalq əlaqələrini genişləndir- 
miş, dünyanm 50 ölkəsinin 570-dən çox 
elmi miiəssisə və kitabxanası ilo ədəbiy- 
yat mübadiləsi aparmağa başlamışdır.

1959 ildə 600 mindon çox, o cümlə- 
dən 145 ıııin nüsxə xarici ədəbiyyata 
malik olaıı kitabxanaya müstəqil müba- 
dilə aparmaq səlahiyyəti verildi. Həmin 
vaxta qədər mübadilə əməliyyatları 
SSRİ EA-mn kitabxanası vasitəsilə apa- 
rılırdı. Kitabxana biblioqrafık nəşriyyat 
fəaliyyətini də genişləndirdi və “ Azər- 
baycanın elm və mədəniyyət xadimləri” 
seriyasından respublikanm görkəınli 
alim vəsənət adamlarının həyatına, elmi 
fəaliyyətinə həsr olunmuş şəxsi biblio- 
qrafık göstoricilər çap etməyə başladı. 
Həmin göstəricilərin nəşri bu gün də 
Mərkəzi Elmi Kitabxanada davam etdi- 
rilir. Mərkəzi Elmi Kitabxanada 11 şöbə 
fəaliyyət göstərir (2006). Fondunda 3,2 
mln. nüsxə çap vahidi olan kitabxana 40 
min oxucuya xidmət edir. Kitabxana 
Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları 
Federasiyasının üzvüdür.

1920-50 illərdə yeni kitabxanaların 
fondlarmı və kataloq sistemlərini təsnif 
vo təşkil etmək. mövcud kitabxanaların 
fondlarım ınüasir əsaslar üzorındə qur- 
maq üçün yeni təsnifat sisteminə keçildi.

Respublikada ilk kitabxanaçılıq 
kursları 1920 ildən açılmağa başladı.

20-ci illərdə dövlət orqanları ilə ya- 
naşı olaraq Azərbaycan Həmkarlar İtti- 
faqı Mərkəzi Şurası da kitabxanaçı 
kadrların hazırlanması işində yaxından 
iştirak edirdi. Onluq təsnifat cədvəli 20- 
ci illərdə respublikada kitabxana işinin 
inkişafına güclü təsir göstərdi: respubli- 
kada geniş kitabxanalar şəbəkəsinin ya- 
ranmağa başlaması Onluq təsnifat cəd- 
vəlinə ciddi tələbat əmələ gətirmişdi. 
Onluq təsnifatı tətbiq etmədən mövcud, 
yeni yaranan kitabxanalar fəaliyyət gös- 
tərə bilməzdi. Ona görə də Azərbaycan 
Xalq Maarif Komissarlığı bu cədvəlin 
rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməsi və onun kitahxanalarda tətbiq 
edilməsinə metodik kömək məqsədi ilə 
işçi qrııpları yaratdı.

20-ci illərdən başlayaraq Azərbay- 
canda kitabxanaşünaslığa dair tərcümə 
əsərləri ilə yanaşı olaraq orijinal osərlər 
də yaranmağa başladı.

1923 ildə Azərbaycan Respublika 
Dövlət Kitabxanasının (indiki M.F.

Axundov adına Azərbaycan Milli Ki- 
tabxanası) yaranması kitabxana işinin 
daha da genişlənməsinə təkan verdi. Bu 
kitabxana nəinki Qafqazda, Avropa qi- 
təsində, eləcə də bütün dünyada şöhrət 
tapan ən böyük milli kitabxanalardan 
və ən iri kıtabsaxlavıcılardan biıidir. 
Kitabxana yarananda onun fonduna 
İmperator Texniki Comiyyəti Bakı şö- 
bəsinin və Bakı İctimai Cəmiyyəli ki- 
tabxanalarının fondlarından 5000 ııüs- 
xə kitab verildi.

Sürotlə inkişaf etməyə başlayan ki- 
tabxana yarandığı vaxtdan əsas diqqəti 
fondun kompleKtləşdirilməsino verdi. 
1925 ildə onun tondunda 51000, 1928 '1- 
də isə 300000 adda kitab, jurnal. qəzet 
və digər çap məhsulları toplanmışdı. 
Təkcə 1928 ildə xaricdən 50 adda dö .ri 
mətbuat alınmışdı. İlk biblioqrafik a 
təricilər 1927 ildə hazırlanmağa başl 
mışdı. "Şərq haqqında jurnal" mateı - 
ları (1917-1927)” , “ 1927-ci ildə Ş q 
haqqında SSRİ ədəbiyyatı” adlı go 
ricilər bıı silsilədəndir. Kitabxanada ı 
zalı 1927 ildə açılmışdır. Kitab> 
Azərbaycan Elmlor Akademiyasının 
nasında bir neçə otaqda yerləşirdi. 8 
ildə kitabxana 6 şöbədən: Şərq, I . 
Qərbi Avropa, Xüsusi şöbə, Xidms ə 
Biblioqrafıya bürosundan ibarət oldı

1939 ildo kitabxanaya böyük nu a- 
fəkkir, dramaturq və maarifçi Mirzə ı- 
toli Axundovun adı verildi. Son ■ :ı 
dövrdə kitabxananın fəaliyyət dai si 
genişlənmiş, onlarla yeni şöbə yaram 'iş, 
fondlarında ədəbiyyatın sayı milyom a 
çatmışdır. Kitabxana memarlıq b ı- 
mmdan tarixi abidə kimi qiymətləuı! i- 
lən əzəmətli binaya (memar Mik- ıl 
Hüseynovdur) 1961 ildə köçürülmiişo ’r. 
Hazırda Milli Kitabxanada 25 şöb, 6 
bölmə fəaüyyət göstərir. Kitab a 
fondunda 4 milyon 513 min nüsx: p
məhsulu saxlanılır. Milli Kitab a 
Azərbaycan Respublikasında kiUb- 
xana işi sahəsində ı -vlət siyasətini > 
yata keçirən, ınilli noşrləri, xarici j - 

lərdo nəşr olunmuş Azərbaycan [- 
qında və Azərbaycan müəlliflər n 
əsərlərini, dünya əhomiyyətli nəşrlə o 
cümlədən xarici dillərdə olan qiym li 
məlumal daşıyıcılarını toplayıb mıı ı- 
fizə edən milli mədəniyyət xəzinəsi və 
dövlət kitabsaxlayıcısıdır. 2005 ildə 
ona “ Milli kitabxana” statusu veril- 
mişdir.

Azərbaycan Milli Kitabxanası Avro- 
pa Milli Kitabxanalar Konfransı Bcy- 
nəlxalq Toşkilatının üzvüdür.
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1928 ildə Azərbaycanda əvvəllər qi- 
raətxana kimi fəaliyyətə başlayan daha 
bir kilabxana yaradılır. Hu kitabxanaya 
1976 ildə Respııblika Gəncləı Kitabxa- 
nası statusu və Cəfər Cabbarlmın adı 
verilmişdir. Hazırda kitabxanamn 110 
miııdon artıq kitab fondu vardır.

20 əsrin 3()-cu illərinin əvvəllərindon 
başlayaraq Azərbaycanda uşaq və mək- 
təb kitabxanalarının təşkilinə diqqət 
artdı. Artıq 30-cu illərin sonlarında 
Azorbaycanda 1367321 ııüsxə kitab fon- 
duna malik 2480 uşaq və məktəb kitah- 
xanası fəaliyyot göstərirdi.

30-cu illərdə respublikada baş verən 
mədəni elmi-texniki inkişaf elmi vəelmi 
tcxniki kitabxaııa şəbəkəsinin genişləıı- 
məsinə də müsbət təsir göstərdi. 1934 il-
o Azorbaycanda 1662512 niisxə kitab 
ondu olan 537 elmi, elmi-texniki və 
iisusi kitabxana vardı.

1934 ildə kitabxanaların SSRİ üzrə 
’ahıyaalınması keçirildi. Siyahıyaalın- 
ının nəticəsinə görə Azərbaycanda 

037 kitabxana olmuşdur. Bunlardan 
88-i şəhərlərdə, 1249-u kəndlərdo yer- 
■şirdi. Bütün kitabxanalarda 4485907 
üsxə kitab var idi.

1938 ildə kilabxanalarda çalışmaq 
içün orta ixtisaslı kitabxanaçı kadrları 
azırlayan ilk təhsil müəssisəsi Bakı Ki- 
.ıbxaııaçılıq Məktəbi (sonralar Bakı 
>iyasi Maarif Məktəbi, Bakı Kitabxa- 
ıaçılıq Texnikumu (hazııda Bakı Mə- 
ləni-Maarif Texnikumu) yaradıldı.

1940 ildə Azərbaycan SSR Xalq Ko- 
ıissarları Sovetinin göstərişi ilə Res- 
ublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanası 
•skil olunur və ilk illər tibb işçilərinin 
.zneft mcydanındakı binasında yerləş- 
lirilir. Kitabxananın ilkin fondu res- 
mblikanın qabaqcıl həkimlərinin ver- 
iyi ədəbiyyat əsasında formalaşır. 1982 
ıdə kitabxana indiki ABŞ səfirliyinin 
inasına köçiirülmüşdür. 1992 ildən ki- 
ıbxana yenidən Azneft ıneydamnda 
erləşən ovvəlki binada yeıiəşdirilmiş- 
lir. 2002 ildə kitabxana qısa miiddət ər- 
ndə Ailə Sağlamlıq Mərkəzində yerləş- 

niş, 2005 ildən isə yeni dördınərtəbəli 
iııa ilə təchiz olunmuşdur.

1941-45 illərdo respublikanın kitab- 
xanaları öz işloıini qələbə uğrunda 
mübarizə istiqamətində qıırdu. Mühaıi- 
bənin ilk illərində kitabxana işinin inki- 
şafı, əsasən, dayanmışdı. Bir çox kitab- 
xanalar, xüsusilə də kənd kitabxanaları 
bağlanmağa məruz qalımşdılar. 1943 il- 
də bu prosesin qarşısı alındı və kitabxa- 
nalar sürətlə bərpa olunmağa başladı.

Artıq ll>45 ildə respublikada fondunda 
2828499 nüsxə kitab olan 765 kıitlovi ki- 
tabxaııa foaliyyət göstərirdi.

1947 ildə Azərbaycaıı Dövlət Uıaj 
versiteti fılologiya fakültəsində kitabxa- 
naçılıq şöbəsiııin açılması ilə respublika- 
da alitəhsilli kitabxanaçı kadrların ha- 
zırlaıımasının əsası qoyuldu.

1945 ildo SSRİ EA Azorbaycaıı Filia- 
lınııı Azərbaycan SSR Elmlər Akade- 
miyasına verilməsi respublikada zəngin 
kiuıbxana şəbakəsinin fonnalaşmasına 
səbəb oldu. lkı dovrdə bir sıra yeni ali 
təhsil müəssisəlorinin yaranması və on- 
ların nəzdində kitabxanaların təskil 
edilməsi elın və təhsilin kitabxana-infor- 
masiya təminatının inkişafına təkan 
veruı.

1950 illərdə kitabxana işiııə ayrılan 
vosaitin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə 
əlaqodar kitabxanaların maddi-texniki 
bazası xeyli möhkəmləndirildi, fondları 
ohomiyyətli dərəcədə çoxaldı. 1955 ildo 
Azərbaycanda 9614,2 nüsxə kitab fon- 
duna malik olan 2394 kütləvi kitabxana 
fəaliyyət göstərirdi. Beş il müddətində 
104 yeıiı kitabxana açılmış, onlarm ki- 
tab foııdu isə 5811,1 nüsxə artmışdı.

1958 ildə Azorbaycanda kitab fondtı
20 milyon nüsxodən artıq olan 5776 ki- 
tabxana var idi. Bunların 2583-ii kütləvi 
kitabxanalar idi. Əıı böyük şəbəkəyo 
malik olan Mədəniyyət Nazirliyinin ki- 
tab fondu 7921.1 min nüsxə olan 1115 
kütləvi kitabxanası fəaliyyət göstəriıdi. 
Hənıçinin homkarlar təşkilatının kitab 
fondu 2229 min nüsxə olan 157, kolxoz- 
ların isə kilab fondu 8873 min nüsxə 
olan 492 kütləvi kitabxanası var idi.

1958 ildo 149 elmi, elmi-texniki və 
xüsusi kitabxana foaliyyət göstərirdi. Ali 
və orta ixtisas məktəblərində 56 kitab- 
xana, iimumtəhsil moktəblərində isə 
2667 kiTabxana var idi. 1965 ildo Azor- 
baycanda daha bir iri kitabxana - Hri 
dıın bəy Köçərli adına Dövlət Uşaq Ki- 
tabxanası yaıadıldı. Kitabxana respub- 
likada fəaliyyət göstorən bütiin uşaq ki- 
tabxanaları ü/rə elmi-nıetodik morkəz- 
dir. Kitabxananııı Bakının miixtəlif ra- 
yonlarında fəaliyyət göslərən 5 fılıalı, 
206 min nüsxo kitab fondu, 7 min 200 
dövıi motbuat fondu var. Kitabxananm 
fondunda toplanmış tarix, ekologiya, 
kino, teatr və s. sahəlori ohatə edən ki- 
tablar uşaqların elmi idrak soviyyosinin 
yüksəldilməsi istiqaməlində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Kitabxananm 25 
min oxucusıı var (2006). Ikııılar 17 yaşa 
qodər olan məktəblilor və uşaq mütalio-

sinə rolıbərlik edən məktəb müəllimləri. 
metodistlər, kırabxaııacılar. dərnək rəh- 
bərlaridiı.

1960 H0 illərdə rcspublikada kütləvi 
kııabxanalar şəbəkosmiıı ınərkəzləşdiril- 
ınosi və tokmilləşdirilırussi, kitabxaııakı- 
rın informasiya foaliyyətinin inkişali ilə 
gjaqadar onların fımksiyalarımn əlıə- 
miyyətli dərəcədo genişləndirilməsi, ki- 
tabxana loiKİlarının əs.ıslı şəkildə yaxşı- 
laşdırılması. depozııar kitab foııdlarının 
yaradılması, kiıabxanaşiinaslıq və bıhli- 
oqrafiya sahəsində elmi-tədqiqat işləri- 
nin genişləndirilməsi və s. diqqəıi cəlb 
edir.

60-cı illəıdə köhııə kitabxaııaları bər- 
pa etmək. yeni kitabxanalar açıııaqla 
yaııaşı, yüksəkixtisaslı kitabxanaçı 
kadrlar yetişdırınək kimi muhüm 'şlər 
həyata keçirildi. Azərbaycanın kənd ra- 
yonlarını yüksəkixtisaslı kadrlarla tə- 
min etnıok üçün Azərbaycaıı Dövlst 
Universitetinin lilologiya fakültəsiniıı 
tərkibində fəaliyyət göstərən kitabxana- 
çılıq şöbəsi miistəqil fakültə kimi forına- 
laşdırıldı və genişlsndirüdi. Onun mad- 
di-texniki bazası möhkəmlondiıildi və 
tələbo qəbulu artırıldı. 70-ci illordə Bakı 
Dovlət Universiteıınin Kitabxanaçılıq 
lakültəsi Azərbaycanm kəııd rayonları 
üçün xeyli kadr hazırladı.

1970-80 illordə məktəbdənkənar 
usaq müəssisolorindəki kitabxaııaların 
şəbəkəsi genişləndirilorək onların sayı 
2185-ə, miistəqil uşaq kitabxanalarının 
sayı isə 118-ə çatmışdı.

Bu dövrdə təhsil sistemiııdə aparılan 
islahatlarla olaqodar olaraq iimıımtəhsil 
və ali məktəb kitabxana şəbəkəlarinin 
maddi-texniki bazasının möhkəınləndi- 
rilməsi ön plana çəkilıniş təhsil kitabxa- 
naları tohsil sisteminin əsas tərkib hissə- 
lorindən birinə, atribııtuna çevrilmiş, 
onlara diqqot və qayğı çoxalmış, təhsil 
kitabxanalarmın qarşısında təhsil pro- 
sesinin toşkilində yaxıııdan iştirak et- 
mok vozifəsi qoyulmtışdu.

1969 82 illərdo bütüıı orta təhsil 
müossisələrındə knabxaııalar yaradıldı. 
Oııların kıtah londu todris ədəbiyyatı, 
dərsliklor, dərs vəsaitləri, ədəbi-badii və 
elni' ədəbiyyatla /.əngiııləşdmldi. Əgər 
1 ̂ 70 ildə 7,9 mln. ııiisxə kitab fondıına 
ıııalik olan 3749 məktəb kilabxanası var 
idisə, 1981 ildə onların sayı 4?3X-ə, 
kitab fondu isə 25,2 mln. ııüsxəyə çat- 
mışdı.

1 c>82 ildə elmi salıə kitabxaııası olaıı 
Respııblika F'lmi-I’edaqoji Kitabxanası 
yaıadıldı. O ölkado elııı -pedaqoji ədə-
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biyyalın əsas kitabsaxlayıcısı funksiya- 
sını yerinə yetirməklə yanaşı, respııbli- 
kanın bütün təhsil işçilərinə, təhsil siste- 
mindo fəaliyyot göstərən miiəssisəbrə ki- 
tabxana və məlumat-biblioqrafiya xid- 
motini və eyni zamanda Təhsil Nazirli- 
yinin kitabxana şəbəkəsinin elmi-meto- 
dik və əlaqəbndirmə mərkəzi kinıi nıü- 
vafiq kitabxanalara metodik və praktik 
köməyi həyata keçirir.

Kitabxanada 500 min nüsxədən aı- 
tıq kitab, avtoreferat, elmi əsər, jurnal, 
qəzet, mikrofilm və mikrolentlər saxla- 
nılır. Kitabxanada fondıı əks etdirən 
zəngiıı soraq-məlumat aparatı yaradıl- 
mışdır. Baş, əlifba və sistemli kataloq- 
lar, ayrı-ayrı mövzular üzrə kartoteka- 
lar oxucıılara ədəbiyyatı seçməyə kö- 
mək edir. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə ki- 
labxana tərəfındon metodik vosait, toli- 
mat, tövsiyə məktubları, sənadbr, miix- 
təlif biblioqrafık vəsait və göstəricilər 
çap edilmişdir. Onlardan "Məktəb ki- 
tabxanası işinin planlaşdırılması” , 
“ Moktəb kitabxanası fondlarının kitab- 
xana-biblioqrafiya təsnifatına keçmosi” , 
“ Məktob kitabxanalarında kənd to- 
sərrüfatı peşəbıinin təbliği” , "Məktəb 
kitabxanalarında kitab bayramımn təş- 
kili” adlı metodik vəsait və materialları, 
“Azərbaycamn görkəmli maarif xadimlə- 
ri” , “Xalq maarifi, pedaqogika, pedaqoji 
elmlər” seriyasından kitab, qəzet vo jur- 
nalların biblioqrafik göstəricibrini və di- 
gər materialları qeyd etmək olar. Kitab- 
xanada beş şöbə fəaliyyət göstərir (2006).

1969 -82 ilbrdə Azərbaycanda 6 
yeni ali məktəb kitabxanası yaradılmış, 
onlara bina ayrılnnş və zəngin kitabxa- 
na fondları ali məktəb toləbolərinin isti- 
fadəsinə verilmişdir.

1970-80 illərdə Azorbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasımn mühiim elmi 
bazası olan elmi kitabxanalar nəinki 
respuhlikanm, həmçinin keçmiş SSRİ- 
ııin oıı böyük elmi kitabxanaları soviyyo- 
sinə yiiksəlmişdir. Bu dövrdə akademi- 
yanııı kitabxanası yeni binaya köçü- 
rülmüş, qiymotli yeni avadanlıqla, ki- 
tabxana texnikası ilo tochiz edilmişdir. 
Mıiasir kitabxana metodlarını tətbiq 
edən, yeni kitabxana texnologiyası ib 
zənginləşon, kitabxaııa xidmotinin mü- 
asir yeııilikbrindən istifadə edən kitab- 
xana yüksokixtisaslı akademiya oxucu- 
laıının ən çox istifadə etdiyi yeni tipli 
elmi-informasiya müəssisəsinə çevıil- 
mişdir. AMEA-nın kitabxanası keçmiş 
SSRİ miqyasında ilk dofəolaraq akade- 
ıniya kitabxana şobəkəsiııin mərkəzbş-

dirilmosi ideyasım irəli sürmüş vo oını 
həyata keçirmişdir.

1970-80 illər Azərbaycanda kitabxa- 
na işinin inkişafı, yenidən qurulması vo 
kitabxana işi sahosində böyük islahatlar 
dövrü olınuşdur. Məhz btı illərdə kitab- 
xana işi sahosində ilk dəfo olaraq ölkədə 
ohaliyə kitabxana xidmoiinin forma vo 
məzmununda, təşkilati prinsiplərində, 
kitabxana işino rəhbarliyin toşkilati for- 
ması sahosındə islahatlar aparılmış, ki- 
tabxana işinin mərkəzləşdirilməsi hova- 
ta keçirilmişdir. Bir neçə böyük kitabxa- 
nanın və rayon kitabxanalarının bii- 
tövliikuə morkəzləşmə işi 1976 ildə başa 
çatdırıldı. Respublikada tohsil müəssisə- 
lərinin kitabxana şobokəsi, Elmlər Aka- 
demiyasınm elmi tədqiqat insfitutlarının 
kitabxana şəbəkəsi və s. yaradıldı. Hə- 
min illərdə respublikada kitabxanaların 
avtomatlaşdırılması prosesinə başlanıldı. 
1976 ildə Morkəzi Elmi Kitabxana res- 
publikada ilk dəfə olaraq kitabxana sis- 
temini qismən də olsa avtomatlasdırdı.

Düzgiin olmayan siyasot nəticosində
20 əsrin 60-cı illərinin sonunadək Azər- 
baycanda 500 kənd kitabxanası ləğv 
edilmişdir. 19ö9 ildə Heydor Əliyev ha- 
kimiyyətə goldikdən sonra bunun ciddi 
səhv oldıığıınu bildirmiş və həmin səhvi 
düzəltmək iiçiin göstoriş vermişdi. Bu 
göstorişdən sonra Azərbaycan Respub- 
likası Dövlət Plan Komitəsi hər il orta 
hesabla 100 kənd kitabxanasının bərpa 
edilmosi haqqmda plan hazırladı. Ləğv 
edilmiş kitabxanaları təxminən 4—5 ilə 
bərpa etmək mümkün oldtı.

Həmin illərdə respublikanın 8 şəhə- 
rində 111 filialı olan mərkəzbşdirilmiş 
kitabxaıuı sistemi yaradıldı. Rayon ki- 
tabxanalarının mərkəzləşməsinin mü- 
voPbqiyyətlə başa çatmasına baxmaya- 
raq, şəhər kitabxanalarının. xüsusilə 
Bakı şəhər kütlovi kitabxanalarının 
mərkəzloşməsi prosesini müəyyən ob- 
yektiv vo subyektiv çotinlikbr üzündon 
tam başa çatdırmaq mümkün olmadı. 
Şohər kitabxanalarında mərkəzləşmənin 
aparılması 80-ci illərin əvvəllorinə qədər 
davam etdi.

Hazııiıq işi aparıldıqdan sonra, 
1975 80 illor orzində mərkəzloşmə, əsa- 
son, hoyata keçirildi. Əgor 1970 ildə 
Azərbaycanda 25 mlıı. 400 min niisxə 
kitab fonduna malik 2923 kiitləvi kitab- 
xana var idisə, 1985 ildə 38 mln. 800 min 
kilab fondu olan 4245 kütləvi kitabxana 
fəaliyyot göstonrcii. Son 15 ildə daha 
1322 kitabxana yaradılmış, kitab fondu 
isə 13 mln. 400 min ııüsxə artmışdır.

1970 ildə kütləvi kitabxanalarda orta 
hesabla hər 100 oxucuya 90 kitab 
düşürdüso, son 15 ildo hər 100 nəforo dü- 
şən kitabların miqdarı 488 nüsxə aı tmış- 
dı. Bu dövrün ən böyük nailiyyəti yeııi ki- 
tabxanaların əksoriyyətinin yaşayış mən- 
təqələrində açılması idi. Bu da ohalini ki- 
tabxana xidməti ilə təmin etməyə imkan 
verir, kitab mədoniyyətinin, informasiya- 
nın geniş yayılmasını təmin edirdi.

1970-80 illərdə Respublika Dövlət 
Kitabxanası, 6 sahə kitabxanası, 17 ali 
məktob vo Azərbaycan SSR Elmbr 
Akademiyasımn 27 kitabxanadan ibarət 
kitabxana şəbəkosi daha sürətlə inkişaf 
etməyə başladı. Xüsusi statusa vo kadr 
potensialına malik olan bu kitabxanala- 
rın respublikada xatq təsorriifatmın. el- 
min, mədəniyyotin inkişafında böyük 
xidmətləri olmuşdur. Göstəribn kitab- 
xanalar respublikada kitabxaııala n 
metodik təminatında mühiim işlər gc - 
məklə yanaşı, kitabxana isiniıı ink; f 
is.ıqamətinin müəyyənləşdirilınəsiıı 
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya - 
naslıq sahəsində elmi-tədqiqat işinin ı - 
kilində də geniş fəaliyyət göstərirdiləı

80-ei illərin sonunda Azərbaycar ı 
əhalinin biitün təboqələrinə xidınot e< n 
təkmilləşmiş kitabxana sistemi fəaliy ıt 
göstorirdi. Bu sistemə dövlət kitabxa 
ları, ayrı-ayrı nazirliklorin, idarə ə 
müossisələrin, ictimai-siyasi təşkilatla n 
kitabxanalar şəbəkəsi daxil idi. Respub- 
likada geniş. universal, univeısal-el’ ı. 
universal-kütlovi, xüsusi. elmi-texniki ə 
təhsil kitabxanası şəbokələri meydana 
lib inkişaf etmişdi. 1980 illərin əvvəlləı - 
də Azərbaycanda 120 mln.-daıı artıq 
tab fondu olan 10000-ə yaxın kitabxr a 
fəaliyyət göstərirdi. Bu kitabxanala 4 
mln.-a yaxın oxucuya xidmət edirdi.

1980-ci illərin ikinci yaıısmdan b - 
layaraq Sovetlər İttifaqında aparılan ■ 
nidənqurma işlərinin iflasa uğram; , 
ölkodo baş veron iqtisadi böhran öz ı - 
rini Azərbaycana da göstərdi. Respııl 
kada, bütün sahobrdə olduğu kimi. 
tabxana işi sahəsində də ciddi probl. 
lər yarandı. Kitabxana işinə ayrılaıı ı 
liyyə vəsaiti xeyli azaldı və ayrılan və: t
öz təyinatı iizrə xərclonmədi. 1988 ild ıı 
respublikada iqtisadi və siyasi böhı n 
daha da kəskinləşdi. İdarəetmədə ciddi 
hərc-morclik, xaos yarandı. 1988 ilin 
axırlarından başlayan qondarma Dağ- 
lıq Qarabağ problemi bu böhranı daha 
da dorinləşdirdi. Ölkədə modəniyyət 
miiəssisələrinin, o cümlədən kitabxana 
işinin vəziyyəti olduqca pisləşdi. 1993 ilə
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qədər davam edən bu proses kitabxana 
iijino olduqca böyük zərbo vıırdıı, bir çox 
modoniyyət müossisəbrimn, o cümbdən 
kitabxanaların biııası əlindon alındı 
lOO-o yaxın texniki kitabxana bağlandı. 
Torpaqların erməni vandalları təralindən 
işğalı zamam fondunda 4 mln. nüsxo ki- 
lab olan 982 kitabxana məhv edikli.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
ikinci Jəfa lıakimiyyəto gəlisi və oının 
bilavasitə rohborliyi voqayğısı sayosindo 
kitabxanalar dağılmaqdan xilas oldu. 
Kitabxaııaların özəlbşdirilməsi, onların 
binalarımn başqa moqsədlər üçün istifa 
də olunması ölkə rəhbori tərəfindən qa- 
dağan edildi. Mövcud kitabxana şəbə- 
kələrinin qorunub saxlanılması uğrunda 
uibarizə başlandı (1993 99). Mohz bu 

illərdo Azərbaycan dövloti kecıd dövrü- 
liin çotinliklərinə baxmayaraq, kitabxa- 
ıa şəbokolərini qorumağa müvəffəq ol- 

.lu. 1996 ildə Azorbaycan Respublikası 
Mazirlər Kabineti “ Kitabxana işi haq- 
qında” qərar qəbul etdi. Bu qərarda ki- 
abxana şəbəkəbrini qoruyııb saxlamaq 
ə əhaliyə xidmət ışini yaxşılaşdırmaq 
ıçün Azərbaycan Respublikasının Mə- 
loniyyot Nazirliyinin qarşısında ciddi 
ozifələr qoyuldu. Qorar keçid dövründə 
utabxanaların qorunub saxlamlmasına 
eyli kömək göstərdi. Bu dövrdə dövlətin 
;itabxana sahəsində apardığı siyasətin 
nühüm aspektlərindən biri kitabxanala- 
ın maliyyələşdirilməsi oldu. Bütiin çətin- 
iklərə baxmayaraq dövlət kitabxanala- 
rın saxlanılmasına və kitabxana işçiləri- 
ıin əməkhaqqının verilməsinə lazımı və- 
saiti ayıra bildi. Bu, kitabxana şə'oəkəlo- 
rinin qorunub saxlamlınasını tomin etdi.

199« ildən başlayaraq dövbt büdcə- 
sində kitabxanalara yeni kitablar almaq 
üçün vəsaitin nəzərdə tutulması və onun 
ilboil artırılması ohaliyə kitabxana xid- 
mətinin təşkili işini xeyli yaxşıkışdırdı. 
Ölkodə özəl müossisolərin yaradılması 
b olaqədar olaraq yeni özol kitabxana- 
lar təşkil edilməyo başladı. Xüsusilə özol 
təhsil müəssisələrinin, ali vo orta ixtisas 
məktəblərinin kitabxana şobokəlori l'or- 
malaşmağa başladı.

Ayrı-ayrı nazirlikbrin, idarə vo 
müossisəlorin kitabxanalarında infor- 
ıııasiya texnologiyası artmağa, kitabxa- 
ııalar todricən komp>uteıiəşdirilmoyə, 
bir çox elıni kitabxanalar şəbokəsino in- 
ternet qoştılmağa başlandı. 1994 ildo öl- 
kədə Parlament Kitabxanasımn yaradıl- 
ması ideyası iroli süriildü. Bu ideya 1997 
ildə həyata keeirildi. 2006 ildo kıtabxa- 
naııın Ibndunda 7000 kitab olmuşdur.

Bu londun 80 faizini lıi'iquq odobiyyatı 
və soraq-molumat nəşrlori təşkil edir. 
Parlament Kitabxaıuısı Tiirkiyo Böyiik 
Milləı Moclisinjn Kitabxanası, Rusiya 
Federasiyasımıı Duıııa Kitabxanası, 
Ukrayna, Belarııs, Qazaxıstan vo Taei- 
kistan paıiamcntlorinin htabxanaları 
ilo rosmi sənodloriıı və çap osorbrinin 
mübadilasini həyata keçirir.

1995 97 illərdo dövlətin başçısı lley- 
dorƏliyevin beş dofə Milli Kiiabxaııaya 
golmosi, onuıı işi, oməkılasları ilo taııış 
olması. keçirilon tədbiıiərdo iştirak vo 
çıxış etınosi bu sahoyo dövlətin diqqot vo 
qayğısının nəlicosi idi.

1998 il dekabrın 29-da "Kitabxaııa 
işı haqqında" Azorbaycan Respublika- 
sınm Qanıınu qobııl olundu. Kitabxa- 
na işi haqqında” Azorbaycan Respubli- 
kasının Qanununun totbıq edilməsi ba- 
rədo 12 mart 1999 il formanı ilə dövlət 
başçısı qanunun ayrı-ayrı maddobrinin 
yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan döv- 
lət oıqanlarım miiəyyənləşdirdi.

1998 ildo həmin Qanunun 8-ci mad- 
dəsinə əsasən Respııblika Elmi-Texniki 
Kitabxanasına elmi-sahə kitabxanası 
statusu verildi.

2003 ildo AMEA-nın Mərkəzi Elmi 
Kitabxanası respublikada elmi tədqiqat 
müəssisəsi statusuna yiyələnmiş ilk ki- 
tabxana oldu. Bu iso kitabxanada həya- 
ta keçirilon islahatlaıa daha böyük to- 
kan verməklə onun kitabxanaşiinaslıq, 
biblioqrafiyaşünaslıq və informasiya sa- 
həsiııdə apaıdığı elmi tədqiqatların da- 
ha iııtensiv xarakter almasına, aktual el- 
mi problemlərin həllində yaxından işti- 
rak etməsino vo elmi dərəcəsi olan yiik- 
səkixtisaslı mütəxossisbri kıtabxana işi- 
nə cəlb etmoyo imkan yaratdı. Bıırada 
yaradılmış “ Azorbavcan dövlətçiliyi və 
lieydor Əliyev Kitabxaııası”nda 5000- 
dən artıq qiymətli kitab saxkımlır.

2003 ildo dövlot başçısı İllıam Əliye- 
vin səroncamı ilo A/.orbaycan Respubh 
kası Prezidenti İşlor İdarəsinin Kitabxa- 
nası yaradıldı. Kitabxaııa Bakı şohəri- 
ııin iki ən qod'm kitabxanasının Mor- 
kozi Şəhor Kitabxanasının (keçıııiş 
V.İ.Lenin adına Kitabxana) və A/ər- 
baycan Respublikası Prezideııtı İşlor 
İdarosi Tosorıüfat şöbosiniıı ııə/dindo 
olan kitabxananm (keçmiş Siyasi Maa- 
rif Eviııin Kitabxanası) ba/.asında for- 
malaşdırıldı. Kitabxananm fondunda
18 19 osıiərdo vo 20 əsriıı ovvollərindo 
ııəşr olunmuş miixtolif dillordo olaıı zon- 
gin nadir odobiyyat nüınunəbıi saxlanı- 
lır. 1 ondda iqtisadiyyata, siyasətə, dövlot

qurııculuğuna. hüqııqa. folsəfoyo. suıtisti- 
kaya. Uırixa. odobivyatşünaslığa vo dilei- 
liyədair odobiyyat üsiiinlük toşkıl otlir.

2004 ıldo Naxçıvanda A/əıbaycan 
tarıxiııdo ilk elektroıı kitabxaııanın açı 
lışı oldu.

Soıı dövrlordo müasır informasiya vo 
kommuıııkasiya vasitölariuin kitabxa- 
ııalarda totbiq edilmosi. inlormasiyamıı 
elektroıı şokildo yığılması, saxlanılması 
və ötürülmosı texrıologiyasımn ınkimlı, 
ınformasiyanın kağı/ ü/arindjın süntlo 
eJektron daşıyıeılarına keçmosino tokan 
vermişdir. Bıı baxııudan A/orbaycan 
Respublikasıııın Prezideııli llhamƏliye- 
vin 12 yanvar 2004 il tarixli Azarbayefliı 
dilindo latın qıafikası ilo kiitləvi ııəşıio- 
i'iıı lıoyata keçirilmosi haqqmda sərənca- 
mı muhiim əhəmiyyot kosb edir. Bıı sə- 
rəneamda yenidou Jatın qrallkası ilo çap 
olıınan kitabların elekıron nəşriııin və 
internet mühitinda yerloşdirilmosınin, 
elaeo do biitiin kitabxanalara hodıyyə 
olaraq paylamlmasının nəzordə tutul- 
ınası vo bundan irəli gələıı vəzilbloriıı ar- 
tıq yüksok səviyyədə yerino yetirilmosi 
dövlət başçısmın uzaqgörəıı siyasətinin 
və Azarbayean dövlotiııin ölkədə iııfor- 
ıııasiya comiyyətinin qurulmasına ver- 
diyi onəmiıı bariz nümunəsidir.

2006 ilə olan molumata göro Azər- 
baycanda ümumi kitab foııdu 38,8 mln. 
nüsxə olan 4374 kütləvi kitabxaııa fəa- 
liyyot göstərir. Bu kitabxanalar 298 4 
ıııin oxucuya xidmət edir. Naxçıvaıı 
Mııxtar Respublikasında 2 rcspublika 
kitabxanası (M.S.Ordubadi adına Res- 
publika Kitabxanası 1922 ildo yaratlıl- 
mışdır; A.Babayev adıııa Respublika 
Uşaq Kıtabxanası 1960 ildo yaıadıl- 
mışdır) və 7 mərkazlaşdirilıniş kitabxa- 
na sistemi Ibaliyyot göstərir. Onlardan 
on qodimi olan Oıdııbad rayoıı kitabxa- 
nası 1922 ildo yaradılmışdır

lla/ırda respublikanm iri kitabxa- 
nalarında kompyuterlosdirmə işlori lıo- 
yata keçirilir.

Respııblikada kitabxaııalarııı l'oaliy- 
yotini koordınasiva ctıııok moqsodilo 
Azorbaycan Kıtabxaııa İnlonııasiya 
Konsorsiumu, Azərbaycaıı Kıtabxaııa 
İşiııin lııkişafı Assosiasiyası vo A/or 
baycaıı Kitabxaııaçılar ('əmiyyoti yaıa- 
dılmışdır.

ih l i s ııı a y 1 1 o v X  A/orhaycaıı Kcspuhlı- 
kasııııla kilııbxana işiııiıı ıııetoTtik t.ııninat äistcıııı- 
ııiıı iıflüşaf tarixi ( l l) IX  20001 1» 21100; X .1 I 5 

f o v  A. A/.ııbııycaiKİa kitabxaııa ışının tarixi, H 
2004.

1 vhmı: Olircva-Ktnt’.ırlı
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Biblioqrafiya. Azərbaycanda biblio- 
qrafiyanın ilk nümunslərinə qədim 
dövrlərdən təsadüf edilir. Orta osrlərdə 
Yaxın Şərqdə, o cütnlədən, Azərbaycan- 
da geniş yayılmış təzkirələr, 19 əsrə aid 
ədəbi məcmuələr müəyyən ınənada bib- 
lioqrafik mənbələr hesab olunur. 19 əs- 
rin sonu-20 əsrin əvvəllərində Bakıda 
fəaliyyət göstərən miixtəlif kitabxanala- 
rın fondlarının biblioqrafık təsviri olan 
kataloqlar nəşr edilmişdi. Bakı İctimai 
Yığıncaqlar Kitabxaııasının (1887), Rıı- 
siya Texniki Gamiyyəti Bakı şöbəsi ki- 
tabxanasının (1911), Xəzərdə gəmiçilik 
işləri ilə məşğul olan “Qafqaz və Merku- 
ri” səhmdar cəmiyyəti Baş şöbəsi kitab- 
xanasının (1913) kataloqları, “ Bakı bə- 
ıadəran-i Orucov kitabxanasının əsa- 
miül-kütübü” (1913) nəşr olunmuş ilk 
biblioqrafik nümunələrdir. 1905-07 il- 
lərdə “ Bakı mətbuatı” (1907-09), “ Neft 
işi” jurnalmın sistemli biblioqrafik gös- 
təricisi (1909) və s. nəşr edilmişdir.

20 əsrin 20-ci illərindən Azərbay- 
canda elmin, təsərrüfatın müxtəlif salıə- 
lərinə, mövzıı və problemlərinə dair 
biblioqrafik göstəricilər nəşr edildi, res- 
publika kitabxanalarında oxuculara 
biblioqral'iya xidməti əsaslı surətdə 
yaxşılaşdı, biblioqrafiyalaşdırma və 
biblioqrafik xidmət sahəsində zəngin 
təcriibə əldə olundu.

Azorbaycan biblioqraflyasının inki- 
şafinda Azərbaycan Dovlət Kitab Pala- 
tası, M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanası, AMEA-nın Mərkəzi 
Eilmi Kıtabxanası, F.Köçərli adına Res- 
publika Uşaq Kıtabxanası, Respublika 
Elmi-Texniki Kitabxanası, Respııblika 
Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası, Respub- 
lika Elmi-Tibbi Kitabxanası, BDU-nun 
Elmi Kitabxanası və b. biblioqrafiya 
mərkəzləri mühüm rol oynamışdır.
1925 ildə yaradılmış Dövlət Kitab Pala- 
tası Azərbaycanda milli mətbuatın döv- 
lət qeydiyyatı və onıııı cari biblio- 
qrafiyası ilə məşğul olan mərkəzə çcvril- 
di. Dövlət Kitab Palatası 2002 ilin dcka- 
brında ləğv olunmuş, fondu M.F.Axun- 
dov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası- 
na verilmişdir.

Azərbaycanda biblioqrafiya sahəsin- 
də göriilən ən mühüm işlərdən biri çap 
məhsulıınun ümumi retrospektiv biblio- 
qrafiyasının - repertuar xarakterli bibli- 
oqrafik mənbələrin yaradılmasıdır. 
Azərbaycan müəllifiərinin nəşr olıınmuş 
əsərlərini əhatə edən “ Azərbaycan kita- 
bı” göstəricisinin 1-ci və 2-ci cildləri 
(1780 1940 illər, c. 1, 1963; c. 2, I kitab,

1982), A.V.Baqrinin “Azərbaycan bib- 
lioqrafiyası üçün materiallar” (iiç buraxı- 
lışda, 1924-25), Məmmədomin Əfəndi- 
yevin “ Azərbaycanın iqlim və balneo- 
qrafiyası haqqında biblioqrafik məlu- 
mat” (1932), Əliheydər Qəhrəmanovun 
“ Rus ədəbiyyatı biblioqrafıyası” (1953), 
“ Azərbaycan ədəbiyyatı biblioqrafi- 
yası” (1954) adlı əsərləri, N.Gəncəvi, 
M.F.Axundzadə, M.Ə.Sabir, M.S.Or- 
dubadi, S.Vurğun, C.Cabbarlı, M.Hü- 
seyn, S.Rəhimov, S.Rüstəm və b. haq- 
qında biblioqrafik göstəricilər nəşr edil- 
mişdir.

20 əsrin 60-80-ci illəri Azərbaycanda 
biblioqrafiyanın intensiv inkişaf dövrü- 
dür. Homin dövrdə “Azərbaycan neft tə- 
sərrüfatı” jurnalında 1932 57 illər ərzin- 
də buraxılan məqalələrin biblioqrafık 
göstəricisi (üç buraxılışda, 1965), “Azər-

Biblioqrafiya
“Biblioqrafiya” termıni Qədim Vuna- 
nıstanda mevdana gəlmiş və əvvəl- 
lər "kitab yazılması” mənasını ver- 
mişdir. Yunan alimi və şairi Kollima- 
xın (e.ə. 310-240) "Müxtəlif elmlər- 
də fərqlənənlərin hamısının və onla- 
rın yazdıqları hər şeyin cədvəlləri” 
əsəri ilk biblioqrafik nümunə hesab 
olunur. Kitab çapından sonra bib- 
lioqrafiya çap əsərlərinin uçot və 
qeydini aparan, onları sistemləş- 
dirən, təsvir, tövsiyə və təbliğ edən 
elm və əməli fəaliyyət sahəsı kimi 
formalaşmağa başladı. Azərbay- 
canda ilk biblioqrafik toplular kitabiy- 
yat adlandırılırdı. Bir sıra təzkirələr, 
adlarlüğətləri biblioqrafik funksiya da 
daşıyırdı. 20 əsrin 10-cu illərindən 
başlayaraq Azərbaycanda biblio- 
qrafıya elmi əsaslarla inkişaf edir.

baycan SSR Elmlər Akademiyası nəşr- 
lərinin biblioqrafiyası” (1962, 1982, 
1984, 1985, 1986), “ Azərbaycan tarixi” 
(1970), “ Xəzər dənizinə dair annotasi- 
yalı biblioqrafik məluınat kitabçası” , 
“ Sovet Azərbaycanında elmin inkişafı” 
(1970), “ SSRİ xalqları ədəbiyyatı Azər- 
baycan dilində” (1973), “ Azərbaycanın 
palçıq vulkanlan” (1976), “ Azərbaycan 
dövri mətbuatı. 1920— 1970-ci illər” 
(1979) adlı əsərlər, “Azərbaycanın elm 
və mədəniyyət xadimləri” seriyasından 
kitablar və s. biblioqnıfik əsərlər nəşr 
olunmuşdur.

Azərbaycanda müasir texniki vasitə- 
lərdən istifadə olunmaqla yeni tipli bib-

lioqrafik göstəricilərin də yaradılmasına 
xüsusi diqqət verilir.

Biblioqrafik məlumatın ən mühüm 
ictimai fıınksiyalarından biri çap əsərlə- 
rinin qiymətləndirilməsi və onların təb- 
liğidir. Qiymətləndirmə funksiyasıııı 
həyata keçirən tövsiyə biblioqrafiyasına 
çox əhəmiyyət verilir. Respublikanın 
böyük kitabxanaları, ilk növbədə 
M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Ki- 
tabxanası tövsiyə biblioqrafiyasınm əsas 
mərkəzləridir. 20 əsrin 50-ci illərindən 
başlayaraq tövsiyə vasitələri sistemi, e!mi 
biblioqrafiya işlərinin tərtibi və nəşri ge- 
nişləndi. Bu dovrdə “Təbiət elminə dair 
nə oxumalt” (1950), “ Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatı” (1954), “ Neftçiyə kömok”
(1966), “Siyasi iqtisada dair nə oxumah” 
(1977) və s. göstəricilər nəşr olunmuşdıır.

Elmi-texniki tərəqqi dövründə, x u- 
sən onun intensiv inkişafı ilə əlaqa ar 
biblioqrafiyanın yeni növləri yar; r. 
Biblioqrafık materiallar haqqında I i- 
ləsiz informasiya verən biblioqrafıy; .n 
biblioqrafiyası növü bu gün perspek li 
fəaliyyət sahəsinə çevrilmişdir. 194 I- 
dən ardıcıl çap oltınan və 1946 i ən 
keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində ç n 
büttin biblioqrallk məhsulu əks etd; n, 
onların haqqında cari məlumat v. n 
“ Sovet biblioqrafıyasının biblioqrafi a- 
sı illiyi” nəşr olunmuşdur.

20 əsrin 90-cı illərindən biblioqı fı- 
yanın bir növü kimi internet saytlarımn 
siyahısını əks etdirən veblioqrafiy lar 
hazırlanır. Veblioqraftya, əsasən, el k- 
tron forınada dərc edüir. Bir çox öl ə- 
lərdə bu mənbənin kağız formasın. ,uı 
da istitadə olunur. Azərbaycanda bı ı- 
hədə ilk işləri Azərbaycan M EA Məı ə- 
zi Elmi Kitabxanası həyata keçiı >iş, 
“ Veblioqrafiya kitabxanası” seriy. 
dan “ Dünya kitabxanalarının sayli 
adlı birinci buraxılışının kağız və 
tron versiyalarını hazırlamışdır (200

()d.\ Ə 1 i y c v Z . Azərbaycan biblioqral ı- 
nın larixi (1920-1970). B., 1978.

Zölırab ƏUyev, Ayh.miz OHyeva-K. H
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Azərbaycanda mtiasir tipli muzeylər 
19 əsrin sonu, 20 əsrin əvvəllərində mey- 
dana gəlsə də, onun sələli olan kollek- 
siyaçılıq ənənələı inin tarixi çox qədim- 
dir. E.ə. son, elocə də eramızın ilk 
əsrlərində Atropatena və Albaniyanm 
hökmdar saraylarında, məbəd və kilsə- 
lərdə qiyınətli əşyaların, nadir sənət 
əsərlərinin, dünyəvi və dini məznnınlu 
zəngin kitabların, əlyazmaların qoru- 
nub saxlanıldığı məlumdtır. Azərbaycan 
hökmdarları Cavanşir (7 osr), Məhəm- 
ınəd Cahan Pəhləvan (12 əsr), Qızıl 
\rslan (12 əsr) və bir çox başqaları məd 
əsələr. moscidlər, rəsədxanakır, karvan- 
aralar, ovdanhır, xəstəxanalar tikdir- 
nəklə yanaşı, zəngin kitabxanalar ya- 
atmış, öz saraylannda poeziya, musiqi, 
əsm məclisləri yaratmış, alimlərə, şair- 
■rə, sənətkarlara hamilik etmişlor.

Azərbaycarı Ədəbiyyatı Muzeyi
Azərbaycanın ən zəngin muzeylə- 
rirıdən b.ri. Ekspozisiyasında 5 min- 
dən çox eksponat nümayiş etdirilir. 
Nizaminin “Iskəndərnamə” poema- 
sının 1413 ilə, Füzulinin "Bəngü Ba- 
də" əsərinin 1569 ilə aid əlyazma 
nüsxələri, M.F.Axundzadənin “A.S. 
Puşkinin ölümünə Şərq poeması”- 
nın avtoqrafı və s. muzeyin qiymətli 
eksponatlarındandır. Elmi fondlar 
şöbəsində 70 mindən çox qiymətli 
əsər qorunub saxlanılır.

Elxanilər və Eldənizlər dövründə 
Azərbaycanda ınodəniyyət daha da in- 
kişaf etmişdi. Görkəmli dövlət xadimi, 
alim və şair Fəzlullah Rəşidəddinin 
\\2A1- 1318) təşəbbüsü ilə 13 əsrdə salı- 
naıı Rəşidiyyə şəhərciyində (Təbrizin şi- 
nal-şərqində yerləşııdi: hazırda xaraba- 
lıqları qalınışdır) digər tikililərlə yanaşı, 
60 mindən artıq kitab fondu olan iki 
böyiik kitabxana da fəaliyyət göstərirdi. 
Öz dövrüniin bu böyiik elm mərkozində 
qiymətli sənət əsərləri, nadir əlyazmalar 
mühafızə olunur, tanınmış alimlər, hə- 
kimlər, şairlər. rəssamlar çalışırdılar.

Görkəmli dövlot xadimlərindən Uzun 
Həsən (1468-78) Təbrizdə Nəsriyyə və 
Məq^udiyyo mədrəsəloı ini (15 əsrin ikinci 
yarısı; burada elm və sənət inciləri ınü- 
hafizə olunurdıı), Ağqoyıınlu hökmdarı 
Sultan Yaqub (1478 90) isə zəngin kitab-

xanası, əlyazma fondu, modrəsəlori və 
xəstəxanası olan, dünya ınemarhğının 
şah əsərloriıulon sayılan Həşt behıst 
(Sokkiz cənnot) saray kompleksini 
(1483) inşa ctdirmişdi. Bu sarayda döv- 
rün tanınmış dövlət xadimləri, ziyalılar, 
şair və rəssamlar toplasardılar Səfovilər 
dövründə müasir muzeyçilik fəaliyyəti- 
nin prototipi olan kolleksiyaçılıq onəno- 
ləri daha da inkişaf etdi. Həmin dovrdə 
qiymotli oşyalar, əsason, xəzinələrdo və 
saray kitabxanalarında qorunub saxla- 
mlırdı. Saray kitabxanası sadəcə kitab- 
xana olmayıb. hom do böyük elm və in- 
cəsənət mərkəzi, təhsil ocağı. müzey əş- 
yalarının qorunduğtı böyük bir dovlət

miiəssisəsi rolunu oynayırdı. I Şah İs- 
mayılın, I Təhmasibin dövrlərində Təb- 
riz və Qəzvinin saray kitabxanaları öz 
əhəmiyyəti vo zənginliyi ilə daha çox 
şöhrət qazanınısdı. Bu kitabxanalarda 
qiymətli, nəfis miniatürlər toplanmışdı. 
Həmin dövrdə saray kitabxanasınııı 
roisi görkəmli Azərbaycan rəssamı Sul- 
tan Məhəmmod idi. Təbriz və Qəzvinin 
saray kitabxanalarında vo rəssamhq 
emalatxanalarında dövrünün tanınmış 
azərbaycanlı rəssamları Mir Müsəvvir, 
Mir Seyid Əli, Mirzə Əli Təbrizi, 
Müzəffər Əli və b. yaradıcılıqla uıəşğol 
olıırdu. 16 osrin soıılarında Məhəmmə- 
di, Sadıq bəy Əfşar, Siyavtış bəy, Mır 
Zeynalabdin Təbrızi kimi Azərbaycan 
sənətkarları Qəzvində və İsfahanda

saray kitabx.ınalarmda işləmiş, bıı ki- 
tabxanalarda qorunub saxlamlan qıy- 
mətli əşyalar fondıınu gözəl rəsm əsərlə- 
ri ilə zənginləşdirmiş, İsfahan miniatür 
məktobmin meydana gəlməsində və iıı- 
kişaf etməsmdə həllcdiui ıol oynamışlar.

19 əsrdə Azərbaycandakı ictimai- 
siyâ ı pərakəndəlik biitövlükdo ınodə- 
niyyətə, o cüınlədən mıızey və kollcksi- 
yaçılıq ənənolərino cıddi zıyaıı vtırdu 
Ara çəkışməlori, miiharibnlor nəticəsin 
də bır çox qiymatli maddi modəniyyət 
abıdələıi məhv edıldi, qalaıılan isə yad 
ölkələro aparıldı 19 əsrin əvvəJləımdə 
Azərbaycana Rtısiya imperiyasının lə- 
cavü/u noticosində Gənco. Qarabağ, İrə-

van. Talış xanlıqlarıııın xozinəlori qarət 
olıındu, bııradakı qiymətli əşyalar. na- 
dir kitab nüsxələri talan edildi.

1826 24 Ulər Rıısiya İran miilıaribə- 
sinin sonunda rus generaJları Şeyx Səfi 
kompleksinə məxsııs zəngiıı, qiymətli 
əşyaları apardılar. Carizm dövründə 
Azərbavcaıula muzevlə'in təşkili işi 
məqsədyönlü şokildə ləııgidilir, bıı əra/i- 
də aşkar cdilən qiyınətli arxcoloji abidə- 
lər Tillis, Moskva. Peterbıııq muzeylə- 
riııə göndorilirdi.

Azorbaycanda ıniiasir lıplı muzeylə- 
rin təşkili tarixi U? asrdaıı başlayır Hə- 
miıı əsriıı axırlarında, Naxçıvanın Nelı 
ronı kənd məktobində C.Məmmədqulu- 
zadənin toşəbbSsü və yaxmdan iştiı akı ilo 
muzey yaradılınası faktı məlumdur. 20

N.Gancavi adına A/orbaycan Ə ıbb iyya lı Mıı/cyi. liakı, 1940. 
Memarlar S.Datlayov, M.Uüseynov.
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əsrin əvvəllərində Bakıda, xalq məktəb- 
lori müdiriyyəti nəzdində Pedaqoji 
Muzey, həmçiniıı Ümumrusiya Texniki 
Cəmiyyəlinin üakı şöbəsi nəzdində qa- 
palı muzey olmuşdur. Bu muzeylər (Neh- 
rəm kəndindəki ırıuzey istisna olun- 
maqla) çar üsuli-idarəsinə xidmət etdik- 
lərindən Azərbaycanın mədani dəvərlə- 
rini zəif işıqlandırırdı.

Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 
ilk rəsmi muzey Azərbaycan Xalq Cüm- 
huriyyəti (1918-20) dövründə yaradıl- 
mış İstiqlal Muzeyidir. 1919 ilin dekab- 
rında Bakıda təşkil edilmiş bu muzey 
Ciimhuriyyət Paıiamentinin binasında 
(indiki Əlyazmalar İnstitutu) yerləşirdi.

Muzeydə Quı anın nadir nüsxələri, müx- 
tolif əlyazmaları, dekorativ-ıətbiqi sənət 
nümunələri saxlanılırdı. Muzey beş aya 
yaxın fəaliyyət göstərmişdir.

Azorbaycanda sovet lıakimiyyəti qu- 
rulduqdan sonra, 1920 il iyunun 15-də 
Azərbaycan SSR Xalq Maarifı Komis- 
sarlığında muzey-ekskursiya şöbəsi açıl- 
mış və onun ilk iclasında xüsusi tədris 
muzeylərinin təşkil edilməsi qərara alın- 
mışdı. 1920 ilin oktyabrında Azərbaycan 
SSR Dövlət Muzeyi yaradıldı.

20 əsrin 20-ci illərində Bakıda İnqi- 
lab və Əmək Muzeyi, Kənd Təsərriifatı 
Muzeyi, həmçinin Gəncə, Naxçıvan, Şə- 
ki, Ləııkəran və başqa şəhərlərdo tarix- 
diyarşünaslıq muzeyləri təşkil olunmuş- 
du. Sonralar Azərbaycan SSR Dc-vlət 
Muzeyinin müvafiq şöbəloıi əsasında 
Azərbaycan Təbiot Tarixi Muzeyi

(1930), Azərbaycan Dövlət Teatr Mu- 
zeyi (1934) və Azərbaycan Dövlot İncə- 
sənət Muzeyi (1936) yaradıldı. Dovlət 
Muzeyi 1936 ildəıı Azorbaycan Tarixi 
Muzeyi adlaııır.

1935 ildə SSRİ EA-nın Azərbaycan 
filialı nəzdində Din Tarixi vo Ateizm 
Muzeyi təşkil olundu 1939 ildo Nizami 
Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi 
münasibotilə Bakıda Nizami Gəncəvi 
adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi- 
nin yaradılması qərara alındı. Həmin 
ırıuzey 1945 ilin may ayından fəaliyyət 
göstərir. 1940 ildo Azərbaycan Xalq 
Maarifı Muzeyi yaradıldı. 1945 ildo 
Azərbaycanda 22, 1969 ildo iso 29 mu-

zey var ıdi. 50-60-cı illərdə Azərbaycan- 
da xeyli yeni ınuzeylər yaradıldı.

Respublikada göıkəmli ictimai-siya- 
si, dövlot və modəniyyət xadimlərinin, 
tanınmış yazıçı, alim, bəstəkar və ıəs- 
samların ev-muzeylərinin, həmçinin xa- 
tirə-memorial komplekslərinin geniş şo- 
bəkəsi yaradılmışdır. Azərbaycanda ilk 
xatirə muzeyi Mirzə Fətəli Axundzadə- 
ııin (Axundov) 1938 ildo Şokidə açılmış 
ev-ınuzeyidir. Sonralar Şamaxıda Mirzo 
Əlokbor Sabirin, Ordubadda Momməd 
Səid Ordubadinin, Qazaxda Somod 
Vurğunun, Xızıda Cəfər Cabbaıiının, 
Şəkidə Sabit Rəhmanın, eləcə də Bakıda 
Nərimaıı Nəı imanov, Üzeyir Hacıbəyov, 
Səmod Vurğun, Cəfər Cabbaıiı, Bülbül, 
Momməd Soid Ordubadi, Əzim Əzim- 
zadə, Colil Məmmodquluzado, Abdulla 
Şaiq, Niyazi, Vaqif Mııstafazadə, Səttar

Bohlulzado, Hüseyn Cavid vo b.-ııın ev- 
muzeylari təşkil edilmişdir.

Respublikanın əksər rayonlarında 
tarix-diyarsünaslıq muzeyləri yaradıl- 
mışdır. Bakı, Gənco, Naxçıvan, Quba, 
Şəki, Şamaxı. Lənkəran və b. şəhorlor- 
do, müxtolif rayonlann ərazisindo tarixi- 
memarlıq abidələri bərpa edilmiş, bu 
abidəlordə maraqlı ekspozisiyalar qu- 
rulmuşdur. Həmin muzeylordo, əsasən, 
regional əhəmiyyət daşıyan arxeoloji 
materiallar, maddi mədəniyyət nümuııə- 
lori, incəsonət əsərlori, müxtəlif əşyalar. 
fotoşəkillər, sənədlor, dekorativ-tətbiqi 
sənət məmulatları və s. saxlanılır. Azər- 
baycan Respublikası Modəniyyət və Tu- 
rizm Nazirliyinin Muzeylər İdarəsiııdo. 
Muzey işi üzrə Respublika Elmi-Mclo- 
diki Morkəzindo, AMEA-nm Mem rlıq 
və İncəsənət İnstitutunda, Milli A/or-

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Muzeyin qiymətli metal və əşy: ır 
fondunda 400-350 min il əvvəl ı- 
şamış qədim insanın - azıxantroj'' n 
alt çənə S'imüyünün frəqmenti s • 
lanılır. Azərbaycan ərazisirnn düny ■ 
nın ən qədim insan məskənlərinc n- 
biri olduğunu sübut edən bu tap: iı 
Quruçayın sol sahilində yerlə n 
Azıx mağarasının orta aşel təbəı ı- 
sində aşkar edilmişdir.

baycan Tarixi Muzeyində, digər ins ıt 
və toşkilatlarda muzeylorin tarixi və ııə- 
zəri məsələləri, həmçinin muzeyşün ıq 
elminin ümumi problemləri öyrə.' . 
Bir çox osaslı muzeylərdə elmi şöb t, 
mərkəzlər, metodiki kabiııetlər fəal ıt 
göstərir.

Ermonistamn tocavüzkar ordusu - 
rəfındən işğal olunmuş və lıərbi əm 
yatlar getmiş Azərbaycan ərazilən lo 
tarixi-memarhq abidələri, xatirə-me >- 
rial kompleksləri və muzey-qoruqla 
mamilə dağıdılmışdır. Şuşa şohər o 
Natəvamn, Üzeyir Hacıbəyovun, 1 
bülün, Əbdiirrəhim bəy Haqverdiyı ı 
vo b.-nııı ev-muzeyləri məhv ediln 
rəsııı qalereyası, Şuşa şohorinin Ta i 
Muzeyi, Xocalıdakı Tunc dövrünə d 
kurqanlar, Ağdam Çörək Muzeyi (k 
miş SSRİ-do yeganə olmuşdur), bir çox 
başqa muzeylər dağıdılmışdır.

Azərbaycanda muzey şəbokəsi 20 os- 
riıı 70-ci illərindən başlayaraq daha in- 
tensiv inkişaf etdirilmişdir. Respublika- 
da 1969-2006 illər arasında 100-dən ar- 
tıq yeni muzey yaradılınışdır. Hazırda

M illi Azərbaycan Tarixi Muzcyi. Şorq zalı.
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Modoniyyət vo Turizm Nazirliyi sis- 
temində 170 muzey fəaliyyot göstərir 
(2006). Onlaıdan 75-i tarix və tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi, 66-sı elm, siyasot, 
mədəniyyot və incosənət xadimlərinin ev 
muzeyi, 20-si ədəbiyyat vo incosənot ınu- 
zeyi, 5-i horbi-vətonporvoıiik və döyıiş 
şöhrəti muzeyi, 4-ü qoruq-ınıızeydir.

Ahtıh Zcyntılova Z.iyu Ahthılluyev

Dövləf muzevləri. M i 11 i A z o r - 
baycan  T a r i x i  Muzeyi .  Azor- 
baycan tarixinin bütüıı dövrlərinə aid 
maddi və mənəvi mədoniyyət abidəloıi- 
ııin toplanılması, öyrənilınosi, nümayişi 
vo təbliği ilo məşğul olan elmi tədqiqat 
vo modəni-maarif müəssisəsidir. Bakıda 
yerləşir. 1920 Slin iyıın ayında “ Dogma 
liyarın tədris muz.eyi” adı ilo Azərbay- 
can SSR Xalq Maarif Komıssarlığının 
nəktəbdənkənar işlər şöbəsiııdə tozocə 
əşkil olunmuş “ Muzekskurs” yarımşö- 
öəsinin nəzdində yaradılınışdır. Əsas 
lazasını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə- 
li Parlamentinin ildönümü münasibətilə
1919 il dekabrın 7-do açılmış “ İstiqlal” 
ınuzeyinin materialları təşkil edirdi.
1920 ilin iyulundan homin muzeyin şərə- 
fıno “ Doğma diyarın todris muzeyi Is- 
liqlal". 1920 ilin oktyabrıııdan 1936 ilin 
martmadok Azorbaycan SSR Dövlət 
Muzeyi adlandırılmısdır. 1920 ilin iyu- 
lundan məşhur neft sahibkarı və xey-
iyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
1895 1901 illordə tikuirdiyi sarayda yer- 
ləşdirilmişdir. İlk tamaşaçılarını 1921 
ilin mayında qobul etıııişdir. Yarandığı 
ilk illərdə muzeydo tarix, arxeologiya və 
etnoqrafıya, botanika və zoologiya, ıııi- 
neralogiya və geologiya, tosviri iııcoso- 
nət vo bədii sənot, xalq təhsili, kömokçi 
todris müossisəlori şöboləri, eloco do 
Azərbaycan Doğma Diyarın Tədqiqi 
Cəmiyyoti vo Oodim abidolərin ınühafı- 
zəsi komissiyası fəaliyyot göstərirdi. 
1923 ildə yaradılan və mıızeylə sıx olaqə- 
də fəaliyyot göstərən Azərbaycanı Tod- 
qiq və Totobbö Cəmiyyəti muzeyiıı tər- 
kibindəki cəmiyyoti və komissiyanı 
özundo birləşdirdi. Sonrakı illəıxb döv- 
rün tələbino uyğun olaraq muzeydo do- 
fəlorlo struktur doyişikliyi edildi. 1930 
illərin ortalarında böyümokdo olaıı ııos- 
lin siyasi torbiyəsi mosololorinə diqqətin 
aıtırılması, muzey ckspozisiyasında so- 
sialist comiyyətinin “ iistiinlüklorini” nü- 
mayiş etdirməyin vacibliyino dair par- 
tiya vo hökumətin toləbbrinin həyata 
keçirilməsi tarixin totalitar rejimin siya-

sətinə uyguıı öyrənilınosi və tobliğini 
günüıı osas mgsəLəbrimlən etdi. Moktob- 
lordə tarixin todrisino artırılan diqqəl 
yeııi tipli uırıx və tarix-divarşüııaslıq 
mıızcylərinin yaranması ilə müşayiot 
olundıı. Azorbaycan SSR XKŞ-nin 31 
ınart 1936 il qərarıııa görə Azorbaycan 
Dövlət Muzeyinin yenidon qurulması, 
tarix prolllli yeni muzeyin yaradılması 
vo onıın Azərbaycan Tarixi Muzeyi adı 
ilə yeııicə toşkil cdilmış SSRİ EA-nııı 
Azərbaycan Filialına verilməsi ilo ıısti- 
coləndi. Bu, keçmis Dövlot Mıızeyiııin 
tərkibiııdon 1934 ildə çıxmış Teatr Mu- 
zeyindon başqa qeyıi-tarix pıofilli digor 
sahəlorin ayrılmasına və yeni muzevlə-

riıı (Tobiət Tarixi Muzeyi, İncosonət 
Mıızevi, Din və Ateizııı Taı ixi Muzeyi, 
Ədəbiyyat Muzeyi vo s.) yaranmasına 
sobob oldu. 30-cu illoriıı soııu 40-cı illə- 
rin əvvəllərindo baş verən kiitləvi repres- 
siya vo miiharibo alimloriıı, mıızey işçilə- 
riniıı sıralarmı seyrəltdi. 1941 ildoıı bıı 
vaxtadok müsıoqil qmııın olaıı Tarix 
Muzeyi SSRİ EA Azərbaycan Kilialmın 
Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnsııtııtunda 
muzey şöbəsinə çevrikli İkı il sonra ye- 
ııidəıı müslətıilloşən Azərbaycan i'arixi 
Muzeyi 1945 ildo yaradılmiş Azorbav- 
can SSR EA-nın torkibində eyııi adla 
fəaliyyəto başladı. 2005 ilin ııoyabrında 
Nazirlor K.abine'imıı sərəncamı ilo ona 
ıııilli nııızey statusu verildi. 1920 41 il- 
lərdo H.Z.Tağıycv mülkiindo vo Şirvan- 
şalılar Sarayında, osasən, taıixi ıııöv-

zıılarda sorgilər toşkil edəıı m uzey 

(1941 52 ilbrdo H./ I ağıyev mülkündo 
Azorbaycan SSR XKŞ Na/irlər Sove- 
ti ycrloşdiıılmişdi) ınüharibo vo sonrakı 
illərdə elıııi tədqıqat (xiisusilə arxeoloji) 
işloriııədaha çox üstünliik verdi. 195  ̂ıl- 
də Tağıyev mülkunün yeıııdən nıuzeyə 
qaytarılması vo döviotin ınu/ey qurucıı- 
lıığtı sahosindo gördüyü lədbirlor i'arix 
Muzeyiııdə xalqın ta qədıındən bıı güno- 
dok tarixuıi sks etdiron elmı ekspo/isi- 
yaııın qurulması üçiin şoıaıt yaıatdı. 
Muzeydo hazırda 9 şöbə (A/əı baycanın 
on qədıın dövıiordən l ‘> osrin ovvolhri- 
nədok tarixiııin elıni ckspozisiya şöbosi, 
Azərbaycanın 19 20 əsriıı əvvollori tari-

xinin elmi ekspozisiya şöbosi A/.orbay- 
canııı 20 21 əsrlsr taı ixinin elmi ckspo 
zisiya şobəsi, Elmi ınaarif şöbəsi Fond- 
ların uçot vo təsııifatı şöbosi, Arxeolo- 
giya elmj fond şöbəsi, Etnoqrafıya elnıi 
lond şöbəsi, Htraldika elıni foııd .söbosi. 
Nıımizmatika və epiqrallka elıui Idııd 
şöbosi), 12 Ibııd. 2 laboıatoıiya (f'oııd- 
larııı elmi restavrasiyası vo ' oto labora- 
loriyalan), 3 qrııp (Bədii toıiibtt, Eks- 
pozisiyamıı təhliikosı/liyi xiılınəti vo İs- 
telısalat qıııpları) Ibaliyyot göstorır. 
2005 06 illərdo hoyata kecirilon borpa 
vo restavrasiya işlwindan soııra ınıı/eym 
8 otağında Azərbaycaıı Prezidcnt! İllıaııı 
Əliyeviıı toşobbiisii ilo I lacı /eyıuılabdm 
Tağıycviıı ev-mıı/eyi yaradılınışılır.

Mtızeydo ekspo/'siya. elıııi todqiqat, 
clmi-kiitlovi vı l'ond işlərıııin əsas istiqa-
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moalərini tarix elminin soıı illordə əldə 
etmiş olduğu nailiyyətlərə və muzey- 
şünaslığın diinya təcrübəsi ilə təsdiq olu- 
nan müasir prinsiplərinə əsaslanaıaq 
ekspozisiyamn qurulması, onun daim 
zənginləşdirilorək təkmilləşdirilməsi təş- 
kil edir. Muzeyin fondlarında müxtəlif 
dövrlərə aid 250 mindən çox eksponat,
1920 ildə təşkil olumnuş zəngiıı kitabxa- 
nasında iso, əsasən, 19-20 əsrin birinci 
yansına aid 80 mindən çox kitab, nadir 
qəzet və jurnal nüsxələri toplanmışdır.

Arxeologiya fond şöbəsində qoru- 
nan eksponatlar Azorbaycanın Paleolit 
dövriindən son orta osrlərodok olan tari- 
xiııə aiddir. Burada daşdan diizoldilmiş

150 min odod sikko vo pul qorunur. 
Fondlarda həmçinin ordcn, medal və ni- 
şanlar. möhürlər, poçt markaları da sax- 
lanılır.

Etnoqrafıya fondunda müxtolif ıııis, 
saxsı, gil qablar, Azorbaycanın ayrı-ayrı 
bölgələrinə məxsus kişi və qadın gcyim- 
lori, xalça və xalça məmulatı və s. müha- 
fizə olunur.

Azorbaycan zoıgərlərinin oı ta əsrlor- 
dən müasir dövrədok hazırladıqları bə- 
zok niimunolori muzeyin qiymotli metal- 
lar lbndunda saxlamlır.

Silah vo bayraqlar fondıında qoru- 
nan Azorbaycan xanlıqlarına, 19 əsıdo 
çar ordusu tərkibində foaliyyot göstərən

əmək alotləri, misdən, tuncdan, dəmir- 
dən hazırlanmış tosərrüfat və məişot əş- 
yaları, saxsı və gil qablar, bozok şeyləri 
saxlanılır. Ötən əsrin 20-50-ci illəıində 
Goııcədo, Dağlıq Qarabağda, Şəkidə, 
Qəbolədə, Naxçıvanda, Qobustanda, 
Mingəçevirdo və b. yerlərdə aparılan ar- 
xcoloji todqiqatlar respublikanın ilk ar- 
xeoloji mərkəzi olan bu şöbonin adı ilə 
bağlıdır. Azorbaycanın ilk arxeoloqları 
Davud Şərifov, İshaq Cəfərzado, V.Le- 
viatov, Saleh Qazıyev, Mohəmmədəli 
Hüseynov və b. əmək fəaliyyətinə bu 
muzeydə başhımışlar. 60-cı illərdəıı 
arxcoloji işlərin aparılması, osason, 
AMEA-nın Taıix Institutuna həvalə 
edilsə də, mıızey yeni bir sahənin sual- 
tı arxeoloji tədqiqatların mərkəzinə çev- 
rilir, 1968-72 illərdə Xəzərin bir sıra 
yerləri tədqiq olunur vo zəngin maddi 
mədəniyyət nümunəlori aşkar edilir.

Nuanizmatika və Heraldika fond şö- 
boloıindo müxtolif dövrlorə dair təqr.

azərbaycanlılardan təşkil olunmuş hərbi 
birləşməloro məxsııs bayraqlar, 19 əsrin 
əvvəllərində ölkonin Rusiya tərəfindən 
işğalı zamanı ələ keçirilən şohərlərin qa- 
pılarmın açarları, müxtəlif silah növləri 
nadir eksponatlardır.

Sənədli mənbələr fondunda müxtolif 
sənəd, fotoşokil. albom, afişa, qəzet, 
açıqca və s. qorunur. Hədiyyələr vo xa- 
tirə əşyaları fondunda bədii sənot nümu- 
nələri, müxtəlif xarici ölkəlordən Azər- 
baycana bağışlanmış hədiyyələr və s., 
Tosviri materiallar fondunda, əsasən. 
Azərbaycan rossamlarınm bir sıra qiy- 
mətli əsərləri saxlanılır.

Foto-kino sənodləri və texniki sə- 
nayc materialları fondlaıında Azərbay- 
can tarixinin müxtəlif dövrlərini işıqlan- 
dıran zəngin maddi mədoniyyət nümu- 
nolori vardır.

Muzcydo Azorbaycan tarixinə, ar- 
xeologiya və ctnoqrafiyasına dair geniş 
tədqiqat işləri aparılır, aspiıantura fəa-

liyyət göstərir, elmi əsərlor, toplular, ka- 
taloqlar, bukletlər nəşr edilir, ckspozi- 
siya vo sorgilər vaxtaşırı yenisi ilə əvəz 
olunur. Muzeyin xarici ökə muzcyləri 
ilo (ABŞ, Norveç. Türkiyə, Macarıstan, 
Rusiya vo b.) qarşılıqlı əlaqələı i vardır.

Nııil.ı V.ıti.xanh

R i istəm M u s t a fa y e v ad ı n a 
A z ə r b a y c a n  D ö v l ə t  İncəsə- 
not Muzey i .  1936 ildo Azərbaycan 
Dövlət Muzeyinin incəsənət şöbəsi əsa- 
sında yaradılmış. 1937 ildoaçılışı olıııuş- 
dur. Bakıdadır. 1943 ildən muzey taııın- 
ımş teatr rəssamı R.Mustafayevin adım 
üaşıyır. Muzeydə 16 mindən artıq bədii 
sənol nümunəsi, rəsm və heykəltoı. Iıq  
əsəri, dekorativ-tətbiqi sənət əşv arı 
toplanmışdır. Burada. əsason. Azərıay- 
can, Qorbi Avropa. rııs. Şərq ross; la-
rının və xalq sənətkarlarımn əsər!:: ,o-
runub saxlanılr. Muzeydə ckspo- 'a-
lar tarixi-xronoloji ardıcıllıqla ;> ijr
üzrə qurulmuşdur. Muzeydo Az; vy-
can incəsənətinin qiymətli niimııı ri-
ü'in geniş kolleksiyası toplanmışdı u-
rada arxeoloji qazıntılar zamanı M: go- 
çevir və Xanlar rayoııları ərazisind ta-
pılan c.ə. 6-4 minillikləro aid moi;, əş-
yaları, 11-19 əsrlərin kaşı, bürünc. ıl-
ça, mis məmulatları, zərgərlik nürni' ıə- 
ləri nümayış etdirilir. Muzeydə ÜVlirzə 
Qədim İrəvani. Mir Möhsün No‘ ıb,
Usta Qənbər Qaı abaği, Abbas Hüse ni, 
Bohruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə ik a- 
naşı, Mikayıl Abdullayev, Tahir Sala- 
hov, Ələkbər Rzaquliyev, Qəzənfoı -,a- 
lıqov, İsmayıl Axundov, Salam Sı m-
zadə, Baba Əliyev, Toğrul Norim, ' ə- 
yov, Sottar Bohlulzadə, Vəciho S. ə-
dova, Ömər Eldarov, Fərhad Xə >v,
Fuad Əbdürrəhmanov, Tokay M ' ə-
dov, İbrahim Zeynalov kimi rəss;1 !,ə
heykoltəraşların əsərlori saxlamlır.

Qərbi Avropa incosonətini Leoı io
Bassano, Françesko Solimena, A, ıı
Brauvcr, Yustus Sustermans, ;r
Klass, Frist Avqust Kaulbax ül
Dyüpre və b. məşlıur rəssamların >r-
ləri təmsil edir. Muzeydo rus incə oti
Aleksey Qavriloviç Venesianov, ili
Vasilyeviç Vereşşagin, Valentin A'> k- 
sandroviç Serov, İqor Emmaııuilfi ıç 
Qrabar, Sergey Vasilyeviç Gerasimov, 
Aleksandr Aleksandıoviç Dcyneka vo 
b.-mn tabloları ilə təmsil olunur.

İncəsənət Muzeyində geniş elmi-me- 
todiki iş aparılır. Muzeyin eksponatları 
dofələrlə xarici ölkoloıdə (Fransa, Böyük

R .M ııs la faycv adnıa Aznrbaycan Düvlal İııcosoııol M ıızcyı. 
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İnıpcralriçD Alcksandra l-yodorovna Ronıanovanın poılrcli. R.ısxaııı licnıuıııcn Koııxnm. 
R .M usla laycv atlıııa Azorhaycaıı Dövlol İııc.ısoııol Mıızcyi.

Britaniya. (,'cxiya. Slovakiya. Olc.vair, 
Suriya. Kanada. Kııba vo >. > ııümayiş el- 
dırılmiş. miixlolif sərgilər xarici ölkə ııuı- 
zcyloriniıı eksponatlarının nümayışi. dı 
gor modəııi-külləvi tədbirlər təşkil nluıı 
muşdur. Mu/cvin bərpa <;malal\anası. 
kııabxanası, laboratoriya və fV>ıulları 
var. 1938 ilde Azərbayc.uıın ikiıu i boyiik 
şəhori olaıı Coııcəda nuı/cyin lllialı açıl- 
mışdır Mıızı;y clıııi əjorlər. kalaloqlar 
buklctlor və albomlar ııəşr cldırir.

N i z a m i ( ı o n c o v i a d ı n a 
A / 3 r b a y c a n Ə d ə b i y y a 11 M tı - 
/eyi. 1939 ildə yaıadılmış, 1945 iliıı 
mayından ləaliyyətə başlamışdır. Olkə- 
ııiıı ədəbiyyal təmayüllü nuı/cylən aıa- 
sıııda baş nnı/cydir. Bakıda ycıləşır. 
1959. 19(ı7 və 2003 05 illordo xeyli gt- 
mşləndiıılıniş və ycnidəıı qıırıılmusdur. 
Bıırada A/.ərbaycaıı odobiyyatımn oıı 
qodim zamaıılardan ıfiiiasir dovro qədər 
kcçdiyi yol işıqlandırılır. Muzeydə 
Azərbaycan odobiyyatı tarixini oks ctdi- 
ron miixtəlif sənodlor, əlyazmalar. kitab- 
lar və s. ilo yanaşı qodim və oı ta osrloro 
aid maddı mədəniyyol ııümunolori, daş 
kitabolər. rosm 'vo heykoltoraşhq osoi'- 
lori, xalçalar vo s. qiyməfii cksponatlar 
niimayiş etdirilir. Muzey Azərbaycaıı 
ədəbiyyatı tarixini hərtərolli öyronib 
təbliğ etınək, milli odobiyyat vo ıııodo- 
ııiyyət nümunəlorini toplayıb mühafiza 
ctmək, diinya ədəbiyyatı tarixində ədo- 
bi-bədıı irsin yeri, rolıı ohəmiyyəti ilə ic- 
timaiyyoti taııış etınok istiqamətində iş 
aparır. 3()zalı var. Maierialların toplaıı- 
nıası, tədqiqi, elmi fondlarda qorımma- 
sı, ckspo/isiya vo sorgilərdə nümayiş ct- 
dirilməsi istiqanıəiindo aparılan fıında- 
mental, nə/əri vo praktik işlorlo muzcyin 
"Qədiın və orta osrlar A/ərbaycan ədə- 
biyyatıııın todqiqi v"> təqdimi", “ Vcııi və 
miiasir Azovbavcan ədəbiyyatımn lodqi- 
C|i və caqdiıni , “ Modoııi irs vo ıııən- 
bəşiinaslıq “ Beynəlxalq əlaqələr və 
komparaiivislika” , Imi iııkişaf vo təd 
ris layikslffl'i , “Ədəbi mərasımlər, icti- 
maiyyatlo ış və noşrlər", "[ kspo/isiya- 
nııı qoruııması, i/alıı vo audio-miişayiə- 
liıı təmiııi". “ Bodii tortihat və bərpa" 
adlanaıı H clıııi şöbəsi məşğııl olıır. ,'jöbə 
lordo lıəm Azorbaycaıı ədəbiyyatııım ta- 
i'ixi və unzəi'i problcmbıi. lıəııı ılə ııııı- 
zcyşiinaslıtı problcmləı i üzrə is aparılır. 
3 tcxniki şöbə in/ibali-iosərriifat işləri ilə 
moşğııl olıır. Mtı/cyin flllialı "Sngcy 
Ycscniııiıı Mərdokaııdakı xalirə-cv ııuı- 
/cyi” , "Xursiıd banıı Natəvan atlıııa Sıı- 
şa nuı/cyi’' və Kıııdomiıdə ycıloşən 
“Araıı əthbivyalı ııuı/cyi" l'oalıyyət gös-
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tərir. Ekspozisiya zallarında Nizami 
Goncəvi. Xaqani Şirvani, Məhsəti 
Gəncəvi, Nəsiroddin Tusi, İmadoddin 
Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl

Xətai, Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah 
Vaqif, Mirzə Şəfi Vazeh, Qasım bəy Za- 
kir, Abbasqulu ağa Bakıxanov. Mirzə 
Fətəli Axundzadə, Mirzə Ələkbər Sabir. 
Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim

bəy Haqverdiyev, Hüseyn Cavid, Sal- 
man Müıııtaz, Cəfor Cabbarlı, Səmod 
Vurğun, Mir Cəlal, Mirzo İbrahimov, 
Məmməd Arif Dadaşzadə, Məmməd

Cəfər. Rəsul Rza, İlyas Əfondiyev kimi 
tanınmış şair və yazıçılara, ədəbiyyat- 
şünaslara həsr olunmuş stendlər, oriji- 
nal fotomateriallar, rəsm əsərləri, sənəd- 
lər, kitablar, həmçinin şoxsi əşyalar var-

dır. Muzey müxləlif elmi əsərlor, mono- 
qrafiyalar, buklet və bolədçilər nəşr etdi- 
rir. Onların arasında olyazma və səsyaz- 
maları özündə birləşdirən “ Qaynaq", 
mərasimlər, ildönümlər, görüşlər barodə 
molıımatları oks etdiron “ Məclis” . mu- 
zeyin t'ondlarında sax\anılan unikal eks- 
ponatlarııı öyrənilməsinə lıəsr olıınmuş 
"Saxlanc” , müxtəlif dillordən tərcümələ- 
ri özündə birləşdirən “ Şərq” vo “ Risalə” 
adlanan elmi araşdırmalar topluları, 
fundamental “ Füzulı eıısiklopediyası'' 
üçün tərtib olıınmuş “ Sözlük” vardır. 
Dəyərli nəşrlər sırasında “ Bakının odə- 
biyyat muzeyləri” . “ Məhəmməd Füzıı- 
li” , “ Sergey Yesenin” və s. bukletlərinin. 
elm və modəniyyət xadimlərinin muzey- 
do olan memorial fondları üzrə kataloq- 
larının (“ Cəlil Məmmədquluzi' ■ 
Bükı, 19%; “ Xurşud banu Natəv ı” , 
Bakı, 1997; “ Mirzə Fətəli Axund ’, 
Bakı, 1997; “ Htiseyn Cavid. Yıısif 'ir 
Çəmənzəmiııli, Ömər Faiq Nemü a- 
də” , Bakı, 1999; “Tağı Şahbazi Siı rğ, 
Əli Nəzmi, Firidun bəy Köçərli” . ki,
2003) adlarını çəkmək olar.

Alud> '/.cynulom. Ziya Abdı vi’

L ə t i f  K ə r i ı ı ı o v  ad .a 
A z ə r b a y c a n  X a l ç a s ı  və X Iq 
T ə t b i q i  S ə nə t i  D ö v l ə t  I u- 
zeyi .  1967 ildə təşkil olunnnışdur Xə- 
zinəsindəki nadir xalçalaıın dəyorn \ə 
əhomiyyətinə görə dünyada əıı b> iik 
xalça kolleksiyasına ınalik, xalça s əti 
üzrə ilk nüfuzlu. ixtisaslaşmış ınuzc lir.

Muzeyin kolleksiyasında öz koı o- 
zisiya vo ornament quruluşuna, el' də
rəng lıəllinə görə bir-birindəıı sr n,
Quba, Bakı, Şirvan, Gəncə, Qaza a-
rabağ, Təbriz kimi klassik xalça .k-
təblərinə məxsus olan 17 20 əsrləı id 
xalçalarsaxlanılır. Muzeydoöz zə yi,
rəsm vo naxış elementləri ayrıntıl m
nəcibliyi, səthə taxılmış kiıni gör n,
toxunması belə hiss olunmayar le-
mentləri, xııdalanmış cizgi rəsr i,
yığcam rəng qammaları ilə seçilən ' rə-
bodil” , “Qıınıl” , “ Sırt-Çiçi” və s. ni
Quba xalçaları, zərif cizgi rəsmi, ui-

nkkəb ornamentləri ilə fərqlənən “ lo-
Buta” , “ Novxanı” 11Fatıuayi” və s. ki- 
ıni Bakı xalçaları diqqəti çəkir Q !im 
Azərbaycan xalçalarıııa oxşayan “ Mu- 
ğaıı” , “ Şilyan” kimi Şirvaıı xalçaların- 
da kompozisiyalar ciddi ritııılə realizo 
edilir, onlar sakil kolorit üstünliiyü ilə 
səciyyəlonir. Kolleksiyada yüksək kom- 
pozisiya ustalığı, geniş lanlaziya, kolorit

5C C, j 3§
.  □ ,

Z ili. Qarabağ qrııpu. 20 əsriıı ovvəli. L .K ə ıim o v  adına Azərbaycan Xalçası vo Xalq  
Tətbiqi Səııəti Dövlət Muzeyi.
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əlvanlığı ilə diqqəti colb edən “ Xanhq", 
"Malıbəyli' “ Ləmpə" kimi Qaıabağ 
xalçaları. olduqca böyiik şəı tiliyə əsasla- 
nan "Faxralı", "Şıxlı", “ Borçah” , “Qa-

tosəvviir yaradaıı Tobriz xalçaları ("So- 
l'itbi” , “Əfşaıı” . "Loçokliirüıu və ..) 
mıızeyin qiymətli eksponatlarındaıı ht- 
sab oluıuff. Herodot. Klavdi F.liaıı.

osr), XıK|aniııin (12 ısr) molumat vcr- 
ılıklori tipdo xalçaların nüınunələri də 
saxlanılır Mu/eyııı koll*k{iyaMtıd;ı 
olaıı xalçalarııı konıpoibiya tosvirlorinə

Xa lı “ Ə ra ijıan ” . Şiı van qrııpıı. 19 asıiıı soııu. I Korim ov aılma Xalça B ib - Ə I 'ş a ı ı" .  liakı qrupıı. 20 atriıı .ıvvoli. ı K trinıov aılına
Azorbaycaıı Xalçası vn Xalq 'M tbıqi Sonnti I

çağan” , “Qodim Cjöyço”, “ Dəmirçilor 
kimi Gəncə vo Qazax xalçaları xüsusi 
yer tııtur. Dairəvi vo ya spiralvarı plas- 
tik formaların dekoru ilo dünyaııın əbo- 
diliyi, gözəlliyi vo hoyal ritmi haqqııula

lət Mıı/.cyi. Aznıbııycan Xalçası

Ksenofonl kimi aııtik tarixçilərin qeyd 
etdiklori xüsusiyyotlori kolleksiyadakı 
bu xalçalarda izloıınk mümkiinclür. 
Muzeydo orta əsr orob taıixçilorinin vo 
Azorbaycan şairloriıuhn Nizaminin (12

•ı Xalq Tolb.qi Sntıoli Dflvl.il Mııfcyi.

İııtibah dövriıniiıı bir çox Avıopa ros- 
samlarıııın osorloı indo rasi golinir 15 asr 
Nidvrland rossamları Haııs Memlıııqm 
Moryoın c>z körposi ilo" tnblosuuda 

“Şirvaıı” xalçasınııı. Vaıı Eylain "Miı
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qəddəs Məryəm" əsəıində “ Zcyvə” xal- 
çasının, alman rəssamı Haııs Holbcynin 
(15 əsr) “ Səfirləı ” əsərində “ Qazax” xal- 
çasının təsvirləri veıilmişdir. Bundan

başqa muzeydə palaz, cecim, kilim, şnd- 
də, ziJi, ladı, vərni və sumax daxil ol- 
maqla, bir-birindon rəng çalarları, çeş- 
niləri vo lexııoloji toxumna üsulları ilə 
seçilən xovsıız xalçalar, yaraşıqlı bəzək

elemeııtləri ilə toxunulmuş mafroş, xur- 
cun, heybə, çanta, çul, xaral və s. kimi 
xalça məmulatları da toplanmışdır. Mu- 
zcyin ekspoziyasında qiyınətli mctaldan

hazırlanmış zərgərlik məmulatları, zinət 
əşyaları və soytıq silalılar, üzərinaə oy- 
ırıa ilə işlənmiş çini, ştişə, ağac və daş 
əşyalar, bodii tikmə və parça, kişi, qadın 
və uşaq milli gcyimləri, zərif naxışlı bə-

dii metal məmulatlar və s. xalq totbiqi 
sənəti nümıınoləri nümayis etdirilir. On- 
ların içərisində Tunc dövrüno aid tunc 
və kcraınikadan diizəldilmiş, iizari həıı- 
dəsi vo zoomori' naxışlarla bəzodilmiş 
qablar, siiahlar. bəzək əşyalan və s. 
arxcoloji nümunələr diqqəti daha çox 
cəlb cdir.

Muzcydə Azərbaycan xalqının milli 
ınodəniyyəti və incosənətiııin daşıyıcısı 
olan, əsrlər boyu yaratdığı ovəzsiz xalça 
və digər lətbiqi sənəl nümııııələri ilə ya- 
naşı, müasir dövr rəssam və xalq sənot- 
karlarının əsorləri də toplanmışdır.

Muzeyin eksponatlan Azaıbaycun 
dekoraliv-totbiqi sənətinin öyrəııilmə- 
sində osas monbodir. Muzeydo xalçanııı 
azərbaycanlıların moişəti, gündəlik hə- 
yatı və etnomodəni ənənələri il. sıx 
bağlılığı, elocə do xalça, bodii meta: iə- 
ınə, zərgorlik nümunələrinin, tikır • in 
bodii doyəri vo istiqamətlori, ii bi 
xiisusiyyətləri, hazırlanma texıi: sı
araşdırılır.

Muzeyiıı ekspozisiyasında toxu j - 
ğun müxtəlif üsıılları, 10-dan artıq ı ı- 
ma növü nümayiş etdirilir.

1985 ildo böyiik səııətkarlıq tıp z- 
lərindən biri olan Qarabağda Şu ə- 
hərində muzeyin fılialı açılmışdır. H) 
ilədək burada Qarabagın zəngin - K- 
karlıq tarixini, bir xalça məktəbi ■ ni 
onun farqli xüsusiyyətlərini əks c(- ən 
xalca və xalq sənət nümunələri toj • n- 
nıış, onlann təbliği sahəsində gc iş 
aparılmışdır. Filial Şuşanın işğaln m 
sonra, 1992 ildon öz fəaliyyətini i iif 
Korimov adına Azərbaycan Xalç;ı və 
Xalq Tətbiqi Sənəti Dovlot Muzcv ıdə 
davam etdirir.

Muzey hom də xalq yaradıcı’; ın 
yüksək nailiyyətlərini və miiasir la- 
rın on yaxşı əsərlərini öyrənən və liğ 
edən elmi mərkozdir. Mtızeyin ı:ü: iu
elmi mərkəz kimi tanınması onu: jy-
nəlxalq miqyasda ekspert kimi çı .:t-
məsinə imkan verir. Onun zəııgin d-
di və elıni bazası əsasıııda Y U N t  )-
nun xəlti ilə 1983, 1988 və 2003 ji də
“ Şərq xalça sənəti” , “ Azəı baycaı d-
ça sənətl” və “ Azərbaycan xalç; və
xalq tətbiqi sənəti” mövzularında II
və 111 Beynolxalq simpoziumlar ’ çi- 
rilmişdir.

Azərbaycanın milli irsiniıı təbliği 
məqsodiio muzey respublikada və 1 an- 
sa, Avstri>a, İsvcç, Danimarka, Belçika. 
Hindistan, Yaponiya, İsrail, Böyük Bri- 
taniya, Kuba, İran, Hollandiya, Tür- 
kiyə və s. kimi xarici ölkələrdə xalça və
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xalq tətbiq, sənətinə aid sərgibr təşkil 
edir.

Muz.ey tərəfindən xalça və xalq təl- 
biqi sənotinin müxtəlif movzıılarına dair

C ə f ə r C a b b a r 11 a d ı n a 
A z ə r b a y c a n  Döv l ə t  l ' ea t r  
M uzey i. 1934 ildə yaıadılnııs və 1935 
ildən C.Cabbarlının adını daşıyır. featr

zeyin fondunda 35 mindəıı çox cksp-ı- 
nat toplunmısdır. l-ksponatlar içorısin- 
də milli ımısiqi alətlərindən tar kanıan- 
ça, saz. d.ıl, qoşanağara, həmçinin qə-

L.Korinıov adma Azorbaycaıı Xalvası vs Xalq Tstbıııi Snnəti Dovl.ıı Mu/cyiııin xovsuz xulçsılar /sılı.

mühazirələr, ekskursiyalar, nıüsabiqə, 
sərgilər, eloco də xalça toxunan bölgələ- 
rə etnoqrafık səfərlər təşkil edilir. Eyni 
zamanda gənc nəslin estetik zövqünün 
inkişaf etdirılməsi, tarixi-bədii ənənələ- 
rin mənimsodilməsi, təsviri sənot bədii 
liknıə, xalça toxuına sənəti incəliklori- 
ııin öyrədilməsi məqsədilə ınuzey mok- 
təblilər üçiin xüsusi təlısil proqraım ha 
zırlamışdır.

Rova Tağıyem

Muzeyində, əsasən, Azərbaycan milli tc 
atr sənətinin keçdiyi yolu işıqlandıran 
eksponatlar: səııod və materiallar, i'oto- 
lar, rəsııı əsərləıi, kitablar, afışa ııümu- 
nələri vo s. nüınayiş oluntır. l ondunda 
124 nıindon artıq eksponal vardır. Mıı- 
zeydo incəsənot əsərlorinin sərgiləri, 
mühazirə və disputlar təşkil cdilir.

A z ə r b a y c a ıı M tı s i q i M o - 
dən i yyə t i  Dov l ə t  Mu/cy i .  
1967 ildə yaradılıııışdır. Bakıdadır. Mu-

dim qrammolbıı vo palcfonlar Azor- 
baycan pcşəkar mıısiqi s.ıııoıiniıı yara- 
dıcısı tJzeyiv Hacıboyovun, milli pıofcs- 
sioııal vokal sonolınin baııisi liülhıilıin. 
görkomli bostokarlardan Oara Qarftye 
vin. f-'ikrət Əmirovun, Arıl Molikovun 
Siilcyman Əlosgorovıuı, ( övdol Hanvc- 
viıı miiəllif ııot olyaimaları, osorloriıulon 
scçınolor, musiqı xadimteriııiıı şoxsi oşyu- 
lan, allşalar koııscrl proqranıları. mıısi- 
qi sonotino lıosr oluııuuış kitablar vo
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başqa materiallar didfqəti cəlb edir. Mu- 
zeyin 3 fılialı Niyazi və Vaqif Mustafa- 
zadənin ev-muzeyləri, daimi fəaliyyot 
göstoron xalq çalğı alətləri sərgisi vardır.

A z ə r b a y c a n  İ s t i q l a l  M u- 
zeyi. Əsası M9I ildo Bakıda qoyul- 
muşdur. 1919 ildo təşkil edilmiş İstiqlal 
Muzeyinin admı daşıyır. Eksponatların 
ümumi sayı 20 minə yaxındır. Muzeyin 
ekspozisiyası Azərbaycan xalqının ən 
qədim zamanlardan bu günə qədər olan 
milli-azadlıq mübarizəsini, onun 
orazisiııdəki ilk dövlot təsisatlarmı və bu 
təsisatların sorhodləıi xaricindəki 
madəni, sosial vo iqıisadi inkişaf tarixini 
oks etdirir. Muzeydo qodim nadir 
əşyalar, numizmatik kolleksiyalar,

foloşokillor və digər eksponatlar saxhı- 
nılır. Eksponatlar Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin (1918-20) 23 aylıq şə- 
rəfli larixini, 20 əsrin 1-ci yarısında 
Conubi Azərbaycaııda baş vermiş milli- 
azadlıq hərəkatları. 1920-50 illərdə 
törədilmiş repıessiyahır, 1941-45 illordo 
azərbaycanlıların 2-ci Dünya mühari- 
bəsində iştirakı və Ermənistanın Dağhq 
Qarabağda apardığı ədalətsiz miiharibo, 
ümumilikdə erməni terrorizmi barədə 
laktları oks etdirir. Mıızeydə Azərbay- 
canın işğal olunmuş rayonlarının tarix- 
diyarşünaslıq muzeylərinin eksponatları 
da saxlanılır.

Muzeydə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin uğurlu daxili vo xarici siyasəti, 
neft strategiyası öz əksini faktlar, sənədlər 
və digər materiallar əsasında tapmışdır.

N i z a m i G o n c o v i a d ı n a 
G o n c ə T a r i x - D i y a r ş ü n a s 11 q 
Muzey i .  1924 ildə təsis edilmişdir. 
Gəncədədir. Muzeyin ekspozisiyasında 
Gənco şohərinin vo onun yerloşdi>i ta- 
rixi-coğrafi orazinin qodim tarixi və 
mədoniyyoti öz oksini tapmışdır. Mu-

zeydə 20 mindən artıq eksponat top- 
lanmışdır.

Hoson bəy Z o r d a b i  ad ı na  
Təb io t  T a r i x i  M u zey i. 1930 ildə 
Azorbaycan Dövlət Muzeyinin biolo- 
giya şöbəsi osasında yaradılmışdır. 1937 
ildon SSRİ EA Azərbaycan Filialının 
tərkibində olmuş, 1945 ildon Azorbay- 
can SSR EA (indiki AMEA)  Geologiya 
İnstitutunun tərkibindodir. 1944 ildə 
muzeyə H.Zordabinin adı verilmişdir. 
Muzey 2 əsas şöbədən geologiya və 
zoologiya şöbələriııdən ibarətdir. Geo- 
logiya şöbəsindo Azorbaycanın geoloji 
vo tekıonik quruluşu barodə molumat- 
lar, müxtəlif xəritə vo diaqramlar, geniş 
miqyasda yayılmış llliz və qeyri-metal

yataqlarından okiə olunmuş minerallar 
vo süxurlar, lıəmçinin çökmə süxur nü- 
munələri nümayiş etdirilir.

Zoologiya şöbəsində miiasir vo geo- 
loji keçmişdə yaşamış onuığasız və 
onurğalı heyvanlarm skeletləri, mıiqov- 
vaları, izlori, xüsusi məhlullarda saxlam- 
lan cosədləri, Azərbaycan florasmı əks 
etdiron tablolar nümayiş etdirilir. Onur- 
ğasız heyvanlar kolleksiyasında süngor- 
lər, bağırsaqboşluqlular, dərisi tikanlı- 
lar, yumşaqbədənlilər, buğumayaqlılar 
vo s. təmsil olunmuşlar. Muzeydə onur- 
ğalılar yarımtipinin bir ııeçə sinfi: suda- 
quruda yaşayanlar, sürtinənlər, balıqlar, 
quşlar. məməlilər vo s. geniş niimayiş et- 
dirilir. Qoruq şəraitində saxlanılan və 
adı “Qırmızı kitab” a düşmüş 20 heyva- 
nın miiqəvvası ınuzeyin qızıl fonduna da- 
xildir. Muzeydə Dördüncü dövrə aid olan 
Binoqədi, Pirəkoşkül, Eldar hipparion, 
Mingəçevir və s. kolleksiyalar vardır.

Ev-ınuzeylər. Xatirə-memorial mu- 
zeylər. Azərbaycanda ev-muzeylərin və 
xatirə-memoıial muzeylərin geniş şəbə- 
kəsi yaradılmışdır. Bu tipli muzeybr

həm Bakıda, həm də respublikanın ayrı- 
ayrı yerlərində fəaliyyət göstərir.

Cofə r  C a b b a r l ı n ı n  ev-mu- 
zeyi ,  Bakıda. 1982 ildə yaradılmışdır. 
Muzeydə böyük dramaturqun həyat vo 
yaradıcılığını əks etdirən 9000-ə yaxın 
müxtəlif eksponat, fotoşəkil, ədibiıı 
pyeslərinin tamaşaları üçüıı hazırlanmış 
maket saxlanılır. Son illərdə muzey 
əsaslı şokildə yenidən qurulmuş, ekspo- 
zisiyası genişləndirilmişdir.

I J z ey i r  H a c ı b ə y o v u n  ev- 
muzeyi .  1975 ildən Bakıda fəaliyyət 
göstərir. Muzeydə görkəmli bəstəkar, 
professional musiqi sənətinin banisi 
L'.Hacıboyova məxsus müxtəlif əşyalar, 
bəstəkarın şəxsi kitabxanası, yazı stolu, 
yarımçıq qalnıış “ Azərbaycan” sıinfonık 
poemasının partuurası, iş otağında ro al 
və skripka, kitab və qəzetlər saxlanıl r. 
Muzeydə geniş elm; tədqiqat işləri a[ ı- 
lır, Ü.Hacıbəyovun əsərlorinin əıı y-ı ı 
ifası üçiin yaradıcılıq gecolori və mü; - 
qələr təşkil edilir.

M i r z ə  Ə l ə k b ə r  S a b i ı  ıı 
ev-muzeyi .  Şamaxı şəhorində yf> 
şir. Muzeydo Azərbayuanın böyük saıı < 
şairi M.Ə.Sabirin həva: və yaradıcılij ı 
əks etdirən eksponatlar: rəsm əsorləri. 
tablar, miixtəlif sənədlər nümayiş etd 
lir, mütomadi olaraq Sabir irsinə h r 
olunmuş ınodəni-kütləvi todbirlər, y. 
dıcıhq gecələri, Yazıçılar Birliyinin x i 
ilə ənənəvi Sabir poeziya günləri və s. 1 - 
çirilir.

Səməd V u r ğ u n u n  ev-nı - 
zeyi .  1975 ildə Bakıda açılmı .̂ r. 
Eksponatlarının sayı 16000-dən çoxd . 
Ekspozisiyada şairin iş otağındakı > "i 
stolu, royal, onun şəxsi əşyaları 
tüfəngi, sazı, son əlyazmaları, həmçiı 
kitablar, lotolar, sənədlor, S.Vurğı ı 
həsr olunmuş məqalələr və s. nüınayi 
dirilir. Muzeydə xatirə günləri, görii: 
poeziya saatı və başqa tədbirlər keçi, 
Qazaxın Yuxan Salahlı kəndində S.V 
ğunun Poeziya Evi yaradıımışdır.

N ə r i m a n Nər imanovun ' - 
t i rə muzeyi .  1977 ildə Bakıda y> 
dılnnşdır. Muzeydo görkəmli yazıçı ə 
dövlət xadimi N.Nərimanovun həyai ə 
yaradıcılığını əks etdiron sonodlor, foı - 
lar, kitablar toplanmışdır. Muzcyin eks- 
pozisiya zalında 2 minə yaxın eksponat 
nümayiş etdirilir.

C ə l i l  M ə mn ı əd q u l uz a də -  
nin ev-muzeyi .  1978 ildə Bakıda 
yaradılmış, 1994 ildə açılışı olmuşdtır. 
Muzeyin fondunda 5000-ə yaxın ekspo- 
nat, o cümlədən, ədibin hoyat və yara-
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dıcılığını əks etdiroıı maleriallar, "Molla 
Nəsrəddin" jurnalı vo bir sıra başqa sa- 
tirik jurnallar nümayiş etdırilir. Ekspo- 
zisiyada 50()-ə yaxın cksponat qoyıüb- 
muşdur.

Naxçıvan ş.-ndodə C.Məmmodqulu- 
zadənin ev-muzeyi yaradılmışdjı (1998).

H ü s e y n C a v i d i n ev-gııu- 
zeyi. 1981 ildə ümummilli lider Hey- 
dor Əliyevin bilavasitə təsəbbüsü və 
qayğısı sayəsindo Bakıda yaradılınışdır. 
1991 ildən fəaliyyətə başlamışdır. 1995 
ilədok Modoniyyət Nazirliyinin tərki- 
biııdə olmuş, həmin ildə AMEA-nın ta- 
beliyino verilmişdir. Vaxtilo Hüseyn Ca- 
vidin yaşadığı binada (liakı. İstiqlaliy- 
yət küçəsi, 8)yerloşir. Mıızeyin ekspozi- 
siya vo fondlarında görkəıııli dramaturq 
Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığını 
ıks etdirən 7()()()-ə yaxııı eksponal ınü- 
nafizə olunur.

Muzey elmi tədqiqat ıniiəssisosi kimi 
fıdliyyət göstərir.

Muzeyin yaradılmasında, eksponat- 
ların toplanılmasında, lıabelo Hüseyn 
'avid yaradıcılığının öyronilməsində

1991 ildən ömriinün sonunadək (2004) 
nuzeyin direktoru kimi çalışan Turan 
Javidin böyük əmoyi olmuşdur.

M ə m m ə d S ə i d O r d u b a d i - 
ıı i ıı e v - m u z e y i. Görkoınli ədibin ev- 
muzeyi 1979 ildə Bakıda yaradılmış, 
açılışı 1990 ildə olmuşdur. Əsas fondun- 
da 1300-dən artıq eksponat var. Ekspo- 
natlar 3 bölmədə saxlamlır: xatirə əşya- 
ları. yazılı xatirələr, təsviıi sənət. Mu- 
zeydə incəsənət əsərləri də vardır. Mu- 
zeyin giıiş hissəsində M.S.Ordubadinin 
biistü nümayiş etdirilir.

Bühbülün ev-nıuzeyi .  Azər- 
baycan professional vokal sənətinin ba- 
nisi Bülbülün menıorial muzeyi 1976 il- 
də Bakıda yaradılmış, açılışı 1982 ildə 
olmuşdur. Muzeydo c>()()()-don çox eks- 
ponat saxlanıhr. 1982 ildə muzeyin Şuşa 
şəlıorində açılmış fılialı 1992 ildo ermoni 
işğalçıları tərəfındon vəhşicəsinə dağıdıl- 
ınışdır. Həmin filialın ınakeli Bülhiiliin 
Bakıdakı ev-muzeyində saxlanılır.

Y u s i f M o m m ə d ə I i y e v i n m e - 
mor i a l  muzeyi .  1985 ildo yaradıl- 
mışdır. AMEA-ııın Neft-Kimya Proses- 
ləri İnstitııtunda yerləşir. Mıızevdo gör- 
komli kimyaçı alim, SSRİ EA-nın miix. 
üzvü, akademik Yusil’ Hevdər oğlıı 
Məmmədəliyevin (1905-61) hoyatını vo 
elmi fəaliyyətini oks etdiron fotosənəd- 
lər. diplomlar, müxtəlif rosını səııədlor, 
Y.Məmmodoliyevin elıııi koşllərinə dair 
sxeınlor niimayiş ctdirilir.

A b d ıı 11 a Ş a i q i n e v - ııı u - 
zeyi. 1990 ıldə Bakıda yaradılmısdır. 
Muzeydə görkomli ədibin lıəyat və yara- 
dıcılığını əks etdinn çoxlu sayda fotoşə- 
killor, A.Şaiqin roııgkaılıq portretlərı 
şəxsi əsyaları vo s. qorıınub saxlamlır. 
Eksponatlar içərisindo yazıcıııın ınuxtə- 
lif illərdə nəşr edilmiş kitahları, məqalə- 
ləri. lıoınçinin onıın yaradıcılığına həsr 
olunmuş tədqiqal əsorləri, nıonoqrafı- 
yalar nüıııayiş etdirilir. Muzeydə 4000- 
dən çox eksponat vardır (2006).

M u r t u z a N a ğ ı y e v i n m e - 
m o r i a I m u z e y i. 1998 ildo yaradıl- 
mışdır. AMEA-mn Kimya Problemləri 
İnstitutunda yerloşir. Muzeydə göı kom- 
li kimyaçı-texııoloq, Sosialist Əmoyi

Qohrəmaııı, akad. Mıırtuza Fətulla oglıı 
Nağıyevin (1908 75) həyat və Ibaliyyəti- 
ni əks etdirəıı mateı iallar: alimin l'unda- 
ınenlal əsərləri, təllilləri. sənədlər, foto- 
lar, albonılar toplannıısdıi'.

Mıı/.eydn alimiıı bustii (heykəltəraş 
A . M ustafayev) qoyu 1 ııı uşd u r.

Leopo ld  və M s l i s l a v  Ros- 
t r o p o v i ç I o r i n c v - m ıı z ey i. Gör- 
kəıııli ınusiqiçiləi'in ev-muzeyi 1998 ildo 
Bakıda yaradılınış, açılışı 2002 ildo 
olmuşdur. Muzeydə aşağıdakı fondlar 
foaliyyot göstəıir: ordcn və medallar 
fondu, maddi abidələr fondıı, loto-vi- 
deo yazılar fondıı, ləsviri ahidəbr Ibıı- 
du, xatirə-ıneınorial fogthı, ya/ılı abido- 
lər lbııdu, afışa foııdu, hno-neqativ Ibıı- 
du. Eksponatların iııııumi sayı 2000-don 
yuxarıdır. Bıırada l.eopuld Roslropovi- 
çin Üzeyir llacıbəvova yazdığı məklııb- 
lar da saxlamlır.

Mıızeydo xalq rəssamı, Rusiya R'>s- 
samlıq Akademiyasımn lıoqiqi üzvii l a-

lıiı Salahovıın yaraldığı Mitislas Rus- 
tropoviçin koınpozısiyalı portreti diq- 
qəti Ljlb edir.

Muəssisə ıiHizeyləri. M üəsm sə nıu- 
zeyləri, birqavda olaraq. ləmsil etdiklə- 
ri muəssisəniıı tarixinı profüini. imkaıı- 
larmı, nailiyyətlərinı əks etdirır və omııı 
nozdində foaliyyət göstərir. Hazırda res 
publikanm miixtolif şəhor və rayonlarııı- 
da onlarla iri müəssisə mıızeyləri fə;ı- 
liyyət göstorir. Bunların bir çoxu ekspo- 
natlarınııı sayıııa vo əhəmivyətınə görə 
dövlot ımızeyləriıulən gerı qalmır. Bir 
çox nazirliklorin. baş idarəbrin, komitə 
və şirkətloıin, eləcə də ali. texıhki peşə 
və orta 'xtisas nwktəblsriuiıı nəzdində 
/əngiıı eksponat foııdu i!ı diqqəti colb

c'doıı miiəssisə mıızeybri yaradılınışdır.
X ə / ə r D ə n i z G ə m ı ç i 1 i y i 

İ d a r ə s i n i ıı T a r i x i M ıı /. e y i. 
Xozər Dəııiz Gəmiçiliyi İdaıosi ııə/dində 
ləaliyyəl göstərir. I98(' ildə liakıda toş- 
kil edilıııişdir. Mu/.eyin ekspozisiyaSın- 
da Xozəi' Daniz Ciəmiçiliyi Idarəsiniıı 
keçdıyi tarixi iukişaf yolu müxtəlil' ma- 
kellər, Ibtoşəkillor. sənədlər, digər eks- 
poııatlar vasiusib i.şıqlandıı ılır. Mıı/ey- 
də 300-dən aı tıq ekspnnal loplaıııııışdır 
(2006). Dünyada ilk teploxod “ Vaıı- 
dal ın və ilk taııker " /oroastr' m (hər 
iki ganıi Xn/.ərdə ü/ıniisdur) maketbri 
mu/.eydə ıhimayiş etdiıilir. Mıı/eyin 
eksponiitlannm bir hissəsi 199!) ilin qaıı- 
lı yanvarında sovet ordıısumm Bakıya 
Ihicunuı /aıııanı şəhid ('lımış d#nizçilə- 
riıı xalirəsinə hasr edilmişılir.

Azə rbaycan  D ö v I ə l I) ə ııı i r 
Yol ı ı  T a ı i x i  Mı ı/eyi .  1982 ildə 
Hakıda yarathlmışiır. 1989 iliıı nıftrl 
ayından ləalıyyət gösiərir. A/arbavcan
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Dövlət Dəmir Yolu İdaıəsinin nəzdin- 
dədir. Muzeydə Azərbaycanda dəmiryol 
şəbəkəsi yaradılmasının və inkişafının 
tarixini əks etdirən cksponatlar: maket- 
lər, qrafiklər, foto və sənədlər, mühüm 
xidmətləri olmuş dəmiryol işçilərinin fo- 
toları, oııların haqqmda molumatlar 
nümayiş etdirilir. Muzeyin ekspozisiya 
zallarında 30()-ə yaxın eksponat vardır. 
Muzeydo köhnə Bakının görüntüləıi, 
1912 ildə istifadəyə verilmiş məşhur 
Bakı konkasının (şəhərdaxili ictimai 
nəqliyyatın) maketi və başqa ekspoııat- 
lar maraq doğurur.

S ə h i y y ə  T a r i x i  Muzey i . İ l k  
səhiyyə muzeyi Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunda yaradılmışdır (1952-53).

1986 ildə yenidon təşkil edilmişdir. Sə- 
hiyyə nazirliyi sistemindodir. Muzeydə 
8000-don artıq eksponat toplanmışdır 
(2006). Eksponatların əksoriyyətini fo- 
toşəkillər, tarixi sonodlər, arxiv materi- 
alları, Azərbaycanm sohiyyə işçilərinin 
təltifləri, diplomlar və s. toşkil edir.

T e l e v i z i y a  vo R a d i o  Tar i -
x i M u z e y i. Azərbaycan Dövlət Tele- 
viziya vo Radio Verilişləri Şirkətinin 
nəzdində foaliyyət göstərir. 1999 ildə ya- 
radılmışdır. Muzeydə Azorbaycan milli 
radio vo televiziya tarixino aid 100-don 
artıq eksponat toplanmışdır (2004). 
Fondunda çoxlu sayda arxiv materialı 
saxlanılır.

O l i m p i y a  muzeyi .  2001 ildə 
Bakıda təşkil edilmişdir. Azorbaycan 
Respublikası Milli Olimpiya Komitosi- 
nin (M O K ) nəzdindodir. Muzeydə

Azərbaycan idmanmın tarixini, onun 
inkişaf yolıınu, nailiyyotlərini əks etdi- 
ron maraqlı eksponatlar toplanmışdır. 
Muzey eksponatları, əsasən, medal və 
digor təltiflordən, xatirə nişanlarından, 
kuboklardan, ayrı-ayrı suvenirlordən, 
miixtolif ınəişət əşyalarından, tosviri sə- 
nət əsərlorindən, kitablardan, fəxri fər- 
man və diplomlardan, qozet, jurnal və 
bukletlərdəıı ibarətdir.

Muzeyin maraqlı eksponatları ara- 
sında alpinistlorin Böyiik Qafqaz dağla- 
rında yerloşən Heydor zirvəsindon 
(Quba rayonu) gətirdikləri orijinal görü- 
nüşlü dağ süxuru vo s. vardır.

Ali məktəblərin muzcvləri. Azorbay- 
canın oksər ali təhsil müəssisəsində mu-

zeylər yaradılmışdır. Ali məktəblərin 
muzeylərinin fəaliyyotinə Təhsil Nazir- 
liyi yanında yaradılmış (1987) Elmi-Me- 
todiki Şura nəzarot edir.

B ak ı  D o v l o t  U n i v e r s i t e t i -  
n i n m u z e y 1 o r i. BDU-nun miixtəlif 
fakültə və kafedralarının nəzdində bir 
sıra ixtisas profilli tədqiqat vo todris mu- 
zeylori foaliyyot göstərir.

T a r i x  muzey i  BDU-nun noz- 
dində yaradılmış ilk muzeydir. Muzey
1919 ildon BDU yaradıldığı dövrdon 
fəaliyyət göstərir. Muzeydo BDU-nun 
yaranması və inkişaf mərhələləri geniş 
şokildo işıqlandırılır.

T ə k a m ü 1 t ə 1 i m i m u z e y i 
BDU-nun biologiya fakültəsi nozdiııdo 
yaradılmışdır (1937). Bir neçə şöbodən 
ibarət muzeydə bioloji aləmin təkamül ta- 
rixini əks etdirən ekspoııatlar saxlanıhr.

F a y d a l ı  q a z ı n t ı l a r  mu- 
zeyi  1945 ildə toşkil edilmişdir. BDU- 
nun geologiya-mincralogiya fakültosi- 
nin nozdindədir. Muzeydə “ Azəıbayca- 
nın faydalı qazıntıları” , “ Mineralların 
təsnifatı” , “ Minerallarm xüsusiyyətlə- 
ri” , “ Dağ süxurları” kimi bölməlor fəa- 
liyyot göstərir. Elıni tədqiqat vo tədris 
xarakterlidir. Muzeydə 5000-dən artıq 
eksponat toplanmışdır.

E t n o q r a f i y a  muzeyi  1989 il- 
do açılmışdır. Tarix fakültəsiniıı ııəzdin- 
dədir. Zəngin eksponatlara malikdir. 
Muzeydə Azərbaycan xalqının maddi 
modəniyyətini, geyim və məişətini, adot- 
onənələrini əks etdiron müxtəlif ekspo- 
natlar, həmçinin arxeoloji materiallar 
miihafızə edilir.

A z ə r b a y c a n  D ö v l ə t  Nv'ft 
A k a d e m i y a s ı n ı n  t a r i x ı  - 
zeyi. 1960 ildə müəssisodaxili “ D' Iiş 
şöhrəti” və "Əmək şöhrəti” xatirə ıe- 
morial koınplekslori kimi yaradı! s- 
dır. 1985 ildə hor iki kompleks birl, i- 
rilərək muzeyo çevrilmişdir. Muzı. do
13 bölmə foaliyyot göstərir. 1000-t ı- 
xın eksponat: fotolar, sənədlər, xa ə 
materiallan, elmi əsərlor, ixtira pa: ■
ləri, kitablar, jurnallar vo s. top: ı- 
mışdır.

A z ə r b a y c a n  D ö v l ə t  I i  b 
U n i v e r s i t e t i n i n  muzey lo  :. 
A n a t o m i y a  muzey i  Tibb * i- 
versitetinin ilk muzeyidir. 1919 22 ii r- 
də iııdiki BDU-nun tibb fakültəsi n /- 
dində yaradılmışdır. Hazırda Tibb l :,i- 
versitctinin anatomiya kaledrasımn t; I- 
ris-tədqiqat muzeyi kimi fəaliyyət gös' j- 
rir. 10 şöbəsində 6000-ə vaxın ekspo ;t 
toplanmışdır.

S ə h i y yə  mı ızeyi  1952 53 to !- 
ris ilində yaradılmışdır. Burada Az - 
baycan sohiyyəsinin inkişafım əks et> - 
rən müxtəlif materiallar toplanmış 
Hazırda Səhiyyo Nazirliyi nozdin ə 
Səhiyyo Tarixi Muzeyi kimi foaliy; 
göstərir.

A z ə r b a y c a n  D o v l ə t  Ped;-  
q o j i U n i v e r s i t e t i n i n  t a r i 
muzeyi .  1971 ildə yaradılmışdır. M 
zeydə universitetdə pedaqoji fəaly-y ı 
göstərmiş Azərbaycan ziyalılarının: y; 
zıçı vo publisistlərin, tarixçi və ədobiy- 
yatşiinasların, dövlət vo mədoniyyot x;ı- 
dimlərinin fotoşokilləri, monoqrafıya- 
lar, dorsliklor, proqramlar, ayrı-ayrı ka- 
fedralarm təluflən qorunub saxlanılır.

A z o r b a y c a n  D ö v l ə t  İqt i- 
sad U n i v e r s i t e t i n i n  muzeyi .  
1985 ildən fəaliyyət göstərir. Muzeydə

Ü .I Iacıboyovun ev-muzcyiııiıı ckspozisiya otağı. Bakı.
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universitetin biitün fakültə və qurumla- 
rının fəaliyyətini əks etdirən 1000-ə ya- 
xın fotoşəkil, sənəd və arxiv materialları 
toplanmışdır.

A z ə r b a y c a n  Döv l ə t  Mədə- 
n i yyət  və İ ncəsənət  Un i ve r-  
s i t e t i n i n  muzeyi .  1998 ildə toşkil 
olunmuşdur. 6 şöbəsi var. Muzeydəki 
eksponatlar, osasən, müxtəlif illərdə uni- 
versitetdə təhsil almış istedadlı tələbolərin 
yaradıcılıq nürnunələrindən ibarətdir. Bu- 
rada rəngkarlıq, heykəltəıaşlıq vo qrafıka 
os rlori, teatr-dekor sənətini əks etdirən 
iMm və maketlər, xalçaçılıq, bədii kera- 
mi'ia məmulatları, həmçinin universitetin 

i ini oks etdiron fotolar, sənədJor,
l sliklər və s. saxlanılır.

Özəl muzeylər. “ R i n a y ” M a 1 a - 
k f a un a  ınuzeyi .  Malakofauna

■ -eyi 1989 ildo Bakıda yaradılmış ilk 
. muzeydir. Muzeydo dəniz ihtidailəri

ı onların qalıqları nümayiş etdirilir. 
tazırda muzeydə 2000-dək molyusk 

;ğı vardır. Təsnifata osason muzeydə 
tövdə malakofauna niimunəsi toplan- 
dır. O, profilinə görə Avrasiyada ye- 
. muzey hesab olunur. Muzeydə 
ıayiş etdirilən eksponatların ən qədim 
unələri 2 mln. il bundan ovvolə - Ağ-
1 və Abşeron paleodonizləıi faunası- 

-'iddir.
M i n i a t i i r  k i t ab  muzeyi .  

r. '02 ildo Bakıda yaradılnuşdır. Muzeydə 
ı, kiçik ölçiilü çap vahidləri nümayiş et- 
'J lir. Muzeyin ekspozisiyasmda dünya- 
ı ı 60 ölkəsində nəşr edilnnş 3750 mi- 

tür kitab nümayiş olunıır. Bütövlükdə 
ızey fondlaıında 5300-dən artıq ıninf- 

, ü' kitab loplanmışdır.
1815 ildə Londonda çapdan çıxmış 

ı giltərə tarixi” , 1837 ildə A.S. Puşkinin 
lığında Sankt-Peterbuıqda buıaxılmış 
■"vgeııi Onegin” poeması muzeyin ən 
'iııətli eksponatlarından hesab edilir. 
Tokioda 1979 ildə nəşr olunmuş üç 
ıb “ Doğum daşı” , “Zodiak nişanları 
onlann rəmzləri” , “Güllərin dili” 2x2 

illimetr ölçtidədir. Onların hər biri 16 
lifədon ibarətdir. Hər səhifədə 50-100 
rə var.
Azərbaycanda nəşr edilmiş mikıoki-

■ blardan ‘HeydorƏliyev. Əsrin müqavi- 
'si” adlı cksponat maraq doğurur.

Naxçıvan MR-iıı ınuzeyləri. Azor- 
baycanm qodim elm və mədəııiyyot mor- 
kozlorindən olan Naxçıvanda hazırda 20 
muzey foaliyyot göstorir: 1 dovlət tarix 
muzeyi, 6 tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 10 
ev və ya xatirə muzeyi, 2 miixtolif profılli 
ınuzey, I filial.

N a x ç ı v a n  şəhər  H e y d ə r  
Ə l i y e v  M uzeyi . Naxçıvaııın ən bö- 
yıik vəzongin muzeylərindəndir. 1999 ildo 
yaradılmışdır. Muzeyin zəngin ekspozi- 
siya şöbəsində ümummiUi lideıin hoyat və 
yaradıcılığım oks etdirən ekspoııatlar, 
şəxsi əşyalar, fotolar səıı.xllor, qozet vo 
jurnallar, kitablar vo s. niimayiş etdirüir. 
Muzeydə yenidoııqurma və genişlondirmə 
işləri davam etdirilir. Mtızey ümıımmilli 
lider Heydor Əliyev irsiııin toplanması, 
qorunması, öyrənilməsi vo nümayiş etdi- 
rilmosi sahosindo böyük işlər görür.

N a x ç ı v a n  M R  Dov l ə t  Ta- 
rix Muzey i .  Naxçıvanın ilk rəsmi 
dövlot muzcyidir. 1924 ildə yaradılmış- 
dır. Muzeydə Naxçıvan torpağının tarixi

inkişaf yollarını, onun qədim maOdi- 
mədoniyyət abidələrini, orta osrlor döv- 
rünii, yeni dövrdəki inkişafını, bu gününü 
əks etdirən miıılərləeksponat vardır. Mu- 
zey eksponatları arasında arxeoloji və et- 
noqrafik materiallar, incosəııot əsorləri, 
foto vo sən#dlər, kitablar iistünlük təşkil 
edir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi 
Azərbaycanın vo dünyanın digər muzey- 
lori ilo olaqo saxlayır.

C ə I i I M o m m o d q u 1 u z a d ə 
a d ı n a N a x ç ı v a n M R Ə d ə - 
b i y ya t  Mı i/eyi .  Naxçıvanda odo- 
biyyat pr.ofıjji on hoyük muzeydir. 196<ı 
ildə böyük sonotkar C. Mommodquluza- 
donin 100 illık yubılcyi şorəfıno yaradıl- 
mışdır. Muzcy zəııgin ckspozisiya şobəko- 
si ilə diqqəti cəlb edir. Burada şoxsi əşya- 
lar, ev müxollofatı, həmçinin əlya/.malar, 
fotokır, kitah. qəzet vo jurnallar, incoso-

nət osərləri qortınub saxlanılır. Mtızeydo 
C.Məmmədquluzadə H.Cavid M.S.Or- 
dtıbadi və bir çox digər tanınmış Azor- 
baycan yazıçı vo şairlərino hosr edilmış 
maraqlı ekspozisiyalar yaradılını.sdır. 
Azorbaycan rəssamlarınm yaradıcılıq iş- 
lori olan, göı komli yazıçılarm hoyal vo ya- 
radıcılıq səhnələrıni əks etdiroıı rongkar- 
lıq, qrafıka osorləri, heykoltoıaşlıq nümu- 
nələri, eləcə də xalçalar, bodii likınə nii- 
munəlori, digor dekorativ-tətbiqi sonət 
əşyaları muzeyin oıı qiymətli eksponatla- 
rındandır.

H ü s c y ıı C a v i d i n e v - ııı u - 
zeyi .  Azorbaycan lıökumotinin qorarı 
ilə 1981 ildə Naxçıvan şohərindo, odibin 
doğulthığıı Əlixan mohəllosiııdəki evdo

yaradılmışdır. Açılışı 1984 ildo olmuş- 
dur. Muzeyin fondunda 6000-dən çox 
cksponat saxlanılır (2006). Ekspozisiyada 
H.Cavidin həyat vo yaradıcılığını oks 
ctdiron fotoşəkillor, osorlərinin ilk nəşr- 
loıi, üzorindo miiollifin avtoqıafı olaıı 
osəıləri, cv əşyaları, tamaşaya qoyulmuş 
dıam osorlorinin afışa vo proqraıııları 
vəs. ııiimayiş etdirilir. Muzeydə Hiiseyn 
Cavidin yaradıcılığı ilə bağlı Udqiqat 
işləri aparılır.

Muzeydə "Hüscyn Cavid vo teatr", 
“ Hiiseyn Cavid vo Naxçıvan teatrı", 
“ Hiiseyn Cavidin draınatıırgiyası” , "llii- 
seyıı Cavidin lıoyat vo yaradıcılığı" vn s. 
mövzularda soyyar sorgiJor yaradılmışdır. 
Mtızcydo “ Hüseyn Cavıd poeziya klubtı 
foaliyyot göstorir.

İşğal oluıımıış oraziləriıı ııııızeylori. 
K o I b o c o r l a r i x - d i y a r ş ü ıı a s -
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11q mı ızeyi .  1982 ilin sentyabrında 
yaradılmışdır. Ermənistanın işğalçı or- 
dusu tərəfindflc dağıdılmış muzeylər içə- 
risinda yüksək bədii və tarixi səciyyə da- 
şıyan eksponatlarına görə ən zəngin mıı- 
zeybrdən biri idi. Muzeydə geologiya, 
arxeologiya materialları, maddi-modə- 
niyyət, incəsənət əşyaları toplanmışdı. 
Muzeyin həyəti 900 m-’-dən arııq sahəni 
tııturdu. Burada nadir bitki, o ciimlədan 
ağac nümunələri, müxtəlif qaya təsvirlə- 
ri, qoç və at fiqurları, arxeoloji əhəmiy- 
yət daşıyan nümunələr toplaıımışdı. 
Muzeyin i'ondunda 30 mindən artıq eks- 
ponat saxlanılırdı. Muzeydə Qanlıkənd 
istiqamətində yerləşən məşlıur Lök qa- 
lasının maketi, Kəlbəcər dağlarında ya- 
şayan bir çox vəhşi heyvanın müqəvva- 
sı, 150 mln. yaşı olan, Tərtərçay qum- 
luğunda aşkar edilmiş daşlaşmış 'lbiz 
niimunələri, ibtidai icma quruluşu döv- 
rünə aid olan oxlar, bıçaqlar, baltalar, 
dəmir nizə ııcluqları və s. nümayiş etdi- 
rilirdi. Muzeydə Aşıq Ələsgərin vəsf et- 
diyi kəlbəcərli Güləndamm şəkli, onun

şəxsən toxııduğu 100-dən artıq gəbə və 
kilim saxlanılırdı. Kəlbəcər tarix- 
diyarşiinaslıq muzeyi 1993 ilin aprel 
ayında erməni işğalçıları tərəfindən 
məhv edilmişdir.

İşğal
1988-93 illərdə Ermenistan tərəfin- 
dən işğal olunmuş Azərbaycan əra- 
zilərində 600-dən çox tarixi-memar- 
lıq abidəsi, 12 muzey, 6 rəsm 
qalereyası, 927 kitabxana, 85 musi- 
qi məktəbi, 4 dövlət teatrı qalmışdır. 
işğal olunmuş yerlərdəki mədəniy- 
yət abidələri və obyektləri - xatirə- 
memorial kompleksləri, muzey-qo- 
ruqlar, məscidlər, məqbərələr, mə- 
bədlər, tarixi əhəmiyyət daşıyan ya- 
şayış binaları və s. talan edilərək 
dağıdılmışdır.

Ş u ş a ş ə h ə r i n i n t a r i x i m u - 
zeyi.  Şuşada yerləşirdi. Tarix-diyar- 
şünaslıq profilli nıuzeydə Şuşa şəhərinin

tarjxini əks etdirən nadir fotoşəkillər, 19 
əsr-20 əsrin əvvəllərinə aid sənədlər, Şu- 
şada 18-19 əsrlərdə inşa edilmiş, tarixi 
əhəmiyyət daşıyan yaşayış evləriniıı 
sxemləri, maketləri və fotoşəkilləri, Şu- 
şada yaşamış Azərbaycan ziyalıları, ma- 
arifçiləri, xanəndələri, musiqişünaslaıı 
və yazıçıları haqqında maraqlı stendlər, 
eksponatlar nümayiş etdirilirdi. Deko- 
rativ-tətbiqi sənət bölməsində qiymətli 
incəsənət əşyaları. dolçalar, qazaıı dəst- 
ləri, dulusçuluq məmulatlan, Şuşada və 
ətraf kəndlərdə toxunırıuş xalçalar, gə- 
bələr, bədii toxuculııq nümunələri saxla- 
nılırdı. 1992 ilin may ayına qədər !əa- 
liyyətiııi davaııı etdirmişdir. Eksponat- 
ların xeyli hissəsini erməni təcavüzün 
dən xilas etmək miimkün olmanuşdır

Orl.: Azoıbaycan D ö vb l IncəsoıiDt Muzcyi. 
H., 1959; Heytlər Ə iiy c v  və muzeyl»rimij. 
1999; Azorbııycan Tarix i M ıızcyi /Rcd. N . V a  
x a n 11 . B.. 2002; Əsrbrd.ın yadigar. B.. 2004.

Z iya AhıhtUayev. A/uıfo Zeymth «

Qədim dövlətçilik tarixinə və mədə- 
niyyətə malik Azərbaycanda arxiv işinin 
çoxəsrlik tarixi vardır. Hələ 16 əsrdə 
Təbrizdə və Ərdəbildə qiymətli əlyaz- 
maları, nadir sənədlər və bədii əsərlər 
saxlanılan böyiik kitabxanalar yaradıl- 
mışdı. Azərbaycan hükmdarlarımn sa- 
raylarmda diplomatik yazışmaları, şa- 
hm fərmanlarını, şalı və şah sülaləsinin 
tarixinə dair salnamə və sənədləı i saxla- 
maq üçün xüsusi dəftəıxanalar var idi. 
Əlverişli strateji mövqedə yerləşən Azər- 
baycan ərazisi uzun illər müxtəlif işğalçı 
dövlətlərin mübarizə meydanına çevril- 
mişdi. Xanlıqlar dövründə isə ayrı-ayrı 
feodal hakimlər arasında gedən daxili 
çəkişmə və mülıaribələr nəticəsində bu 
ərazilərdə yaranmış qiymətli sənədli abi- 
dələr və arxiv sənədləri ya ıııəhv olmuş, 
yaxud da xarici ınüdaxiləçilər tərəfindən 
talanıb aparılmışdır. Hazırda diinyanın 
müxtəlif ölkələrindəki arxiv, muzey və 
kitabxanalarda Azərbaycan xalqının ta- 
rixinə, ədəbiyyat və mədəniyyətınə aid 
xeyli qiymətli səııədlər və nadir əlyaz- 
malarımn olması buna əyani sübutdur.

18 əsrin birinci yarısında Güney Qaf-
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qaz Osmanlı imperiyası tərəfindən tu- 
tulduqdan sonra burada imperiyanın 
qayda-qanunları tətbiq olunmağa baş- 
ladı. 1723-28 illərdə İrəvan, Gəncə (Qa- 
rabağ) əyalətlərinin, Naxçıvan və Lori 
sancaqlıqlarının müfəssəl dəftərləri tər- 
tib olundu. Hazırda İstanbuldakı Os- 
manlı Arxivində mühafizə olunan hə- 
min dəftərlərdə göstərilən əyalət və 
sancaqlıqların ərazi-inzibati bölgüsü, 
əhalisinin sayı, milli tərkibi və təsərrüfat 
həyatı haqqında müfəssəl məlumat ve- 
rilir.

18 əsrin ikiııci yarısmdan başlayaraq 
cənuba doğru istilaçılıq siyasətini geniş- 
ləndirən Rusiyanın 1801 ildə Georgi- 
yevski anlaşması əsasında Gürcüstanı 
imperiyanın tərkibinə daxil etməsi ilə 
Cənubi Qafqazın, o cümlədən də Azər- 
baycan torpaqlanmn ilhaqının əsası 
qoyuldu. 1805 ildə Kürəkçay müqaviləsi 
əsasında Qarabağ xanlığı Rusiya tərə- 
fındən ilhaq olundu. Rusiya ilə İran ara- 
sında baş vermiş müharibələr nəticə- 
sində bağlanmış Gülüstan (1813) və 
Tüıkmənçay (1828) müqavilələri əsasın- 
da Şimali Azərbaycan torpaqları tama-

milə Rıısiya tərəfiııdən ilhaq edildi. I ı- 
siya bu əraziləıdə öz hakimiyyət orq 
larını yaratmaqla yanaşı. öz idarəvi 
sistemləriııi də bərqərar etməyə başhı 1 
İlk növbədə bu ərazilərdə kameral si; 
hıyaalınma işləri aparıldı və onların 
rə edilməsi üçün inzibati-idarə orqanı ı 
yaradııdı. Əvvəlcə bu ərazilərdə koııı 
dant üsuli-idarə sistemi tətbiq oluıı 
Lakin bu sistem öziinü doğrultma; 
üçüıı Cənubi Qafqazın inzibati qııru1 
şunu dəyişdirərək onu üınumrusiya i 
bati ərazi bölgiisünə uyğunlaşdırdıl. 
Əvvəlcə o, ıııərkəzi Tifiis olaıı Gürc 
tan İmeretiya quberniyasına və məri- i 
Şamaxı olan Xəzər vilayətinə bölünO . 
Quberniya və vilayətin əraziləri isə qəza- 
lara bölündü. Sonralar isə Azorbaycanın 
əraziləri Bakı, Yelizavetpol və İrəvan 
quberniyalarına, quberniyalar isə qəza- 
lara bölünərək çarizmin süqutuna qədər 
bu idarə sistcmi davam etdi. Canubi 
Qafqazda çar hakimiyyətinin inzibati- 
idarə orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində 
yaranmış səııədlərin miihafizəsi işinin 
mərkəzləşdirilmiş vahid arxiv sistemi ol- 
masa da, hər bir inzibati-ıdarə orqanı öz
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arxivlərirrin saxlanılmasına xiisusi fıkir 
verirdi. Bu gün Azərbaycan Respubli- 
kası Dövlət Taıix Arxivində saxlanılaıı 
materialların böyük əksəriyyəti məlız 
çar hakimiyyət və idarə orqanlarının 
Azərbaycan ərazisind4l® fəaliyyətinə aid 
sənədləıdir.

Azərbaycan ərazisində yaranmış 
ıkinci qisim arxivlər islam dini tarixi ilə 
bağlı məscid və mədrəsələrə aid arxiv- 
br idi. Cənubi Qafqaz kusiya Tərafin- 
dən işğal olunduqdan sonra bu ərazi- 
lərdəki çt r hakimiyyət orqanları müsəl- 
man ruhani qurumiarının işi ilə maraq- 
laıur. Artıq 1827 ildən başlayaraq Za- 
qafqaziya şeyxülislamı, 1850 ildən isə 
Z qafqaziya miiftisi Cənubi Qafqaz 
ə ızisindəki Rusiya hakimiyyət or- 
q:iiılarıı»ın razılığı ilə dini işlərə rəhbər- 
lı edir. yerlərdəki dini idarələri yox-
11 ;ıraq onların fəaliyyəti haqda Qaf- 

canişininin dəftərxanasına məlu- 
i verirdilər.
1872 il aprelin 5-də rus imperatoru 
Tındən Cənubi Qafqazdakı sünni və 
məzhəb dini idarələrin ayrı-ayrılıqda 
snamələri təsdiq olundu. Hər iki ida- 
Tiflis şəhərində yerləşirdi. Onlar bu 
alərdə özməzhəbi üzrə dini ayinlərin 
ısına, məscidlərin və onların yanın- 
, dini məktəb və mədrəsələrin fəa- 
ətinə nəzarət edir, məscidlərin uço- 

tu aparır, prixod mollaların məscidlə- 
əyin və azad edilməsi işiııi təşkil edir- 

ıər. Bu idarələrin hər ikisi çarizmin 
ıqutundan sonra Azərbaycan Xalq 
bmhuriyyətinin hakimiyyəti dövründə 
fəaliyyət göstərmişdir. Sovel lıaki- 

iyyəti illərində, xüsusilə 20 əsrin 
30-cu illərində ateizm təbliğatı ilə 

ıqədar məscid və mədrəsələrdə top- 
ımş ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazma 
ablar və tarixi sənədlər dini ədəbiyyat 
ilə kiitləvi surətdə məhv edilərək xal- 
tarixinin öyrənilməsi Liçün əvəzsiz 

nbələrdən birinə böyiik ziyan vıırııl- 
aşdur.
Əsrlər boyu xalqın böyiik şəxsiyyət- 

ı inin elm, ədəbiyyat və mədəniyyət sa- 
sində yaratdıqlaıı qiymətli səııodli 

bidələr (salnamələr, təzkirələr, ayrı- 
yrı şəxslərin elmi və bədii əsərləri və s.) 

qorunaraq nəsildən-nəslə ötürülmüşdiir. 
Bu giin onların bir qisıni Azəıbaycan 
Mill' Elmlər Akadcmiyasınm Məhəm- 
məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu- 
tunda və ölkə muzeylərındo, talan olun- 
muş böyük əksəriyyəti isə dünyanın ən 
məşhıır muzey və kıiabxanalarında 
miihafizə olunur.

1917 ildə çaıizmin süqııtu, Cənubi 
Qafqazda yaranmış mürəkkəb tarixi şə- 
rait, anarxiya aıxiv sənəd və materialla- 
rının toplanması və mühafizəsi işini çə- 
tinləşdirirdi. Bu vəziyyət 1918 ilin ma- 
yında ölkənin istiqlaliyyətini elan etıııiş 
Azəıbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) 
hökıımətini dalıa çox narahat cdirdi. 
Həmin il noyabrın 3-də Ciimhuriyyət 
hökumətinin Dövlət Nəzarəti Miifəttiş- 
liyi inqilab və müharibə şəraıti ilə əlaqə- 
dar olaraq bütün ölkədə kargüzarhq və 
qeydiyyat işinin bərbad vəziyyətə diiş- 
diiyünü və onların əsaslı surətdə yenidın 
qaydaya salınmalı oltiuğunu bildirdi. 
Cümhuriyyət hökuməti arxiv işiniıı ınər- 
kəzləşdirilməsinin təşkilinə imk*n tap- 
masa da, kargüzarlığın diizgün aparıl- 
masına, ayrı-ayrı nazirliklərdə arxivlə- 
rin yaradılmasına xiisusi fıkir verirdi. 
Məsələn, 1919 il iyulun 9-da təsdiq 
olunmuş Xarici İşlər Nazirliyinin dəf- 
təıxanası üçün ıııüvəqqəti təlimatda 
nazirliyin arxivini yaratmaq və Azər- 
baycanda baş verən mühüm si> asi hadi- 
sələrə aid sənədlərlə yanaşı, qaytanlan- 
mış kitablann, nazirliyin bütiin sənədlə- 
rinin orada mühafızə olunması da nə- 
zərdə tutulurdu.

Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş 
dövlət arxivinin əsası 1920 il apıel işğa- 
lından sonra həmin ilin dekabr ayının 6- 
da Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
sədri Nəriman Nərimanovun imzaladığı 
“ Valıid dövlət arxiv fondunun yaradıl- 
ması və Xalq Maaıif Komissarlığı ya- 
nında mərkəzi dövlət arxivinin təşkili 
haqqında” kı dekretlə qoyulmuşdur.
1921 ilin yanvarından Bakıda fəaliyyətə 
başlayan Azərbaycan SSR Mərkozi 
Dovlət Arxivi Qafqazda ilk dövlət arxi- 
vi olmuşdur. Sovct hakimiyyətinin ilk il- 
ləıində respublikanın arxivçiləri çar hö- 
kuməti orqanlarınm Bakı və Yelizavet- 
pol quberniyalarındakı idarələrinin, 
Azərbaycan ərazisində iş qtıran xüsusi 
firmalarm, ictimai taşkilatların, habelə 
müstəqil Azərbaycan Xalq Ciimhuriy- 
yəti hökumətinin (1918-20) fəaliyyətinə 
aid sənədlərin toplanması və qaydaya 
salınması isti^Smətində çalışmışlar.
1922 ilin avqustunda mərkəzi dovlət ar- 
xivinə rəhbərlik bilavasitə Azəıbaycan 
SSR Mərkəzi İcraiyyə Koınitəsinin 
(MİK)  Rəyasət I leyətınə həvalə olundu. 
20-ci illsrdə yerbrdə də arxiv təşkilatları 
yaradılmağa başlandı. 1925 il dekabrın 
13-də Naxçıvan Muxtaı Respublikasın- 
da Mərkəzi Arxiv, 1928 ildən isə Azər- 
baycanın qəzalarıııda qəza arxiv bürola-

rı yaradıldı. 19"?() ildə arxivlərin fəaliy- 
yət dairəsi genişlandirildi. Bununla bağlı 
Azəıbaycan SSR M İK Rəyasət Hcyətı 
Respublika Mərkəzi Arxiv İdarəsinin 
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi 
və onıın Əsasnaməsini təadiqlədi. Əsas- 
naməyə gorə, Mərkəzi Arxiv İdarəsinə 
yalnız sənədlərın komplcktləşdirilməsi, 
sistemləsdii'ilməsi və mühafizəsi deyil, 
həmçinin siyasi, xalq təsərıiifatı və 
mədəni qııruculuq işlarinə kömək məq- 
sədilə elmi tədqiqat işlərində arxiv 
sənədləriııdən istifadənin təşkili isi də 
tapşırıldı. Azərbaycan SSR MİK Rəya- 
sət Heyətinin qərarı ilə həmin ilin apre- 
lində 1920 iıdə yaradılmış məı kəzi arxi- 
vin bazasında respublikada iki morkəzi 
dövlət arxivi - Mərkəzi Dövlət Oktyabr 
İnqilabı Arxivi Ikino-foto şöbəsi ilə) və 
Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivi yaradıldı. 
30-cu illərdə arxiv sənədlərinin mühafı- 
zəsi və istifadəsinin təşkili məqsədilə 
respublikanın bir sıra şəhər və rayonhı- 
rında arxiv büroları yaradıldı və onlar 
sonralar dövlət arxivlərinə çevrildilər. 
1938 ildə bütün SSRİ-də olduğu kinıi 
Azərbaycanda da arxiv təşkilatları xalq 
daxili işlər koınissarlığımn tabeçiliyinə 
veriloı. 1960 ilə qədər arxivlərin daxili 
işlər orqanlarıııa tabe edilməsi arxivləri 
qapalı təşkilatlara çevirdi və bu da ar- 
xivbrdə elrni tədqıqat işləriniıı aparıl- 
masma və sənədlərdən istifadəyə böyiik 
əngəllər törətdi. 1960 ildə arxiv toşkilat- 
ları respublika Daxili İşlər Nazirliyinin 
tabeliyindən Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin tabeliyinə verildi. Buıulan 
sonra arxiv işinə və arxiv sənədlorindon 
istifadəyə diqqət artdı, dövlət arxivləri 
şəbokəsinin yenidən qurulması və geııiş- 
bndirilməsi işinə başlandı. 1965 ildo 
Azərbaycan SSR Morkəzi Dövbt Ədə- 
biyyat və İncəsənət Arxıvi, 1968 69 il- 
lərdo isə Azərbaycan SSR Mərkəzi Dov- 
lət Səs Yazıları Arxivi və Morkəzi Döv- 
lət Elııı, Texnika və Tibb Sənədləri Aı- 
xivi, 15 şəhər və rayon mərkozind® Məı- 
kəzi Dövlot Oktyabr İnqilabı Arxivinin 
filialları yaıadjjdı, 50 rayoıı cb■ ̂ lot arxi- 
vi sənədl.nin miivoqqəti miihafizəsini 
hoyata krçirən dəyişən tərkibli arxivlorə 
çevrildi. 1973 ildən isə Arxiv İdaı əsi Baş 
Arxiv İdarəsi adlaııdırıldı. SSRİ dağıl- 
dıqdaıı sonra keçrniş partiya arxivi Baş 
Arxiv İdarosinin səroncamına verildi və 
Nazirlor Kabiııetiııin qorarı ilooının ba- 
zasmda Azəıbaycan Rcspııblıkası Dov- 
lət Siyası l’artiyalar vo İctimai I lərəkat 
lar Arxivi yaradıldı.
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bərpa etdikdon sonra respublikanın ora- 
zisində fəaliyyət göstərən arxivlər Azor- 
baycan xalqının hoqiqi monəvi sorvətino 
çevrildi, sənədlər üzərində sahiblik hü- 
qııqu Azərbaycan xalqına məxsııs oldu. 
Arxivlor beynəlxalq arxiv təşkilatları və 
ayrı-ayrı dövlatlərin arxiv xidınəti oı- 
qanları ilo əlaqələr yaratdı. 1996 ildə 
Baş Arxiv İdarəsi YU N ESKO  yanında 
Beynolxalq Arxiv Şıtrasına tamhüquqlu 
üzv qobul edildi. Arxivlor Müstəqil Döv- 
lətlər Birliyino daxil olan ölkələrin ar- 
xivləri ilo yanaşı bir sıra qonşu ölkələrin 
arxivləri, xüsusilə Türkiyo və İran arxiv- 
ləri ilo geniş əlaqələr yaratdı. Hazırda 
ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya, 
Ttirkiyə, İran, Belçika. Polşa və başqa 
ölkələrdən olan todqiqatçılar respubli- 
kanın arxivlərində saxlanılan elmin 
müxtolif sahələrinə aid sənodləıdən ge- 
niş istifado edirlər. Bu ölkolərin arxivlə- 
rində isə xalqımızın tarixinə aid sənədlə- 
rin toplanması üçün geniş imkanlar ya- 
ranmışdır. Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi 1999 il iyun ayında Milli 
Arxiv Fondu haqqında Qanun qəbul et- 
miş, homin Qanun iyunun 22-də Prezi- 
dent Heydor Əliyev tərəfındən imzalan- 
mışdır. Respublikada arxiv quruculuğu- 
nun goləcək istiqamətlorini müoyyənləş- 
dirən bıı Qanun Azərbaycan Respubli- 
kasında Milli Arxiv Fondunun forma- 
laşdırılması, miihafizəsi, istifadəsi və ar- 
xivlərin fəaliyyəti ilə bağlı münasibətləri 
tənziınloyir. Milli Arxiv Fonduna Azor- 
baycan Respııblikası ərazisində fəaliy- 
yot göstərmiş və Ibaliyyət göstərən təşki- 
latların qanunvericilik aktları, idarə- 
etmə sənədləri, mohkomə vo prokuror- 
luq orqanlarıııın soııədləri; statistika, 
texnologiya, normativ-tcxniki, layihə, 
konstruktor, patent, kartoqrafıya sə- 
nədləri, kino, foto, fono (sos yazıları), 
video materialları, dizayn işbməlori vo 
memarlıq layihələri; əlyazmaları, xiisusi 
əhomiyyotə malik kitablar və kitabçalar, 
dövri mətbuat materialları. elmi osərlər. 
ədəbi və musiqi əsərləri; partiya, ictimai 
və qeyri-dövlot təşkilatlarının sənədloıi; 
gündəliklər, memuarlar, məktublar və 
şəxsi xarakterli digor sənodlər daxildir. 
Bu Qanun əsasında müəyyon edilmişdir 
ki, arxivlərin, arxiv fondlarımn və sənəd 
kolleksiyalarımn Milli Arxiv Fondunıın 
tərkibinə daxil edilmosi, bu torkibdon çı- 
xarılması və ya məhv edilmosi qaydası 
Azərbaycan Respııblikası Nazirlər Ka- 
binetinin təsdiq etdiyi qaydalarəsasında 
Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən müəyyən 
olunur. Bu qanunla Milli Arxiv Fondu-

nun xüsusi tarixi-mədoni doyəı i olan ar- 
xiv sənədləri və sənəd kolleksiyaları na- 
dir sənəd abidələri hesab olunur. “ Milli 
Arxiv Fondu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun tətbiqi ba- 
rodo Azərbaycan Respublikası Prezi- 
dentinin 1999 il 27 iyul tarixli fərmanına 
uyğun olaraq Milli Arxiv Fondunun 
komplektləşdirilməsi, mühafızəsi və oıı- 
lardan istifado qaydaları Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti torofin- 
dən təsdiq edilmiş Əsasnamə ilə müəy- 
yən olıınur.

Arxivləri “xalqımızın tarixini əks ct- 
dirən yeganə monbo” və “ taıiximizi toh- 
rif edonlorin qarşısını almaq üçün çox 
miihüm amil” sayan Azərbaycan Res- 
publikasımn Prezidenti HeydərƏliyevin
2002 il dekabrın 2-də imzaladığı “ Azər- 
baycan Respublikasında aıxiv işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqmda” fərmanda 
Baş Arxiv İdarəsinin bazasında Milli 
Arxiv İdarəsinin yaradılması və onun 
solahiyyətlərinin genişləndirilməsi, arxiv 
işi sahəsindo valıid informasiya bazası- 
nın yaradılması, bu sahədə elektron-in- 
formasiya daşıyıcılarının imkanların- 
dan lazımınca istifadə olunması məqsə- 
dilə arxiv xidməti toşkilatlarının maddi- 
texniki təchizatımn müasir standartlara 
uyğunlaşdırılması və s. öz əksini tap- 
mışdır.

Hazırda Azərbaycan Respublikası- 
nın arxiv sisteminə bilavasitə Milli Ar- 
xiv İdarəsinə tabe olan respublika əhə- 
miyyətli 7 dövlət arxivi, Respublika 
Dövlot Arxivinin 15 filialı, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasımn Dövlot Aıxivi, 
habelo 57 rayon və şohər dövlət arxivlə- 
ri daxildir. Milli Arxiv İdarəsi sistemin- 
də sənodlorin bərpası, cildlənmosi, qiy- 
mətli və nadir sənədbrin sığorta fondu- 
nun yaradılması iiçün xüsusi mərkəzi la- 
boratoriya da fəaliyyət göstərir.

Öz müstəqilliyini borpa etdikdən 
sonra arxivlor todqiqatçıların sənodlər- 
dən istifadəsini toşkil etməklə yanaşı, 
özləri də uzun illər xalqdan gizli saxlanı- 
lan sənəd və materiallar əsasında çox- 
cildli sənəd topluları nəşr etmişlər. Döv- 
lət arxivləri respublika əhalisinin, ha- 
belə ovvəllor ölkodo foaliyyət göstərmiş, 
hazırda Müstoqil Dövlətlər Birliyinin di- 
gər respublikalarında yaşayanlan iş sta- 
jıııa dair və başqa sosial-hüquqi xarak- 
terli sonədlərlo təmin etmək sahəsində 
də geııiş foaliyyət göstorir.

Azərbaycan Rcspublikası Dövlət Ar- 
xivi. Arxivin əsası Azorbaycan SSR 
Xalq Maarif Komissarlığı yanında mər-

kozi DövIəl Arxivinin yaradılması haq- 
qında Azorbaycan İnqilab Komitəsinin
1920 il 6 dekabr tarixli dekreti ilə qoyul- 
muşdur. "Azərbaycan SSR Mərkəzi Ar- 
xiv İdarəsi haqqında Əsasnamə” yə göro 
1930 il aprelin 19-da həmin arxivin inqi- 
labi-tarix şöbəsi bğv edilmiş vo onun 
əsasında Oktyabr İnqilabı Arxivi yara- 
dılmış, 1938 ildən arxiv Oktyabr İnqila- 
bı və Sosializm Quruculıığu Morkəzi 
Dövlət Arxivi adlandırılmışdır. 1992 il- 
dən Azərbaycan Respublikası Mərkozi 
Dövlət Ən Yeni Tarix Arxivi. 1994 ildən 
iso Azorbaycan Respub'ikası Dövlət Ar- 
xivi adlamr. Bakıdadır. Arxivdo 1917
2001 ilbrə aid 1736 fond üzrə 557650 iş 
saxlanılır.

Arxivin ilk fondları A/.ərbaycan 
Xalq Cüınhuriyyəti Parlament və hökıı 
ıııətinin, habelə Bakı Kommunasının fV> 
aliyyotinə aid işlər olmuşdur. Burad; 
mühafizə edilən on zəngin fondlard; 
biri Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinı 
materiallarıdır. Cümhuriyyət lıökuməı 
nin fəaliyyətini onun arxivdəki xarici i 
lər, daxili işlər. hərbi, dövlət nəzarəı 
omok, əkinçilik və dövlət əmlakı, p:! 
liyyo, yollar, poçt və teleqraf, maliyy 
xalq maarifi, ticarət vo sənaye nazirlil-. 
lərinin sonodlori oks etdirir.

Azərbaycanda sovet hakimiyyətini 
qurulması və sonrakı dövrbri işıqland: 
ran ııadir sənədlər Azorbaycan İnqila' 
Komitəsinin fondunda cəmləşmişdir 
Bu fondda İnqilab Komitəsi iclaslarınm 
protokolları, dekretləıi, qərarlar v 
omrlor, protokollara əlavəbr, Azərbay- 
can İnqilab Komitəsiniıı sodri Nəriman 
Nərimanovun yazışmaları saxlanılır 
Azorbaycan SSR M İK  və Ali Soveti 
fondlarının sənədləri respublikada al 
dövlət hakimiyyəti orqanının qanunve 
ricilik fəaliyyətini əks etdirir. Xalq Ko 
missarları Sovetinin, Azorbaycan SSf: 
Nazirlor Sovetinin fondunda respublik; 
hökumotinin iqtisadiyyatm yüksolişinc 
dövlət idarəçiliyinin təkmilbşdirilmosı 
nə, sosial-mədoni quruculuğa yönəldil 
miş fəaliyyoti öz oksin: tapmışdır. Arxi 
vin 1920 ildon sonrakı dövrünü əhatr 
edoıı fondlar.mda mühafizə oltıııan mə 
lLizəbrdə, protokollarda, stenoqrafik 
hesabatlarda Azərbaycan neftçıxarma 
və neftayırma sənayesinin, ölkənin sə- 
nayeləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi- 
nin vəziyyəti və inkişafı məsələlərinin 
SSRİ-nin qanunvericilik vo idaroetmo 
orqanlarında müzakirəsi ilə bağlı mate- 
riallar vo digor sənodlər toplanmışdır.

Kənd təsərrüfatının inkişaf məsələlə-

ARXİVLƏR

rinə dair sənədlor müvafiq Xalq Koınis- 
sarlıqlarının (nazirliıkbrin), lodarük, 
meşo təsərrüfatı, su tosəırüfatı idarəlori- 
nin. qoza soveti icraiyyə komitəbri tor- 
paq şöbələrinin, p;uiTbıq|dıq trestbri- 
nin, kənd təsərrüfatı kollektivbri ittifaq- 
larının, kredıt və kənd təsərrüfatı koo- 
perasiyası comiyyətlərinin fondlarında 
ınühafizo olunur.

Arxıvdə ölkədə gedən mədəni quru- 
cuıuğu, ictimai toşkilatların fəaüyyətiııi 
əks etdirən sənadbr, habelə xeyli miq- 
darda şə'si monsəli fondlar da vardır. 
Azərbavcan Dövlət Arxivi hazırda ınüa- 
sır dövrü əks etdirən sənədlorin kom- 
piektləşdirilməsi işini davam etdirir və 
ıüstəqil Azərbaycan Respublikasımn

ixinə aid materiallarla dalıa da zən- 
■'inləşir.

Azərbaycan Rcspublikası Dövlət Ta-
ix  Arxivi. 1930 ildən müstoqil fəaliyyot 
ıstərir. Bakıdadır. Arxivdə 1805-1920 
ıorə aid 756 fond üzrə 244.367 iş saxla- 
ılır. Bıırada 19 əsrin ovvəlbrindən 20

in 20-ci illərino qədər Rusiya iınpe- 
.asının yerli dövlət idaıəetmə orqanla- 
: ın foaliyyəti zamanı Azərbaycamn o 
nvrdəki inzibati, ictimai, siyasi, iqtisa-

və mədəni- həyatmdan bəhs edən sə- 
’ıdlər mühafızo olunur.

Arxivdə mühafızəedilən fondlar ara- 
nda Cənubi Qafqaz müsəlman əyalət- 

ərinin horbi dairə rəisinin, quberniya 
ergi idarəsinin, okinçilik və dövlət ənı- 
ıkı idarəbrinin dəftərxana fondları və 
ıülkiyyət müııasibatləri tarixinə dair di- 
.ər sənədlər də vardır. 18 əsrdo Quba 
anı Fətəli xanın torpaq mülkiyyəti 

naqqında verdiyi fərmanlarm kolleksi-
• ası da arx'vdo saxlanılır. Bu sənodbrdo 
əndliləi'in vəziyyəti, vergi sistemi, ərazi 
'lçüsü, əhalinin sayı, xanların, boylərin 
ə digər imtiyazlı silkə mənsub şəxslərin 
orpaq mülkiyyoti məsələləri əks olun- 
ııuşdur Bakı qubernatoru, Bakı mü- 
əqqəti general-quberııatoru, Bakı şə- 
tor roisinın vo b.-nın fondlarında İosif 
Stalin, Alyoşa Caparidze, Serqo Orco- 
ükmze, Məşodi Əzizbəyov, Norimaıı 
Nərimanov, İvan Fioletov və b.-nın 
ləyatım, inqilabi foaliyyətlərini əks etdi- 
ıən sənədlər də qorunur.

Arxivin fondlarında Nobel qardaş- 
ları, Şibayev vo digor neftçıxarma, neft 
emalı sənayesi sahıbkarlarının şirkətb- 
rinin sənədbri ilə yanaşı, yerli sabibkar- 
lardan Hacı Zeyııalabdin Tağıyevin, 
Musa Nağıyevin Şəmsi Əsədullayevin. 
Murtuza Muxtarovun. Ağarza Ouliye- 
vin və b.-nın şirkotləri, həyatı, xeyriyyə-

çilik fəaliyyəti ib bağlı xeyli sənadlər də 
vardır. Hurada Azorbaycaıı mədəniyyə- 
tinin inkişaf tarixi. xalq moktobbrinin, 
gimnaziyaların, mədoni-maarif coıniy- 
yətlorin.n, Qafqaz tohsil idaıosinin. Ye- 
lizavetpol quberniyası xalq məkləbləri 
müdiriyyətiniıı. qoza vo şohər moktəblo- 
rinin tarixiııo dair soııodlor toplanmış- 
dır. Aı xivdo memarlıq vo şohorsalma ta- 
rixinə, Azorbaycanın tarix vo modəniy- 
yot abidolorinin qorıınmasına dair sə- 
nədbr do mühafizo oluııur. Arxivin 
fondlarında ölkənin iuqilaba qədorki tə- 
sorrüfat həyatınm müxtolif salıobri haq- 
qında geniş məlumat combnmişdir. Ar- 
xivdo Hoson boy Zordabi, Nocof boy Vo- 
zirov, Seyid Əzim Şiı vanı, Üzeyir Hacı- 
bəyov, Miislüm Maqomayev, Cəlil 
Mənnnədqulu/.ado, Sultan Məcid Qoni- 
zadə, Mahmııdboy Mahmııdbəyov, Fi- 
ridun bəy Köçorli vo b.-nın yaradıcıhğı 
barodə də sənədlər saxlanılır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Tarix Arxivində mühafızə olunan sə- 
nədlər Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və 
mədəni tarixini tədqiq etmək üçün qiy- 
ınətli mənbədir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm 
və Texnika Sənədlori Arxivi. Azorbay- 
can SSR Dövlot Elmi-Texniki və Tibbi 
Sənədlor Arxivi Azərbaycan SSR Nazir- 
lər Sovetinin 1969 il 24 iyul tarixli qəra- 
rı ilə yaradılmışdır. Azərbaycan Res- 
publikası Nazirlər Kabinetiııin 1994 il
11 mart tarixli qorarına osasən arxivdə 
saxlanılan ııbbə aid sənədlər soııradan 
Azoıbaycan Respubhkası Dövlət Arxi- 
vinə verilmis və hazuda o, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Elm vəTexnika Sə- 
nocüəri Arxivi kimi foaliyyət göstorir. 
Bakıdadır. Arxivdo 1870-2005 illərə aid
149 foııd iizrə 180.573 iş saxlanılır.

Azorbaycan Respublikası Dövlot 
Elm vo Texnika Sənodləri Arxivindo mü- 
hafizə edilon clm vo tcxnika sonodlorinin 
fondları respublikada xalq tosorrüfatı- 
nın aşağıdakı salıaləri üzro qrııplaşdırıl- 
ınışdır: 1. Neft hasilatı və neft maşın- 
qayırına sonayesi; 2. Neftayırma vo neft- 
kimya sənayesi; 3. Energetika; 4. Noq- 
liyyat tikiniisinin iııkişafı; 5. Sıı tosor- 
rüfatı; 6. Tikinti işləri; 7. Ərzaq sona- 
yesi; 8. Texnika elmbri; 9. Nelt-kiınya 
proseslori vo neftayırma sonayesi.

Aıxivdo saxlanılan şoxsi fondlaıın 
çoxsaylı sonədbri təsdiq edir ki ötən il- 
lər ərzində Azorbaycaııda genî  mə/- 
ınunlıı elmi todqıqat işloı i apıırılmış, lıər 
bir alim öz ləaliyyoti zamanı diinyanın 
müxtolif elm xadinıləri və elıııi müəssiso-

ləri ilo olaqodo olmuşdıır. Buııa görə do 
bıı dövrdo qiyınotli elmi todqiqat işlori 
aparmaqla yaııaşı. lıom do yeııi elıııi 
müossisəlor yaradaraq crua rohborlik et- 
miş, yeni elmi istiqamətbrin yaradıcısı 
kimi çıxış etmiş alim vo miihondisbrin 
şoxsi fondlarında combşmiş sonodlər 
Azorbaycaıı tarixinin müxtolif morholo- 
lərindo hoyata keçirilmis elnıi ideyaların 
miiasir toloblor baxmıından öyronilmosi 
üçün osas monbo ola bilor.

Arxivdo yaradılnnş elmi molumat 
aparatı osason mövzıı vo annotasiyah ka- 
taloqlardan. siyasi, xalq tosərrülaü, tarıxi 
vo elmi olıomiyyətli elmi-texniki vo bu- 
nunla bağlı olan idaroçilik sənodlorinin 
siyahılarından. Ibııd vo mövzu xiilasolə- 
rindon, mövzu siyahılanndan ibarotdir.

Azərbaycaıı Rcspublikası Dövlət Si- 
yasi Parti>alar və İctiınai Horokatlar 
Arxivi. 1991 ilin axırlarında /\zorbaycaıı 
Kommunist Partiyasınm bğvi ilə olaqo- 
dar olaraq. 1928 ilin soııundan Ibaliyyət 
göstorən Azərbaycan Kommunisl Par- 
tiyası Morkəzi Komitəsinin Partiya 
Tarixi İnstitutunun (son adı Azorbay- 
can KP MK'iıın Tarixi-Siyasi Todqiqat 
İnstitutu) Partiya Arxivi vo inslitutun 
əsaslı kitabxanası Azə'baycan Respub- 
likası Nazirlər Kabineti yaııında Baş 
Arxiv İdarəsinin sərəncannna verilmiş- 
dir. Ləğv olunmuş Partiya Tarixi İnsti- 
tutu Partiva Arxivində mühafizo olııııan 
sənodlorin tarix üçiin ohəmiyyətini nəzə- 
ro alaraq, habeb respublikada gəlocok- 
də yaranacaq siyasi partiyalar vo ictimai 
hərokat təşkilatlannın sonodlərinin 
toiihalizosiniu tomin edilməsi məqsodilo 
Azərbaycaıı Respublikasının Nazirbr 
Kabineti 1991 il dekabr ayının 18-do 
Azorbaycaıı Respublikası Dövlət Siyasi 
Partiyalar vo İcttmai Horokatlar Morko- 
zi Arxivini yaratmaq haqqında qorar 
qobul etmişdir. 1994 ildən Dövlot Siyasi 
Partiyalar və İctimai Horəkatlar Arxivi 
adlaııır Bakıdadır. Arxivdo 1887-1991 
illəro aid 4834 fond üzro 1119972 iş sax- 
lanıhr.

Bu soııodlor tokco Azorbaycaııd.ı 
deyil, o ciimbdon, Qalqa/da Yaxın 
Şorqdo milli azadlıq horokatlarmı, siııfi 
ıniibarizo tarixini, eloco ılə Azorbayca- 
mn 19 əsrin ikinci yarısmdan 1991 ilo 
qodorki ictimai, *iyasi, iqtisadi vo modo- 
ni həyatun oks etdirir.

Arxivdo Qalqazda, xüsulUo Makıda 
1898- 1914 illordə sosial-demokratik ho- 
rokat, 1905 07 illor rııs inqilabı Rıı- 
siya Sosial-Demokıat Folılo Partiynsı- 
nın Bakı Komitosi", "Miimınaf" vo
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“Ədalət” partiyaları, 1920 ilin sentya- 
brında Bakıda keçirilən Şorq xalqlarının
I qurultayı, elocə do İran, Türkiyə, Əf'- 
qanıstanda o dövrdə baş vermiş siyasi 
hadisələr haqqında zəngin materiallar 
qortınur. Onların arasında 20 əsriıı əv- 
vəllərində Bakıda gizli inqilabi fəaliyyət 
göstərmiş Lado Ketsxoveli, İosif Stalin, 
Serqo Orconikidze, Məşədi Əzizbəyov, 
İvan Fioletov, Məmməd Əmin Rəsıılza- 
də, Nəriman Nərimanov, Sultan Məcid 
Əfəndiyev və b.-nın lıəyat və fəaliyyəti- 
nə aid çoxsaylı sənəd və materiallar var. 
Arxivdə Azoıbaycan Kommunist Par- 
tiyasınm yaranmasından onun ləğvinə 
qədərki fəaliyyəti dövründə keçirdiyi 
qurultay, konfrans və partiya fəalları 
yığıncaqlarmın, Mərkəzi Komitə plc- 
numlarının, büro və katibliyin iclasları- 
nın stenoqrafik hesabatları, protokol- 
ları, qərarları və s. sənədlər mühafızə 
olunur. Hənıçinin arxivdə Azərbaycan 
Kommunist Partiyası vilayət, şəhər və 
rayon komitələrinin, iri partiya təşkilat- 
larının plenum, fəallar yığıncağı və biiro 
iclaslarının protokolları, qərarları, ya- 
zışmaları və b. sənədlər saxlanılır.

1969 ildən Azərbaycan Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinə başçılıq 
etnıiş Heydər Əliyevin fəaliyyəti döv- 
rünə aid arxivdə qorunan sənədlər xiisu- 
si əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənədlər Hey- 
dər Əliyevin Azərbaycanın inkişafında, 
qabaqcıl respublikalardan birinə çevril- 
məsində xidməti fəaliyyətini, onun milli 
mədəniyyətə, elmə, təhsilə göstərdiyi 
diqqəti, bütün respublika ərazisində gö- 
rülən abadlıq və quruculuq işlərinə qay- 
ğısını əks etdirir. Onun təşəbbüsü ilə yeni 
və çoxsaylı inzibati binaların, sənaye, 
mədəniyyət, elm, səhiyyə, idnıan təhsil 
obyektlərinin yaradılması, yaşayış mas- 
sivlərinin salınması barədə veıilmiş par- 
tiya qərarları, sərəncamlar və digər mate- 
riallar arxivin qiymətli sənədlərindəndir.

Arxivdə Azərbaycan Xalq Cümhu- 
riyyətinin fəaliyyətinə aid dəyərli matc- 
riallar arasında Ciimhuriyyət parlamen- 
tinin iclas protokolları, “ Miisavat” par- 
tiyasının proqramı, miistəqil Azəıbay- 
canın ilk qəzetmin (“ Azərbaycan” ) nəş- 
ri ilə bağlı sənəd, Azərbaycandan xaric- 
də nəşr olunan qəzetlər haqqında məlu- 
matlar və s. var. Arxivdə 30-cu illəriıı 
repressiyası və repressiyaya məruz qalan 
adamlar barədə xeyli material da qoru- 
nur. Arxiv Azərbaycanın ictimai-siyasi, 
iqtisadi-mədəni həyatının müxtəlif sahə- 
lərinin tədqiqatçıları üçiin geniş sənəd 
bazasına malikdir.

Salman Ylünıtaz adma Azərbaycan 
Rcspııblikası Dövlot Ədəbiyyat və İnco- 
sənət Arxivi. Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin 1965 il 17 iyul tarixli qərarı ilə 
yaradılnıış, 1966 ilin yanvar ayından fə- 
aliyyət göstərir. Bakıdadır. Prezidenı 
Heydər Əliyevin 1996 il 13 sentyabr ta- 
rixli sərəncamı ilə arxivə görkəmli ədə- 
biyyatşünas Salman Mümtazın adı ve- 
rilmişdir. Arxivdə 19 əsrin sonları -
2005 illərə aid 717 fond iizrə 98215 iş 
saxlanılır. Arxiv Azərbaycan ədəbiyyatı 
və incəsənəti tarixinə aid sənədlərin aş- 
kar edilməsi, toplanması, elnıi-texniki 
cəhətdən işlənilib qaydaya salır.ması, 
hərtərəlli mühafizəsi və istifadəsinin təş- 
kili istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ar- 
xivdə Azərbaycan Respublikası Mədə- 
niyyət Nazirliyinin, Azərbaycan SSR 
Xalq Komissarları (Nazirlər) Soveti 
İncəsənət İşləri İdarəsinin, Azərbaycan 
SSR D"vlət Kinematoqrafıya Komitəsi- 
nin, Cəfər Cabbarlı adına “ Azərbaycan- 
fılm” kinostudiyasının, mədəniyyət sa- 
həsindəki ali və orta ixtisas təhsili mək- 
təblərinin, yaıadıcılıq ittifaqlarının, te- 
atr və musiqi təşkilatlarınm qəzet və jur- 
nal redaksiyalarının və digər yaradıcılıq 
təşkilatlarının 50-dən artıq fondu müha- 
fızə olunur.

Arxivdə 660-a yaxın görkəmli ədə- 
biyyat, incəsənət xadiminin, o cümlə- 
dən, ədabiyyat sahəsində (Hüseyn Ca- 
vid, Əliağa Vahid, Abdulla Şaiq, Mir 
Cəlal Paşayev. Süleyman Rüstəm, Mir- 
varid Dilbazi, Əziz Şərif, Abbas Zama- 
nov və b.), teatr sahəsində (Ələsgər 
Ələkbərov, Sidqi Ruhulla, Mirzağa 
Əliyev, İsmayıl Osmanlı, Ağasadıq Gə- 
raybəyli, Fatnıa Qədri, Mehdi Məmmə- 
dov, Aleksandr Tuqanov, Şəmsi Bədəl- 
bəyli, Əli Zeynalov, Bəşir Səfəroğlu, 
Rza Əfqanlı və b.), nıusiqi sahəsindo 
(Müslüm Maqomayev, Fikrot Əmirov, 
Soltan Hacıboyov, Tofiq Quliyev, Əfıa- 
siyab Bədolboyli. Soid Rüstəmov, Nazim 
Rzayev, Qonbər Hüseynli, Fatma Mux- 
tarova, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbəro- 
va, Sara Qədimova, Rübabə Muradova 
vo b.), memarlıq və təsviri sənot sahəsin- 
də (Mikayıl Hüseynov, Mikayıl Abdul- 
layev, Səttar Bəhlulzadə, Kazım Kazım- 
zadə, Fuad Əbdiirrəhmanov, Maral 
Rəhmanzadə, Bədurə Əfqanlı və b.), ki- 
no sahəsində (Rza Təhmasib, Ağarza 
Quliyev, Hüseyn Seyidzadə, Lətif Səfə- 
ıov, Həsoıı Seyidbəyli və b.) çalışan xa- 
dimlərin şəxsi fondkırı mühafizə olunur.

Arxivdəki şəxsi fondlarda Mirzə Fə- 
təli Axundzadə, Mirzə Ələkbor Sabir,

Cəlil Məmmədquluzado, Həson bəy 
Zordabi, Nəriman Nərimanov, Üzeyır 
Hacıbəyov, Abbas Səhhət, Mikayıl 
Müşfiq, Maksim Qorki Nazim Hikmət 
və b. sənət adamlarının moklublan, av- 
toqrafiarı, habelə həyat və yaradıcılıqla- 
rına aid nadir sənədlər var.

Əziz Şərifin arxivdə mühafizə olu- 
nan şəxsi fondu təxminən 100 ildən artıq 
Azərbaycan ədəbiyyatı vo mədəniyyəti 
tarixi haqqında qiymətli məlumatlarla 
zəngindir. Burada onun 1910-87 illər 
arasında yazdığı gündəlikləri, atası Quı- 
banəli Şərıfzadənin Cəlil Məmmodqulu- 
zadə, Mirzo Ələkbər Sabir, Hüseyn Ca- 
vid, Əbdürrəhim bəy Haqveıdiyev, 
Ömər Faiq Nemanzadə, Mənınıodağa 
Şahtaxtlı vo b. ilə. Əziz Şorifin özünı n 
isə Cəlil Məmmədquluzadə, Məmm. 
Səid Ordubadi. Səməd Vurğun. Mel " 
Hiiseyn, Mirzə İbrahimov, Süleym 
Rəhimov, Tağı Şahbazi və b. ilə yaz 
maları. eləcə də “ Molla Nəsrədd'r 
“ Dəbistan” , “ Füyuzat” , “ Gələcə! 
“ Plamya” , “ Dan ulduzu'' və s. nadir 
zet və jıırnalların komplektlori saxla 
lır. Arxiv mühacirətdə yazıb yaıatı 
Əlibəy Hüseynzadə. Məmməd Ər 
Rəsulzadə, Ceyhun Hacıbəyli, Ümm; 
baııu, Almas İldırım, Səlim Turan vo 
nın sənədləri ilə də komplektloşdirilıı 
dir. Arxivdə saxlamlan sənəd və mat 
riallar əsasında bir sıra kitab və toplu: 
hazırlanaraq nəşr olunmuşdur.

Azərbaycan Rcspublikası Dö\ 
Kino-Foto Sonədləri Arxivi. 1930 ildə \. 
radılmış Oktyabr İııqilabı Aıxivin 
kino-foto sənədləri şöbəsi 1943 ilc! 
Azərbaycan SSR Mərkəzi Dö. 
Kino Foto-Fono Sənədləri Arx 
(M D KFFSA ) kimi müstəqil fəaliyy,, 
başlayır. 1968 ilə qədər buraya səs ya 
lan da daxil idi. 1994 ildən Azorba\ 
Respublikası Dövlət Kino-Foto Sər, 
ləri Arxivi (ARDKFSA ) adlanır. B. 
dadır. Arxivdə 1858 2005 illərə 
339/60 saxlama vahidi kino və foto 
nod qorunur.

19 əsrin 2-ci yarısından 2006 iləd 
Azəıbaycanın ictimai-siyasi, iqtiss1 
sosial və mədəni həyatında baş veriTı 
hadisələr arxivin fondlarında saxlanıl :n 
320 mindən çox foto və 20 mino yaxm 
saxlama vahidi kino sənədlorində əks 
olunur. Bu səııədlər Cəfər Cabbarlı adı- 
na “ Azərbaycanfilm” kinostııdiyasın- 
dan, “ Azərbaycantelefilm” yaradıcılıq 
birliyindən, Azərbaycan Dövlət Telera- 
dio Şirkətindən, respublika, şəhər və 
rayon qəzetləri redaksiyalarmdan, ha-
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belə ayrı-ayrı görkəmli dovlət, ictimai, 
siyasi, elm və modəniyyət xadimlərindən 
qəbııl edilmişdir. Ən ilkin sənədbr 
(1861-95) Rakı şəhərinin tarixinə (şəhə- 
riıı iimumi görünüşünə, ayrı-ayrı binala- 
ra, küçələrə, şəhərin panoıamına aid fo- 
tosəkillər) və Bakıda neft sənayesinin in- 
kişafı tarixinə (1879-1917 illordə nel't 
mədənlərinin görüntüləri, neftin çıxarıl- 
ması və emalı üsullarını özündə əks etdi- 
rən kadıiar və s.) aiddir. Arxivdə 20 əs- 
rin əvvəllərindo baş vermiş inqikıbi ho- 
rəkata (1905-07 illərdəki nümayişlərin 
fotoşəkilləri), Azərbaycan Xalq Cüm- 
luıriyyətir.ə, onun görkəmli xadimlərinə 
ı ;l>18-20). Azorbaycanda Aprel işğalına 

20). işğaldan sonra Azərbaycanda
S vet hakimiyyətinin qurulmasına aid 

oşəkillər və kinoxroııikalar, 70 illik 
'vet hakimiyyəfi dövründo Bakının 
ft akademiyasına çevrilməsini, müha- 
ıə illərində (1941^45) və sonrakı dövr- 
neftçıxarma və neftayırma sənayesi- 
inkişafını, o cümlədən, diinyada ilk

lo olaraq dənizdə (Neft daşlarında) 
■f! çıxarılmasını əks etdirən çoxlu 

xronika və totoşəkillər mühafızə
• unur.

IHından başqa, arxivdəki kinooçerk- 
sənədli filmlər, kinoxronikalar. fo- 

səkillər Azərbaycanda sənayenin, 
md tosərrüfatımn, clmin, mədəniyyə-

1 n, təhsilin inkişafını əyani şokildə 
ımayiş etdirir. Arxivdə iimummilli li- 
jr Heydər Əliyevin Azərbaycana rəh- 
vliyinin birinci dövrünə aid (1969-87)
00-dən artıq kinoxronika və 18 minə 
txın fotoşəkil mühafizə olunur. Arxiv- 

həmçinin Azəıbaycanın görkəmli 
ıədəniyyət və elm xadimlərinin şəxsi 
xivlərindən alınmış 19 mindən çox 

>toşəkil də mühafizə edılir.
Azərbaycan Respuhlikası Dövlət Səs 

azıları Arxivi. Azərbaycan SSR Nazir- 
ır Sovetinin 1968 il 5 aprel tarixli qəra- 
ı ilə yaradılmışdır. Bakıdadır. Arxivdo 
(>03 2006 illərə aid 31445 iş saxlanılır. 
lunlar respııblikanın dovlət, siyasi, icti- 
uıi, elm və mədəniyyət xadimlərinin, 
ıüharibo vo omok veteraıılarımn həyat, 

'əaliyyət və yaradıcılığını oks etdirən 
səsyazma (fono) sənədləruir. 1902-15 il- 
lərdə Azərbaycanın klassik xanəndoləri 
Cabbar Qaryağdı oğlu, Seyid Şuşinski, 
Keçoçi oğlu Məhəmməd, Ələsgor Ab- 
dullayev, Həmid Malıbəyli, qadın xa- 
nəndə Mirzə Giilər xanıııı, Mocid Belı- 
budov, Məşədi Məhəmməd Forzəliyev 
və Əbdülqodir Cabbarovun, tarzənlər- 
dən Moşodi Cəmil Əmirov, Qtırban Pi-

rimov, Mirzə Fərəc, Şirin Axundov vo 
b.-nın ifasmda İngiltərənin “Qraınmo- 
fon” , Frfljısanm “ Pete” , Varşavaııın 
“Sport-Rekord' , Kiyevin “ Ekstrafon", 
habelə sonralar Tiflisdo “ Koıısert-Re- 
kord” və Bakının “ Qrammo&n-Re- 
kord" şirkətləri tərofindən 500-dən artıq 
muğam, təsnif, xalq mahnısı və el hava- 
ları yazılmış qrammofon valları arxivin 
ilk fonosənədləridir. Arxivin fondların- 
da xalq yaıadıcılığı nümtınələri, opeıa 
və teatr tamaşalarınm lcııt yazıları və di- 
gor foııo sənodloı i də qorunur. "Aşıq ya- 
radıcılığı” fondunda müxtolif aşıqların 
ifasında 2 mindən çox musiqi və folklor 
niimunosi toplannıışdır.

Arxivdə saxlanılan fonosonədlorin 
böyük əksoriyyətini dövlət və siyasi xa- 
dimlərin çıxışlarımn lent və göriimü ya- 
zıları, müharibə və əmək veteranlarının, 
elm, ədobiyyat və incəsənət xadimlərinin 
səs yazıları toşkil edir. Ədobiyyat və in- 
cosonət xadimlərinin fondunda Üzeyir 
Hacıbəyovun, Əliağa Vahidin, Biilbii- 
lün, Səməd Vurğunun, Süleyman Riistə- 
ınin, Rəsul Rzanın, Qara Qarayevin, 
Bəxtiyar Vahabzadənin və b.-mn çıxış- 
ları, görkəmli teatr xadimlərindən Ab- 
bas Mirzə Şorilzadənin, Hüseynqulu Sa- 
rabskinin, Hacıağa Abbasovun, Mir- 
zağa Əliycvin, Sidqi Ruhııllanın, Əlos- 
gər Ələkbərovun, Ülvi Rəcəbin, Rza 
Tohınasibin, Fatma Qədrinin, Kazım 
Ziyanın, Adil İsgəndərovıın, Mchdi 
Məmmədovun və b.-nın səslərinin lent 
yazıları saxlanılır.

Arxivdə Azərbaycanda olmuş xarici 
qonaqların, siyasi. dnvlət və modoniyyət 
xadimlərinin də Ibnosənədləri miihafizə 
olunur. Fonosənədlər arasında Şərqin 
göıkomli sənətkarları şair Məhom- 
mədhüseyn Şəhriyarın, böyük xanəndə 
Əbülhoson xan Azor İqbalın, türk şairi 
Nazim Hikmotin vo digorləıinin səsləri 
vardır. Arxivin fondları müntəzəm ola- 
raq ölkonin ictimai-siyasi və ınədəni 
hoyatını oks etdirən yeni fono və gö- 
rüntii sənədlərlə zənginloşir və onlaıdan 
geniş istiladə olumır.

Naxçıvan Muxtar Rrspııblikası Döv- 
lot Arxivi. Naxçıvan Muxtar Respubli- 
kasmın Dovlot Arxivi Naxçıvan MSSR 
Mərkozi İcraiyyə Komitəsiniıı 1925 il 13 
dekabr tarixli qorarı ilə yaradılınısdır.
1941 ildən Naxçıvan MR M-irkozi Dov- 
lot Arxivi adlandırılmışdır. Naxçıvan- 
dadır. Arxivdə 1832 2002 illərə aid 741 
fond iizro 260992 iş, 4410 kino, 83597 
fotosənəd saxlanılır.

Naxçıvan MR Dövlət Arxiviıulə 19

əsrin əvvollərindən başlayaraq soıı dövr- 
ləri də ohato edən qiymotli sonədlər var. 
19 və 20 əsrin əvvəllərinə aid sənədlər 
arasmda İrəvan qııberniya idarosiniıı, 
İrəvan quberniya vo Qars vilayəti tor- 
paq və əmlak idarəsınin, hərbi mükəllo- 
fiyyətlərin şəlıər və kənd işlori iizro ida- 
rolərın Naxçıvan vo Şərur-Dəroləyə/ 
polis idarəlorinin, Naxçıvan notariatı- 
nın, Cıılfa və Şahtaxtı gömrükxanaları- 
nııı Qı.vraq. Təzəkənd. Cananab, C'ihri, 
Şahtaxtı kredit cəmiyyətlərinin, Naxçı- 
van şəlıor xəzinodarhğmın arxivdə sax- 
lanılan foııdlarında kəndli iğtişaşların- 
dan və üsyanlarından, dəyirmanlardan, 
sudan, otlaqlardan istifadə ctmoyə icazə 
verilınəsi haqqııula kondlilərin miiraci- 
ətlərindon, kəndli torpaqlarmın boylər 
tarifindan zorla ələ keçirilməsindən və 
mükolləfiyyotlorin floyulmasmflan, göm- 
riik, pııl-kredit oməliyyatlarından bəhs 
edən xeyli material vardır.

Arxivdə Naxçıvanda Muxtar Res- 
publikanın yaradılması uğrunda gedən 
mübarizəni əks eıdiron qiymətli sonodlər 
qorunub saxlamhr. Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Morkəzi İcraiy>ə Komito- 
sinin (MR MİK), Ali Sovetin, Xalq Ko- 
missarları Sovetinin (Nazirlor Soveti- 
nin), miixtəlif nazirliklərin, komitələrin, 
dövlət idarələrinin, qəza. rayon icraiyyə 
komitələrinin və b. təşkilalların londla- 
rındakı sonədlərdə Muxtar Respublika- 
da təsərrüfatm bərpası, sənaye və kənd 
təsərriifatının inkişaft, şəhər, qosobə vo 
kəndlərin abadlaşdırılması, xalq təhsili 
vo sohiyyənin inkişafı, əhali arasında 
mədəni-maarif işlərinin aparılması, 
adamların ınaddi vo modoni səviyyəsi- 
ııin yüksəldilınəsi sahəsindo görülən işlər 
öz əksini tapmışdır.

Arxivin kino-foto sənədləri Naxçı- 
vanda aparılan işlərin vüsətini, savadsız- 
lığın ləğvini, sənaye obyektlərinin tikil- 
məsini, yolların çəkilmosini, şəhər, qəsə- 
bə və kəndlərin inkişafım işıqlandırır.

Respublika Dövlot Arxivinin Bakı, 
Gonco, Sumqayıt, Ağdam, Əli Havramlı, 
Fiizııli, Göyçay, Quba, l.ənkoraıı, Sal- 
yan, Mingoçcvir, Şanıaxı, Şoki, Şomkir, 
Ycvlax filiallarında həıııin bölgolordoki 
idarə, təşkilat və müossisolərin 1920
2004 illərə aid tarixini öziində nks ctdi- 
rən 760 ınindon artıq iş, sonədləri dəyi- 
şən torkibli 57 şəlıər və rayoıı dovlət ar- 
xivində isə 623667 iş saxkmılır.

U ıl.: A/,ııbiiyc;ın KcspuJjJikiisı Dövlol Arxiv- 
loıi. Mokımat kilabı. B.. 20(n.
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Folklor. Azərbaycan ədəbiyyatının 
qaynağında zəngin və dərin məzmunlu 
folklor durur. Xalqın şil'ahi poetik yara- 
dıcılığı kimi mənalandırılan folklorun 
tarixi Azərbaycan ərazisində ilk insan 
məskənlərinin meydana çıxması döv- 
rünə gedib çatır. Mifoloji-bədii dünya- 
görüşünün izləri folklorda və klassik 
odəbiyyatda indi də özünü büı uzə ver- 
məkdədir. Azəıbaycan mifologiyası Qə- 
dim Hind, Qədim Yunan mifologiyası 
qədər sistemli və bütöv xarakter daşı- 
mır. Ancaq Azərbaycan folklorunda 
mifologiyanın izlərini aşkar etmək 
mtimkündür. Bunlar daha çox kosmo- 
qonik vo mövsümi, eloco də etnoqonik 
miflorin müəyyən detallarıdır. İnsan cə- 
miyyətinin ilkin forınalaşma dövrünün 
bədii təfəkkür məhsulları olan bu mifik 
iinsürlərdə kosmosla xaos, yəni dünya 
dtizəni ilə qarmaqarışıqlıq, nizamsızlıq, 
diinya düzəninin bu nizamsızlıqdan ya- 
ranması və eyni münasibətlərin insan cə- 
miyyətindo əks olunması özünə yer tap- 
mışdır. Mifik diinyagörüşündo insan cə- 
miyyətində kosmos, yəni əksər insanlar 
tərəfindən qəbul edilmiş qayda-qanun- 
lar toplusu əsas etibarilə cəmiyyətin 
aparıcı nizamım ailə, məişəl, insanla 
tobiət arasında harmoniya proseslərini 
əhatə edir. Mifoloji dünyagörüşünün ay- 
rı-ayrı ünsürləri indiyə qədər folklorun 
ovsun, alqış, qarğış, rovayət, qodu-qodu 
vo sayaçı mərasimi ilə ilgili mətnlərində 
qorunub saxlanmışdır. Azərbaycan mi- 
foloji mətnlərinin əksoriyyətində qodim 
tiirk mifoloji düşüncəsi aparıcı motiv 
kimi çıxış edir. Bunu istər dünyanın ya- 
ranması ilə bağlı olan kosmoqonik mif- 
lordə, istər etnosun mənşəyi ilə bağlı 
olan etnoqonik mifiərdə, istərsə də 
mövsümi proseslərlə əlaqodar olan tnq- 
vim mifiorində görmək mümkündi'ır. 
Mifoloji mətnlorin yaranması və onların 
folklor mətnlorində ünsürlor şoklində 
qorunub saxlanması ibtidai insanın tə- 
biətə və təbiət qüvvələrino baxışı ilə sıx 
əlaqədardır. Söz, hərəkət və oyun vasitə- 
silə təbiət qüvvolərinə təsir göstərmək 
arzusu ibtidai insanda ritmik mətrılər 
yaratmaq və ifa etmək ehtiyacı doğur- 
muşdur. Bunların sırasında “ Kosa-Ko- 
sa” , “ Qodu-Qodu” , “ Novruz” , “ Xıdır 
Nəbi” və b. mərasim nəğmolorini və 
bunları müşayiət edən rəqsləri göstər- 
mək olar.

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan folklorunun özəlliklə- 
rindən birini onun başqa türk xalqları- 
nın folkloru ilo ortaq cəhətlərə malik ol- 
ması təşkil edir. Bu xalqların şifahi söz 
sonətində bir çox motnlərin üst-üstə 
düşmosi həmin örnəklərin vahid etno- 
coğrafi mokanda meydana gəlməsini 
göstərir. Ortaq türk folkloruna aid olan 
dastanlar arasında “ Oğuznamə” lər 
xüsusi bir silsilo təşkil edir. “ Köç” , 
“ Ergenekon” , “ Şu” , “ Qayıdış” kimi 
dastanlarda isə bütöv şəkildə pro- 
totürklərin mühüm problemləri öz bədii- 
mifoloji əksini tapmışdır. Homin das- 
tanların çoxu xülasə şəklində 11 əsrdə 
yaşayıb-yaıatmış tiirk alimi Mahmud 
Kaşqarinin "Divanu lüğət-it-türk” 
(“Türk dilinin divanı” ) əsərində öz əksi- 
ni tapmışdır. Bu dastanlar xalqların 
böyük hicrəti dövrünün bədii-mifik 
dünyagörüşünü özündə saxlamaqda- 
dır.Şifahi xalq ədəbiyyatının tarixində 
bir neçə inkişaf mərhələsini ayırd etmək 
olar. Qəbilə-tayfa quruluşunun bədii tə-

Atalar sözü və məsəllər
Xalqın uzun əsrlər boyu əldə etdiyi 
təcrübələrin ümumiləşmiş yekunu, 
nəticəsi olan atalar sözü və məsəl- 
lər türk xalqları arasında geniş yayıl- 
mış, bir çox hallarda cəmiyyətdə əx- 
laq kodeksini əvəz etmişdir. Bu jan- 
rın ilk örnəkləri "Divanu lüğət-it-türk", 
"Kitabi-Dədə Qorqud" kimi klassik 
yazılı abidələrdə özünə yer tap- 
mışdır. Oğuz tayfalarının müdrikliyini 
ifadə edən xüsusi atalar sözü 
topluları - ”Oğuznamə"lər də Azər- 
baycan folklorunun qiymətli abidə- 
lərindənair.

fəkkiir izlorini öziində saxlayan folklor 
örnokləri arasında animist və totemist 
dünyagörüşü ilə bağlı olan ovsıınlar, al- 
qışlar, qarğışlar və s. üstünlük təşkil 
edir. Daha sonrakı dövrlərdo epos, das- 
tan, nağıl, əfsanə, rəvayot kimi epik 
folklor janrları meydana çıxır.

Azəı baycan folkloru janr zənginliyi- 
nə malikdir. Epik folklor janrlarından 
nağıl və dastanlar, xalq müdrikliyinin 
ifadəsi olan atalar sözləri vo zərbi-məsəl- 
lər tarix boyu qonşu xalqların folklor və 
klassik ədəbiyyatına güclü təsir göstər- 
mişdir. Lirik janr olan bayatılaıda xalq

hoyatı və məişəti bədii-emosional şəkil- 
də əks olunmuşdur. Qədim türk xalqla- 
rının özünəməxsus poeziyası, əsasən, he- 
ca vəznində yaradılmışdır. Müxtəlif şeir 
şəkillərində hecaların sayı müxtəlif olsa 
da, epik süjetli uzun şeirlər və dastanlar 
əsas etibarilo yeddihecalıq formada ya- 
radılmışdır. Azərbaycan folklorunuıı ən 
zəngin janrlarından olan bayatıların da 
hər misrası yeddi hecadan ibarotdir.

Folklor janrları arxaik və çağdaş 
janrlar kimi iki yerə bölünıir. Arxaik 
folklor janrlarında sınamalar, ovsunlar, 
fallar, andlar, dualar, alqışlar və qarğış- 
lar geniş yer tutur. Folkloruıı yaranma 
prosesi bütün tarix boyu getdıyindon, 
bu janrlara da müntəzəm olaraq ye;ıi- 
yeni örnəklər əlavə olunur.

Bağlı olduğu hadisə vo ya proses 1 ■ 
xımından mərasim folkloru, əmək n. 
mələıi ayırd edilir. Mərasim folklo 
nun özıi də mövsiim mərasimlər 
müxtəlif təbiət hadisəlori ilə bağlı o ■ 
mərasimlori, məişət morasimini, o sı 
dan toy və yas mərasimlərini əhatə eı

Azərbaycan folklorunun on zən. 
janlarından birini bayatılar təşkil ed '. 
Bayatılar, əsasən. insanın lirik-fəls i 
duyğularını yığcam poetik şəkildə ifa 
etməyə xidmət göstərir. Bıı poetik f- ■ 
manın məzmun növləri arasında la> . 
nazlama, ağı, sayaçı sözü, holavar, \ 
fı-hal və s. örnəklər vardır. Bundan b. 
qa, bayatı-bağlama, bayatı-deyiş;  ̂ o. 
bayatı-tapmaca kimi örnəklər də 
poetik formanın daxilində özünə 
tutur.

Geniş yayılmış lirik folklor jam! 
rından birini do xalq mahnıları t. 
edir. Bunlar konkret musiqi motiv 
bağlı olan müxtəlif formalı poc 
mətnlərdir. “ Aman nənə” , “ Ay lol< 
“ Sona bülbüllər” , “ Süson siinbül" v 
xalq mahnıları indi də müğənnilər ■ 
repertuarında qalmaqdadır. İfa torz ı 
göro xalq mahnıları arasında solo-, xr ■ 
və deyişmə-mahnılar seçilir.

Xronoloji baxımdan epik folklor 
janrlarından əfsanələr ilk öncə nəzərdc ıı 
keçirilir. Əfsanələri başqa epik janrlar- 
dan fərqləndiron başlıca əlamət onda 
fantastik element və hadisələrin iştirak 
etməsidir. Eyni olamotin daşıyıcısı olan 
sehrli nağıllardan fərqli olaraq, əfsanə- 
lərdə süjet bitkin xarakter daşımayıb, 
yalnız bir fraqment şəklində olur. Təsvir

732

ƏDƏBİYYAT

etdiyi obyekı və hadisənin mozmununa 
göro Azərbaycan folklorunda əfsanələr 
Rosmoqonik, zoonimik, toponimik, et- 
noqrafik, dini, tarixi, qəhrəmanlıq və s. 
xarakteri daşıyır. Ən qədim əfsanələr 
kainat, dünya və səma cisimlərinin ya- 
ranması ilo bağlı olaıı örnoklərdir. Hey- 
vanlar və quşlar haqqında əfsanələr də 
geniş yayılmışdır. Şananipik, göyərçin, 
qaranquş. ilan, ayı. canavar və s. quş və 
heyvanlardan bohs edən əfsanəlor var- 
dır. Toponimik əfsanələr isə müxtəlif 
coğrafi obyektlərdən bahs edir.

Folklorun epik janrlarından olan rə- 
vayotlər keçmişdə baş venniş müxtəlif 
ıhvalatlardan və ya keçmişdo yaşamış 
əxsiyyətlərin başına gələn ibrətamiz ha-

• iisələrdən bəhs edir. Süjet xətti nisbətən 
dar. hadisələrin iştirakçıları isə məhdud 
> 1 ur. Rəvayətlər etimoloji, izahlı, tarixi 
oxsiyyətlərlə bağlı növlərə ayrılır.

Nağıllar əfsanə və rəvayətlərdən 
onra epik növün ən geniş yayılmış ör- 
ləklorini təskil edir. Nağıllar üç böyük 
rupa ayrılır: 1) sehrli nağıllar; 2) hey- 
anlar aləmindən bəhs edən nağıllar; 
) məişət nağılları. Bitkin süjetə malik 
>lması, hadisələrin inkişafında kazuisti- 
:anın səbəb-nətico olaqələıiiin gözlə- 
lilməsi nağılların əsas janr əlamotidir. 
iayca üstünlük təşkil edon sehrli nağıl- 
.arda qeyri-real, fantastik elementlər 
aparıcı mövqedə dayanır, hadisələrin in- 
kişafında güclü şərtilik özünü göstərir. 
Nağılların süjeti osas etibarilə xeyirlə şə- 
rin mübarizəsi üzərindo qurulur və son 
nəticədə xeyir mütləq qalib gəlir. Nağıl- 
larda iştiıak edən obrazlar sxematik 
olaraq iki yerə bölünür: müsbot qəhrə- 
manın öz köməkçiləri, mənfi qəhrəma- 
ııın da öz köməkçiləri olur. Nağılçının- 
söyləyicinin və dinloyicinin hüsn-rəğbəti 
nüsbət qüvvələrin tərəfındə olduğun- 
lan, onların qalib gəlməsi üçün ən miix- 
əlif vasitə və yollardan istifadə edilir.

Epik fiolklor janrlarından kiçik 
həcmli örnəklər arasmda lətifələr də var- 
dır. Lətifələri incə yumor, müdrik söz, 
koskin istehza sociyyələndirir. Azər- 
baycan folklorunda Molla Nəsrəddiıı və 
Bəhlul Danandənin adı ilə bağlı lətifələr 
iistünlük toşkil edir. Lotifolərin poetik 
özəlliyi onların sərrast, tutarlı cavab, 
gözlonilməz sonluqla bitmosindədir.

Atalar sözü və məsəllər Azərbaycan 
folklorunun cpik janrları arasında geniş 
yayılmışdır.

Yeni nəsil tərbiyosi, uşaqlarda tə- 
fokkür çevikliyi formalaşdırmaq məqsə- 
di güdon folklor janrlarından bıri do

tapmacalardır. Tapmacalar nıüoyyən 
əşya və hadisənin bəzi əlamotlərini sada- 
lamaqla assosiativ düşüncə yolu ilo hə- 
min əşya vo ya hadisənin tamnması üzo- 
rində qurulur. Tapmacaların yaradıl- 
masında əsas məqsəd uşaqların dünya- 
görüşünü inkişaf etdirmək, assosiativ 
düşünco qabiliyyətini çevikləşdirmək və 
soıı noticəüə hortərəfii inkişaf etmiş şəx- 
siyyət torbiyə etmokdir.

Azərbaycan folklorunun dramatik 
janrları xalq oyunları və meydaıı tamaşa- 
ları ilə təmsil edilmisdir. Bunların ən 
səciyyəvi örnəyi “ Kosa-Kosa” dramıdır. 
İslamın qəbulundan sonra peyğəmbər ai- 
ləsinə moxsus miiqəddəslərin faciəsi möv- 
zusunda xalq arasında geniş yayılmış şo- 
bihlər də xalq dramlarına daxildir.

Azərbaycan folklor nümunələnııin 
böyiik bir qrupu xüsusi olaraq uşaqlar 
üçün yaradılmışdır. Bunlar həm lirik, 
həm epik, həm də dramatik növlərə 
məxsııs örnəklərdir. Lirik növo aid 
janrlar: layla, oxşama, nazlama, uşaq 
mahnıları; epik novə: tapmaca, yanılt- 
mac, qaravəlli, uşaq nağılları; dramatik 
növə isə uşaq oyunları və tamaşalar da- 
xildir.

Bayatı
Dörd misradan, hər misra yeddi 
hecadan ibarət olur. Qafiyələnmə 
sistemi, əsasən, a-a-b-a şəklində- 
dir. Tarixən türkdilli poeziyada cina- 
sa çox fikir verildiyindən, qafiyələri 
cinas təşkil edən bayatı örnəkləri də 
çoxdur. Bayatının forma növlərin- 
dən biri də ilk misrası ancaq qafiyə- 
dən ibarət olan növdür. Bu cür ba- 
yatılara daha çox xoyrat adı ilə Kər- 
kük folklorunda rast gəlinir. Bayatı- 
da, adətən, birinci və ikinci misralar 
əsas mənanı ifadə etmək üçün ha- 
zırlıq rolunu oynayır.

Azərbaycan folklorunun inkişaf 
morhələləri arasında orta əsrlərin xiisusi 
yeri vardır. 16-18 əsrlərdo dastan janrı 
xüsusilə geniş inkişaf etmiş, Qurbani, 
Tufarqanlı Abbas, Sarı Aşıq, Xəstə Qa 
sım kimi qüdrətli sənətkarlar ərsəyə gol- 
mişdi. Əsasən irfanla bağlı olan orta əsr 
mohəbbot dastanları: “Qurbani’irı“ Aşıq 
Qorib-Şahsənəm” , “Əsli-Korom” , “ Ab- 
bas-Giilgoz” ,” Şah İsmayıl-Gülzar” , 
“Tahir-Zöhrə” , “ Alıxan-Pəri” , “ Arzıı- 
Qanıbət” ,qəhrəmanlıq dastanı “ Koroğ- 
lu” bu dövriin ınəhsuludur. Məhəbbot 
dastanlarından fərqli olaraq, “ Koroğ-

lu’’ müxtəlif qolların toplusu olmaqla 
“ Dədə Qorqud” dastanlarınııı onənəsini 
davam etdirir vo bııııa görə də cpos ad- 
lanır. “ Koroğlu” eposuııun süjetində 
konkret tarixi hadisə 16 17 yüzilliklər- 
də Türkiyə və Azərbaycanda baş vermiş 
cəlalilər üsyanları dursa da, formalaşma 
prosesindo abidəyə bir sıra əlavə süjetlər 
arıırılmış, bəzı hallarda mifık motivlər- 
dən də istifado edilnıişdir. “ Koroğlu" 
siijeti tiirkmən. özbək, tacik, erməni, 
gürcü folkloruna da böyük təsir göstər- 
miş və analoji dastanların yaranmasına 
səbəb olmuşdur.

Folklor örnəkləri osas etibarilo ano- 
niııı müəllifsiz olduğundan, konkret 
müəllifı olan aşıq ədəbiyyatıııın Azər- 
baycan folklorunda xüsusi yeri vardır. 
Aşıq sənətinin ən böyük nümayəndələri 
“ustad aşıqlar” ternıini ilə ifadə edilir. 
Azərbaycan folklorunda ilk ustad aşıq 
kimi Qurbaninin adı çəkilir. Səfəvilərin 
tarixindən və “Qurbani” dastanmdan 
bu xalq sənətkarı haqqında müəyyən 
məlumatlar almaq mümkündür. Qay- 
naqlarda hənı də “ Dirili Qurban” kimi 
tamnan bu aşıq indiki Cobrayıl rayoııu 
ərazisindəki Diri kəndində anadan ol- 
muş, sonra müəyyən səbəblərə görə Cə- 
nubi Azərbaycana sürgün edilmiş və 
Təbnzdə Şah İsmayılın sarayına düşə- 
rək şahın rəğbətini qazannıış, bir müd- 
dət sarayda yaşarnışdır.

Ustad aşıq Tufarqanlı Abbas isə
I Şah Abbasın (1587-1629) hakimiyyəti 
illərində yaşayıb yaratmış, sarayla miiəy- 
yən ixtilaflarda olmuşdur. Lakin xalqın 
bədi' təxoyyülü el sənətkarınm saray qüv- 
vələrindən daha güclü olduğunu “Abbas- 
üülgoz” dystanında ifadə etmişdir.

17 əsrdə poetik fəaliyyət göstormiş 
Sarı Aşıq daha çox bayatı müəllifı kimı 
məşhurlaşmışdır. Onun Yaxşı adlı bir 
qıza aşiq olduğu, ancaq bu məhəbbətin 
faciə ilə nəticəlondiyi 17 əsr qayııaqla- 
rından aydın olıır.

IX yüzilliyin qüdrətli xalq sanətkarla- 
rından biri də Xəstə Qasımdır. Bu ustad 
aşıu dalıa çox öz ustaılnamələri insan 
və comiyyət həyatınm müxtolif sahəlıri- 
no aid ınüdrik qoşmaları ilə məşhurdıır.

Aşıq sənətinin ononələri 18 əsrin 
sonu 19 əsrdə daha çox Quzey Azər- 
baycaııda davam etnıiş, bıı dovıdə “Va- 
leh-Zorııigar” dastamııın qəlıromam 
Aşıq Valelı kiıni ustad aşıq yeUsıııişdir.

Azorbavcaıı aşıq sənətiniıı üç yüz il- 
lik ənənoloıi 19 əsrdo Aşıq Əlosgnr 
(1821 1926) ıkimj (jüdrətli xalq səııstka- 
rımn yetişməsinə tokan vermişdir. Aşıq
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Ələsgərin yaradıcılığında lirik motivlə 
əxlaqi-didaktik motiv üzvi şəkildə bir- 
ləşmişdir, qovuşmuşdur. Bu el sənətkarı 
özündən sonrakı aşıq ədəbiyyatınm, 
eləcə do yazılı şeirin inkişafına böyiik 
təsir göstərmişdir.

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı, 
xüsusən aşıq sənəti qonşu xalqların odə- 
biyyatlarına da dorin təsir göstormiş, bir 
sıra gürcü və erməııi şairləri türk dilində 
yazıb-yaratmışlar. 18 osr ermoni şairi 
Sayat Nova şeirlərinin əksəriyyətini türk 
(Azərbaycan) dilində qoləınə almışdı.

İctimai-siyasi həyat tərzinin dəyiş- 
məsi və soııaye-texnika epoxasınm baş- 
lanması ilə mifologiya kimi, folklor 
örnəkləri do toplanıb yazıya alındıqdan 
sonra itib-batmaqdan xilas edildi. 
Ancaq bu gün əlimizdə olan folklor ör- 
nəkləri çox zəngin şifahi xalq ədobiyya- 
tım heç də tam oks etdirmir.

Aşıq ədəbiyyatı
Aşıq sənətinin tərkib hissəsidir. 
Məzmunca zəngin, formaca rənga- 
rəng, saz havaları ilə sıx bağlı olur. 
Bayatı, gəraylı, qoşma, müxəmməs, 
təcnis, dastan və s. aşıq ədəbiyya- 
tının əsas janrlarıdır. Əsasən, şifahi 
şəkildə yaradılmış və yayılmışdır. 
Yazılı ədəbiyyata güclü təsir gös- 
tərmiş, bir çox şairlər aşıq ədəbiy- 
yatı ruhunda şeirlər yazmışlar.

Azorbaycan folklorunun ilk örnəklə- 
ri yazılı şokildo qodim yunan tarixçisi 
Herodotun “Tarix” əsərində (e.ə. 5 əsr) 
bizo gəlib çatmışdır. Qədim Azərbaycan 
dövloti Midiyanın süqutunıın və İıan 
dövləti tərəfindən işğalının sobobləri 
haqqınca xalq bədii təfəkkürünün məh- 
sulları olan əfsanələr “ Astiaq ’, “ Tom- 
ris” və başqa adlarla yazıya alınmışdır. 
İndiki mənada tarix osori deyil, həm də 
bədii əsər qələmə almış Herodot, Azər- 
baycan əfsanələrini də yüksək bədiiliklə 
işləmiş və təsirli psixoloji səhnolər yarat- 
mağa müvəffəq olmuşdur. "Tomris” əf- 
sanəsi bu baxımdan dalıa diqqətolayiq- 
dir. İşğalçılıq moqsədi ilə Midiyaya 
hiicum edib, ölkoni viran qoyan İran şa- 
hım məğlub etmiş Midiya hökmdarı 
qəhrəman qadın Tomris onıın başını ko- 
sib bir qaıı tuluğuna salır ki. susadığı 
qandan “ doyunca içsin...” .

"Astiaq” əfsanəsindo mifoloji qat 
daha güclüdiir Bıırada əsas hadisəlor 
yuxugörmə və taleyin əvvəlcədən müəy- 
yən edilməsi üzərində qurulmuşdur. İla-

hi qüvvələrin təyin eldiyi taleyin dəyişdi- 
rilmosində insanın ııə qodər gücsüz ol- 
dıığu Astiaqın faciəsi öınəyindo təqdim 
edilir. Eyni motivlor qədim dünyanın bir 
çox odəbiyyatlarında, o sıradan antik 
yunan ədəbiyyatında geniş yayılmışdır.

Azərbaycan folklorunun yazılı halda 
bizə gəlib çatınış ən qatlim vo böyiik abi- 
dəsi “ Kitabi-Dədo Qorqud” eposudur. 
Bu eposun müxtolif obraz və motivləri 
sonrakı Azərbaycan folkloruna vo klassik 
odobiyyatına tosir göstərso də, biitövlükdə 
şifahi ənənodo qorunub saxlanmamış- 
dır. Buna görə də, “ Kitabi-Dədo Qoı- 
qud” dastanları yazılı ədəbiyyat örnəyi 
kimi do tədqiqata colb edilir.

Qədim ədəbiyyat. Azoıbaycan yazılı 
ədəbiyyatının ən qədim nümunosi e.ə. 6 
osrdə Midiya dövloti ərazisində meyda- 
na çıxmış vo müəllifliyi Zərdüştə aid edi- 
lən “ Avesta” dır. Burada Azərbaycan 
xalqının monoteist dünyagöıüşü ila ya- 
naşı ibtidai insanın xeyirlo şərin miibari- 
zəsi haqqındakı təsəvvürləri də öz bodii 
əksini tapmışdır. Əsər Zərdüştün xeyir 
qüvvələıin başçısı - tanrı Ahura Maz- 
daya (Hörmüzd) müraciətləri şəklində 
yazılmışdır. “ Avesta”nın bədii cəhətdən 
ən gözəl hissosi olan “Qatlar” da 
Zəıdüştün insan və comiyyot, təbiət vo 
fərd haqqında folsəfı-əxlaqi düşüncoləri 
öz oksini tapmışdır. “Avesta” ilkin ha- 
lında, bülöv şokildə bizə gəlib çatmamış- 
dır. Bıı osor e.ə. 4 əsrdə Makedoniyalı 
İskəndər tərəfindən yandırılmış və onun 
ınətnindon yalnız ayrı-ayrı fraqmentlor 
atəşpərəst kahinlərin yaddaşında qoru- 
nub saxlanaraq sonralar bir yerə top- 
lanmış və pəhləvi dilinə tərcünıə edilmiş- 
dir. “Avesta” da Azərbaycan xalqının 
mifoloji dünyagörüşünün mühüm cəhət- 
ləri əks olunmuşdur. Xüsusən, diinyanın 
yaranması, ilk insanın meydana çıxma- 
sı, bəşəriyyətin “ qızıl dövrü” , ilk günah 
vo Tanrınm qəzəblənərək insanlara na- 
rahatlıq, xəstəlik, bəla göndormosi haq- 
qında mifoloji motivlor dünya xalqları- 
nın mifologiyasında geniş yayılmış 
iinsürlərdəndir.

Kökləri mifoloji dünyagörüşünə ge- 
dib çıxan Dədə Qorqud dastanları era- 
nnzın 11 əsrində “ Kitabi-Dədəm Qor- 
qud” adı altında yazıya alınmış, əlimiz- 
do olan nüsxələr isə 16 əsrdə üzü kö- 
çüriilmüş əlyazmalarıdır. Abidoni ilk də- 
fə tədqiqata cəlb etmiş alman şərqşüna- 
sı Henrix Fridrix Ditsin fıkrinə görə, bu- 
radakı bəzi mifoloji süjetlər, məsələn, 
Təpəgöz süjeti qədim Yunamstanda ya- 
ranmış analoji süjetlərə qida vermişdir.

“ Kitabi-Dodə Qorqud"dakı Təpəgöz 
obrazı Homerin “Odisseya” dastanın- 
dakı Polifem obrazı ilo müqayisədə da- 
ha qədimdir. İndiyodək Kimbi-Dədə 
Qorqud” un iki olyazması məlumdur. 
Bunlardan biri - alman şərqşünası 
H.F.Dits tərəfındən İstanbuldan Alına- 
niyaya aparılmış və Drezden şəhərinin 
kitabxanasına bağışlanmış bir müqəddi- 
mə və oıı iki boydan (dastandakı ayrı- 
ayrı ohvalatlar boy adlanır) ibarət olan 
nüsxə, o biri isə 20 əsrin 50-ci illərində 
Vatikanda tapılmış bir müqəddimə və 
altı boydan ibarət nüsxədir.

Ənənəyə görə, dastanlarm müəllıfl’yi 
Dədə Qorquda aid edilir. 14 əsr tarixçi- 
lərindən Aybək əd-Dəvadari vo Fəzlul
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“ Kilabi-Dada Qorqud”  dastanınm Drezder 
nüsxəsinin titııl səhifəsi.

lah Rəşidoddin Dədə Qorqudun M 
həmmod peyğəmbər zamanında ya: 
dığını və türklər tərofindən elçi sifəı < 
oııun yanına göndorildiyini yazmışl. 
“ Kitab” ın müqəddiməsində də Də 
Qorqudun Məhommod peyğəmbər zan 
nında yaşaüığı qeyd edilir. Dastanla ı 
osas siijeti on iki boyda əks olunmuşdıı 

Dodə Qorqud dastanlarının bir s ı 
boylarında mifoloji dünyagörüşünuıı 
ləriııə rast golmok mümkündür. Mə; 
lən, “ Dəli Domrul” boyunda ölüb-di 
lən tanrı kultunun əski qalıqları və bu- 
nun dastaııın yazıya alındığı dövrün dı- 
ni görüşlərinə göro mənalandırılması 
özünə yer tapmışdır. Buradakı Əzrayıl 
obrazı, dastanın bir çox başqa boyların- 
da olduğu kimi, əsərə islannn qəbuluıı- 
dan sonra artırılmış vo eposun ümumi 
ruhuna uyğunlaşdırılmışdır. Bu cəhəti-
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nə görə homin boy ölüb-dirilon tanrılar 
haqqında qədiııı şumer, babil, ınisir əf- 
sano və mifləri ilə səsləşır.

“ Kitabi-Dədə Qorqud” boylarındıı 
orta osrlər Azorbavcan dastanları kiıni, 
nəsr və şeir parçaları növboləşso də, lıə- 
min şeir parçaları orta əsrlorin poetika 
qanunlarına az uyğun gəlir. Bozi tədqi- 
qatçıların fıkrincə, “ Kitabi-Dədə Qor- 
qud” da vaxtilə, bozi digər qodim tiirk 
dastanları kimi. başdan-başa şeirlo ya- 
radılmış. onra isə yaddaşlarda yalnız 
əsas motıvləri qaldığından, yazıya köçii- 
rülərkən ııəsrlə bərpa edilmişdir [Drez- 
den nüsxəsindo şeir (söylomə) parçala- 
ını nəsr mətnlorindən ayumaq üçiin 

onlar qırmızı mürəkkoblə verilir].

“ Salur Qazanın cvinin yağmalandığı boy” . 
Kitabi-Dədə Qorqud"ii illüstrasiya. 

Rjssanı M.Ahdııllıtyev.

Dodə Qoıqud boylarının əsas ma- 
hiyyətini yurdun və xalqın qorunması, 
xeyir qüvvələri təmsil edən qədim oğuz- 
ların yadelli işğalçılara şər qiivvolərə 
qarşı ölüm-dirim savaşı, öz əhəmiyyətini 
indi də itirməyən bir çox əxlaqi-didaktik 
görüşlər təşkil edir. Keçən yüzilliyin 50- 
ci illərindo sovet totalitar rejinıimn ideo- 
loji basqısı altında “ DədəQorqud” epo- 
su milli ədavəli qızışdıraıı bir ədobi abi- 
də kimi qadağan edilıniş, yalnız 60-cı il- 
lərin əvvəllərindo “ bəraət” ala bilmişdir.

Bir sıra diinya xalqlarının odəbiyyatı 
kimi, Azorbaycan odəbiyyatı da iki prin- 
siplə öyrənilir. Bunlardaıı birincisi ərazi 
prinsipi, ikincisi isə etnik prinsipdir. 
Ərazi prinsipinə görə, Azərbaycan əra- 
zisindo tarix boyu yaşamış və Azorbay- 
can xalqının etnogenezinin formalaşma-

sında mıiəyyon dərəcədo iştirak etmiş 
etnik qrupların yaraıdığı biitüıı ədəbi- 
mədəni abidalar Azərbaycaku odobiyyatı- 
na aiddir. Etnik prinsipə göro i?>ə Azər- 
biiycan dilinin aid oldıığu türk dillərində 
nıeydana çıxmış mifologiya və Iblklor- 
da, eloco do e.ə. 4 əsrdəıı eramızın 13 əsrı 
nə qodər yaranmış orıaq yazılı abıdələrdə 
Azərbaycan xalqının da payı vardır.

“ Avesta"dan sonra ümuıntürk kon- 
tekstiııdə Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı- 
nın örnəkləri e.ə. 328 ıldə Cin qayııaqla- 
rında verihniş bir tiirkco atalar sözii və 
ortaq tiirk ədəbiyyatları statusunda qə- 
ləmə alınmış, eramızın o 8 əsrlərino aid 
olan daş üzorində yazılardır öu yazılar 
hökmdarlara epitafıya-salnamə xarak- 
teri daşısa da, onlarııı bədii məziyyətləri 
də yüksəkdır və həınin dövrdə türk odo- 
bi dilinin inkişafı, obrazlar sisteminin 
formalaşması haqqında müəyyən təsəv 
vür yaradır. Həmin nümunələrin poetik 
cəhətlərinin araşdırılmasına Avropada, 
eləcə də Rusiya, Tiirkiyə və Azərbay- 
canda xüsusi tədqiqat əsərləri həsr edıl- 
mişdir. Bundnn başqa, Uzaq Şərqdə
8 11 əsrlərdə yazıya köçiirülmüş bir sıra 
tərcümə və orijinal poetik əsərlər də 
Azərbaycan xalqının başqa türk xalqla- 
rı ilə bölüşdüyü ədəbi abidələrdəndir. 
Eyni sözii 11 əsrdə Şorqi Türküstan əra- 
zisində qələmə alınmış Balasaqunlu Yu- 
sif Xas Hacibin “Qutadqu bilig” , M;ıh- 
mud Kaşqarinin “ Divanu lüğət-it-tiirk” , 
Əhməd Yəsəvinin “ Divani-hikmət” , 
Əhməd Yüqnəkinin “Ətəbətül-həqayiq” 
əsorləri barəsində də söyləmək olar. 
Bunların arasında “Tüık Şahnaməsi” 
adlandırılan “ Qııtadqu bilig" əsərinin 
xüsusi yeri vəəhəmiyyəti vardır. İran şa- 
iri Firdovsinin “ Şahnamo” eposuna ca- 
vab kimi yazılmış bu əsərdə qəhrəman- 
lıq ınotivlori öz yerini tiirk mentalileti- 
nin ayrılmaz hissosi olan müdriklik, 
siilhsevərlik və didaktikaya verir. Fir- 
dovsi “ Şahnamə” si kimi əruz vəzninin 
müləqarib bəhrindo yazılaıı bu əsordə 
tüık ədobi ononəsina uyğun olaraq, bir 
çox heca vəznli döıdlüklər də özünə yer 
tapmışdır. Şair simvolik obıazların kö- 
rnəyi ilə dövləlin və xalqın idarə edilmə- 
siııiıı optiınal yollarını göstərir, lıökm- 
darları haqqa və ədalətə, xalqın qayğısı- 
na qıılmağa, ölkənin əmın-amanhğını 
təmııı etməyə çağırır. Axıcı və yiiksək 
poetik bir dillə yazılmış əsərdə gözəl tə- 
biət tosvirləri də özüno yer tapmışdır.

Malnnud Kaşqarinin osəri türk ıni- 
fologiyası və folklorıınıın bir çox örnək- 
lənni yazıya alıb sabitləşdirmosi ilə olıo-

miyyət kəsb eüir. Məsələn, e.ə. 7 6 
əsrlərdə yaşamış türk hökmdan Alp Ər 
Tonqaııın ölümünə həsr olunmuş ağı qə- 
dinı tiirk bədii təfəkkürünün bütün incə- 
lik vo gözəlliyinı əks etdirir. öurada eyni 
zaınanda səınimi məhəbbət duyğularını 
ifadə edən lııik parçalar poetik təbiət 
təsvirlərı də vaıdır. Türk tayfa və qəbilə- 
ləriniıı adlarının ı/alıı haqqında əfsaııə 
və rovayətlər də böyiik maraq doğur 
üuğundaıı ədəbı qaynaqlar sırasında nə- 
zərdəıı keçirilə bilar.

Əlverişli coğrall mövqeyinə görə 
diinyanın biı çox ölkələrinin iqtisadi-ti- 
carot olaqələrinin kəsişıııə nöqtəsihdə 
duran Azərbaycan eyni zamanda yüzil- 
liklərdəıı bəıi dürlii mədəniyyotlərin. 
ədəbiyyatların qovuşına yeri olınuşdur. 
Təsadiıfı deyil ki, zəııgin folklor ənənə-

Dədə Qorqud
Azərbaycan türklərinin ən ulu dasta- 
nı “Kitabi-Dədə Qorqua un yaradıcı- 
sı və bədii obrazı. 7 əsrdə, Məhəm- 
məd peyğəmbərin zamanında yaşa- 
dığı ehtimal edilir. Dədə Qorqud 
“oğuzun tamam bilicisiydi. Nə dersə 
olurdu. Qayibdən dürlü xəbərlər 
söylərdi. Haqq Taala anın könlünə 
ilham edərdi. Oğuz qövminin müş- 
kılini həll edərdi. Hər nə iş olsa, Qor- 
qud ataya danışmayınca işləməzlər- 
di. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlər- 
di”. Dədə Qorqud oğuzların çətinlik- 
lərini həll edər, igidlərə ad qoyar, şad- 
lıqlara rövnəq verərdi. Dədə Qorqud 
reallıqla bədii fantaziyanın sintezidir.

ləri ilə seçilən bu ölko 10 əsrin sonu, 11 
əsrin əvvəlindən başlayaraq yazılı ədə- 
biyyat sahəsindo də Yaxın və Orta Şərq 
regionlarında aparıcı yerlərdəıı biriııi 
tutınağa, öz orijinal ideya-estelik xüsu- 
siyyətlərini başqa ədobiyyatlarıı təlcfijı 
etməyə başlamışdır. II 12 əsrlər Azər- 
baycanındakı ədəbi yiiksəlişi çox 
miirəkkəb iqtisadi-ictimai və mədəııi şə- 
rait, lıənıiıı şəraitin yetirməsi olan isle- 
dadlı şəxsiyyətlər yaratınışlar. öu poe- 
ziya mnktobi əsrlər boyıı Azorbaycanda 
yarannnş zəngiıı şifalıi xalq ədabiyyatı- 
na, Yaxın və Oı ta Şorq islam ədəhiyyal- 
lanna, lıabelə antik ədobiyyat ənənələrı- 
nə sövkonirdi. I ləıniıı dövrə qədər Azn- 
baycan orazisindo yaraıımış və yazısınııı 
tıırixi 5 yüzılliyə gedib çataıı alban ədə 
biyyatı da klassik yazılı ədobtryyatuı 
qaynaqlarından sayılmalıdır. Alhan 
hökmdarı Cavaıışirin ölüınunə şaır Dəv-
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dəkin yazdığı ağı bir çox cəhətlərinə gö- 
rə qədim tıirk hökmdarı Alp Ər Ton- 
qaya həsr edilmiş ağıya bənzəyir.

7-8 osrlərdə islam xilafətinin məıkə- 
zi şəhərləri olan Mədinədə və Məkkədə 
yaşayıb yaratmış Azorbaycan şairlərin- 
dən Əbu Mohəmməd Bəşşar oğlu, Musa 
Şəhəvat və İsmayıl Yəsar oğlunun şeir- 
ləri mübariz tənqidi ruhu, orijinal sənət- 
karlıq xüsusiyyotləri ilə o dövr ərob poe- 
ziyasından müoyyən dərəcodə seçilir. 
Ərob dilindo bədii əsərlər yazmaq ənə- 
nosi Azərbaycan şairlori arasında 11-12 
əsrlərə qədor davam edir, Xətib Təbrizi, 
Məsud Namdar oğlu kimi sənətkarlar 
bu dildə Azəıbaycan ədəbiyyatını zən- 
ginləşdirən bədii örnəklər ərsəyo gətirir- 
lər. Dövrünün böyük filoloqu olan Xətib 
Təbrizinin ədəbiyyatşiinaslıq sahəsində 
görkəmli xidmətləri olmuşdur. Onun 
“ Şərhiil-Homaso” adlı əsəri min ilo yaxın- 
dır ki, şərqşünas və ədəbiyyatşünaslar 
arasında öz böyük nüfuzunu saxlamaq- 
dadır.

Əslən Azərbavcan orazisindən çıx- 
mış şairlərin ərob dilində qoləmə aldıqla- 
rı və islam mədəniyyəti kontekstinə da- 
xil olan əsərlərindo metropoliyanm mər- 
kəzinə aparılmış bu sonətkarların vəton 
vo yurd həsrəti öz əksini tapmışdır. Ya- 
xın Şərq odəbiyyatları arasında öziinə- 
məxsus poetik hadisə və corəyaıı olan 12 
əsr Azərbaycan poeziya məktəbinin ilk 
fərqləndirici əlamətləri məhz ərəbdilli 
poeziyada özünii büruzə verməyə baş- 
layır. Bunlar - rəngarəng təbiət təsvirlə- 
ri, ictimai həyata tənqidi münasibət, qa- 
dın lıüququ problemlərində ədalətli 
görüşlər, dərin demokratizm, insan şəx- 
siyyətinə hörmat, humanizm mövqeyin- 
də qətiyyət və s.-dir.

11 əsrdən Qətran Təbrizinin (1012- 
88) yaradıcılığı ilo Azorbaycan poeziya 
məktəbi başqa bir dildən - dəri dilindən 
istifadə etməklo yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyur. Qotranın bizə gəlib çat- 
mış “ Divan” ı əsas etibarilə dövrün 
hökmdarlarına yazılmış mədhiyyə-qəsi- 
dələrdən ibarət olsa da, bunların giriş- 
nəsib hissələrində heyranedici təbiət təs- 
virləri özünə yer tapmış və Azərbaycan 
poeziya məktəbinin sonrakı inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. Qətran Təbrizi 
bir lirik şair kimi də öz rübailəri və 
qozəlləri ilə klassik Azərbaycan ədəbiy- 
yatının inkişafında, onun poetiK cohət- 
dən kamilləşməsində mühüm rol oyna- 
mışdır.

1054 ildə Azərbaycanın oğuz tiirklə- 
rinin yaratdığı Səlcuqilər dövlətinin tor-

kibino daxil olması elmin, incəsənətin və 
odəbiyyatın inkişafına təkan verməklə 
yanaşı, tiirkdilli Azərbaycan xalqının 
formalaşmasını da başa çatdırnnş oldu.
11 əsrin ən böyük Azərbaycan şairlərin- 
don olan Qotran Təbrizinin osərlərində 
Azərbaycan-tiirk ruhu, Azərbaycan dili- 
no xas olan bir çox söz və realilər öz də- 
ıin izlərini qoymuşdur. “ Çuval” , “ ci- 
nağ” , “ bəkməz” , “ tağ” , “ yun” , “ayağ” 
və b. türk sözlərini Qətranm bodii leksi- 
konunda tez-tez görmək mümkündür. 
Şair bəzən ərob və fars dillərində hızım 
olan qafiyəni tapmaqda çətinlik çokər- 
kən öz ana dilino müraciət edir. Miibali- 
gəsiz demək olar kı. Qətran Tobrizi poe- 
ziyasınm dili azorbaycanca (tiirkcə) 
diişünüb farsca yazan bir sonətkarın dili- 
dir və bu xüsusiyyot, ümumiyyətlə, fars- 
dilli Azərbaycan poeziyası üçiin sociyyə- 
vidir. Bunu Qotran Tobrizi dövründə ya- 
şamış və şairlo şəxson tanış olmuş məşhur 
İran şairi və alimi Nasir Xosrov da etiraf 
etmiş və Qətranm fars dilini o qədər do 
yaxşı bilmodiyini özüniin “Səyahotnamə” 
əsorində qeyd etmişdir.

12 əsrdə biitövlükdə Yaxın vo Orta 
Şərq, elocə do dünya odəbiyyatının son- 
rakı inkişafına güclü təsir göstərmiş, Xa- 
qani Şirvani, Nizami Gəncəvi kimi 
dünya şöhrətli korifeyləri meydana gə- 
tirmiş Azərbaycan poeziya moktobi 
əsaslı şəkildə formalaşır. Daha çox ar- 
xaik sözlərdən istifado edən və buna gö- 
rə də dərin folsəfi məzmun və mündəricə 
ifadəsindo çətinlik çokən farsdilli Xora- 
san odobi moktobindən forqli olaraq, 
Azərbaycan odəbi məktəbinin nüma- 
yəndoləri dəri dilindo qələmə aldıqları 
poetik əsərləri ərob söz və ifadəlori hesa- 
bına zənginləşdirmoklo onu yeni inkişaf 
mərhələsinə qaldırmış, on incə poetik 
mətləblorin və dərin folsəfı fikirlərin ifa- 
dəsi üçün mükəmməl bir hala salmışlar. 
Saray ədəbi mühitində - 12 əsr Azər- 
baycan dövlotlərindən Şirvanşahlar və 
Atabəylərin mesenatlığı altında Əbül- 
üla Gəncəvi (1096-1159), Məhsəti 
Gəncəvi (1089-1183), Xaqani Şirvani 
(1126-99), Fələki Şirvani (1126 60), 
Müciroddin Beyləqani (?-1190), İzzod- 
din Şirvani (?-?) kimi osərləri indi də öz 
yüksək bədii-estetik əhəmiyyotini itir- 
məmiş sənətkarlar yetişmişdilər. Bunlar 
öz əsərləri ilə sahlara mədhiyyələr yazıb, 
hoyata scyrçi münasibət bosləməklə ki- 
fayətlənmir, ətrafda baş verən zülm və 
haqsızlıqları ifşa edir və buna görə də 
başları müsibətlər çəkirdi. Bu dövr şair- 
lərinin, demək olar ki, əksəriyyəti həyat-

da müxtəlif faciolərlə üzləşmiş, öz huma- 
nist yönlii şeirlərinə görə bu və ya digor 
cəzanı almışdı. Bu dövrdə meydana çıx- 
mış xüsusi poetik janrlar - şikayətnamə 
və həbsiyyələr onların müəllbflorinin nə 
kimi əzab-əziyyotlər çəkdiklərini çox 
yaxşı ifadə cdır. Heç şübhosiz, şairlərin 
əzab və məhrumiyyətlərə moruz qalma- 
sının osas səbəbkarı yüksək mənsəbli sa- 
ray xadimləri olmuşlar. Fələkinin və 
Xaqaninin həbs olunması, Əbül-ülamn 
isə bclə bir təhliikəyə məruz qalması fe- 
odal sarayları üçün səciyyəvi hadisə idi 
və təzkirələrdo yazıldığına görə, belə bir 
qorxunu vaxtilə Məhsəti Gəncovi də ke- 
çirınişdi. Saraylarda yaranan poeziya- 
nın nümayəndələri öz hökmdarlarını şa- 
irlərin günahsızlıqlarına inandırmaq 
iiçün başdan-başa andlardan ibarət olan 
“qəsəmnamə” janrım da yaratmışdıla.

Xaqaninin “ həbsiyyo” lərini ox 
duqca orta osrlər feodal mühitinin iıı 
azadlığına qarşı çevrilmiş mahiyyoli i 
önündə canlanır, sanki şair yüzillikl; 
arxasından boylanaraq, oxııeunu ib >t 
götürmoyə, vəhşi instınktlərin oyanı, 
sına yol vermoməyə səsləyir. İlk gənci. 
do saray dəbdəbələrinin gözqamaşdiı 
parıltısı qarşısında davam gətirmə) 
sənətkarlar yaşa dolduqca bütüıı bu1 
rın ötəri və ınüvoqqətiliyini, əbədi dəy 
ləriıı ancaq humanizm və məhəbbətı ı 
ibarot olduğunu anladıqca onların yıı 
dıcılığında kəskin keyfiyyot doyişiklikı.ı- 
ri baş verir, əsərlərinin ictimai-fəls. ıi 
siqləti güclənirdi.

12 əsr Azərbaycan poeziya məktəbi- 
nin nümayondələrinə yüksək şair prof 
sionallığı, sözün poetik imkanlarınd. n 
maksimıım istifadə bacarığı, poetik 
hidlərdə özünə möhkəm yer tutmuş f . 
çoxmənalılığı xas idi. Bununla yaıı 
xalq sonətino, folklor obrazlarına, c. 
xalq dilindən gələn söz və ifadoləro, a 
rizmlərə meyil də giiclü idi.

Dövriin ən böyük şaiıiərindon r 
kimi tanınan Əfzəloddin Xaqani Şirv; 
yaradıcılığında diqqəti ən çox çəkən 
hət əsərlərindəki dərin obrazlılıq və 
milikdir. İslam Şərqinin bir çox elmi 
nə vaqif olan sənətkar bütün bunları 
rin, cazibodar, heyranedici poeziya dil; 
ilə təqdim edir. Xaqani bəzən incə bır 
eyhamla bütöv əsərə sığa bilon fıkir ifa- 
də etmiş olur. Bəzən isə onun osərlərin- 
də dövrünün şəriət xadimlərinin müəy- 
yon etdiyi ehkamlarla uyuşmayan ezop- 
dilli qənaətlər də irəli sürüliir, poetik 
simvollardan geniş istifadə edilir. Azər- 
baycan ədəbiyyatında ilk epistolyar
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mosnəvi sayılan “ Töhfətiil-İraqeyn” 
("İki İraqın töhfəsi", ll5b) poemasında 
da Xaqani bir sıra simvol və eyhamlaı ın 
köməyi ilə özü ilo miihiti aıasmda olan 
dərin ziddiyyətləri açıb göstərməyə nail 
olmuşdur. Bu baxınıdan istor Xaqaııi, 
istərsə də Nizami yaradıcılığına dialek- 
lik inkişaf meyli xasdır. Bu şairlər tobiot 
vo cəmiyyət? doıımuş halda deyil. daim 
inkişaf və yüksəlişdo baxmağa giiclü 
meyil nümayiş etdirirlor. Xüsusən Niza- 
mi yaradıcılığı bu baxımdaıı biitövlükdə 
dünya ədobiyyatında özünəməxsus mor- 
hələ təşkil edir. Xaqani Şirvani Şamaxı- 
dakı saray mühitinin əzici təsirinə döz- 
məmiş, Mokkəyə ziyarotə getdikdən 
sonra bir daha saraya qayıtmayaraq 
robı izdə ıııoskən salmış və orada da və- 
fat etmişdir. Şairin mozarı Təbrizin 
Sürxab qəbiristanlığındakı “ Şairlər moq- 
lərəsi” adlanan yerdədir.

Xaqaninin osərlorindo kainat dün-
a, insan, cəmiyyət. həyat və ölüm haq- 
Iinda fəlsəfi diişiincələr aüarıcı yer tu- 
ur. Bu barədə onun bir çox fikirləri in- 

dinin öziində də öz əhəmiyyotini itirmə- 
mişdir vo torbjyəvi təsirini saxlamaqda- 
lıi'. Bütün qafıyələri “ ş” həıTı ilo bitdi- 

yindən “şiniyyə qəsidosi” adlanan “ Mi- 
ratüs-səfa” (“Saflıq aynası” ) adlı əsərə 
Şərqin bir çox qiidrətli şaiıiəri nəzirə 
yazmışlar. Sairin “ Modain xərabələri” 
ıdlı folsofi-didaktik qosidəsi həyatın fa- 
niliyi, dünyanın vəfasızlığı fikirlərini təl- 
qiıı etməklə, insanların bir-birilə mehri- 
ban, ədalətl: davranmaları, bir-birinə 
qayğı və hörmət göstormoləri fıkrini ob- 
razlı səkildə təbliğ edir.

Xaqani həm də Azərbaycan odobiy- 
yatında ən böyiik lirik şairlərdən biri ki- 
mi tanınır. Oııun qəzəl və rübailərində 
Azorbaycan poeziya məktəbinin ən yax- 
şı ənənəlorinin osası qoyulmuşdur. Xa- 
qani yaradıcılığında Azərbaycan poetik 
məktobinin öz əksini tapmış özolliklərin- 
don biri də türklüyə dərin məhəbbətdir. 
Sonralar Nizaıni yaradıcılığında bu 
üsusiyyət özünün zirvəsinə çatmışdır.

12 əsr Azorbaycan poeziya məktobi- 
nin nümayondəlori arasında Giiney 
Azərbaycanda ərsəyə golmiş Şihaboddin 
Sühroverdi (1154-92) kiıni filosof şaiıior 
də olmusdur. Qədim yııııan lilosofu Pla- 
tonun emanasiya lolsəfəsi əsasında 
özünün “ işraqiyyo” folsəfəsini yaralmış 
və bunu bodii şokildo əsaslandırmış Şi- 
habəddin Sührəverdi odəbi-fəlsofı fikir 
tarixində Şeyx İşraq adı ilə məşhur ol- 
muş və özündon sonra bir sıra ardıcılla- 
rının yetişıııosino zomin yaratmışdır. 38

il ömiir siirmü'5 bıı şair və fılosof əsərlə- 
riııdo tobliğ etdiyi insan ağlımu təutsno- 
si. humani/m. ictımai ədalot ideyalarıııa 
göro dövrünün mürtoce rulıanilormdo 
ııarazılıq doğurmıış və onların fıtvası ilə 
edaın olunmusdur. Onun miixlDİifelmi- 
ədəbi traktatlatu xüsuson "İsıq lıeykəllo- 
ri" adlı osəri indi do İslam Şorqindo 
böyiik nüfuza malikdir.

12 osr şairi Mohsoti Goncovi Şərqdo 
Ömor Xəyyamdan sonra riibai janrının 
ən böyük ustadlarıııdan biri kimi tanı- 
nır. Ancaq Xoyyamdan forqli olaraq, 
Məhsətinin rübaıiorində konkret ınsaıı 
gözəlliyinə. ağlıııa vo qabiliyyətinə həsr 
olunmuş misra vo bcytlordə Azorbay-

“Xəmsə”
Yaxın və Orta Şərq klassik ədəbiyya- 
tında beş poemadan ibarət əsərlər 
toplusu. "Xəmsə"nin ilk nümunəsini 
Nizami Gəncəvi (1141-1209) yarat- 
mışdır. Daha sonra hind sairi Əmir 
Xosrov Dəhləvi (1253-1326), özbək 
şairi Əlişir Nəvai (1441-1501) və 
başqa şairlər də Nizami süjetlərinə 
yaxın “Xəmsə” yazmışlar. “Xəmsə"yə 
daxil olan poemalar eyni, yaxud müx- 
təlif vəzn və bəhrdə yazıla bilər. Orta 
əsrlərdə "Xəmsə" yaratmaq bir növ 
sənətkarlıq imtahanı vermək hesab 
olunmuşdur.

can-tiirk ədəbi-mədəni vo ictimai mühi- 
tinin bədii inikasını görınək mümkiin- 
dür. Məhsətinin bir müddot Sultan 
Səncərin sarayında yaşadığım bıı tiirk 
hökmdarına həsr edilmiş riibailsri tosdiq 
cdir. Mohsəti Gəncəviııin hoyat və yara- 
dıcılığınm xalq arasında böyük popul- 
yarlıq qazanmasıııı oııun lıaqqında ya 
radılmış "Əmir Əhmod vo Mohsoti” 
dastanı da sübut edir.

Bıı dövrdo Azoıbaycan odobiyyatı- 
nın daha bir giiclii qolu da saraylardan 
ksnarda yaranır vo odobi-modəni mühi- 
tə get-gedo daluı çox tosir göstoriıdi. Qi- 
vami Miitorrizi (? 1190), Nizami Gəncə- 
vi (1141-1209) kimi söz sonotkarları 
nıohz bu dövr odəbiyyatının demokratik 
qolıınu toskil edirdilor. Buıılariiçiin odə- 
biyyat, poeziya giindolik çöıəkpulu vasi- 
təsi deyil, iirəyin dərinliklorindon, patri- 
otik və humanist dııyğuların təsiıinuon 
gələn ideya-bodii ifadə vasitəsi, insan 
hoyatını və moişotini yüngiilloşdirmək, 
insanı hoyatda xoşboxt görınək iiçün bir 
təbliğat vasitəsi idi. Nizaıııi Goncovi öz 
ölmoz beş poeması (“ Siıiər xoziııəsi",

“ Xosrov və Şiriıı” , “ l.eyli vo Məcııım". 
“ Yeddi gözəl", "İskondornamo") ilo 
düııya adabiyyaüna tamaıııilo yenı bir 
poetik sos. ııofos goUı mısdir. Şssb' ö/ü do 
odəbi-fəlsəfı dulıası ilo bıınu gözol başa 
düşüı vo öz sonotinin ölmo/liyi barosindo 
peyğomborcosiııo öngörülor verirdi. 
Sonralar ta b./iın günJsra qodor Nizami 
irsi şairlorin lıor zaman ilham moııboyi 
olaıaq qalıııış və onun osorlorino Şərqdo 
vo Qərbdo miixlolif dillordə 500-ə qodor 
şair ııəziro yaznnşdır.

Biitiın diiııyanın "Cjoncoli dalıi" kimi 
tanıdığı Nizaminin yaradıcılığı bir do 
ona göıo qlobal h.ıdisodir ki. Azorbay- 
can şairinin irsindo tokco Şorq odəbi-mo- 
doni doyorlori deyil, eyni xamanda o 
dövriin Qorbi olaıı antik odəbi-modəni 
doyoıior ö/. kaıııil smlezini tapnuşdır. 
Əslindo, Nizaıııi yaradıcjlığını tam nıo- 
nasilə klassik dövrün yeni mərhələsi ki- 
mi qiymətləndirmək olar. Çiinki mohz 
Nizaminin yüksək humanist likirlorindo 
orta əsıioıin misiikasından oyanıb sağ- 
lam və ayıq təfəkkiiıiə hadiso vo pred- 
mctloro, insana, comiyyət həyatının mə- 
na və mahiyyotinə rasional. məntiqi ya- 
naşma torzinin şahidi oluruq. jnsaıı xoş- 
boxt yaşamaq üçün yaradılmışdır və bıı 
ilahi qədori, tanrısal taleyi heç bir şor 
qüvvo doyişdirə bilməz. Nizaminiıı 
bütün yaradıcılığına xas osas ideya mohz 
bııdur. I ləmin ideya bir do öziinii az 
sonra dünya ədəbiyyatıııda, Avrnpa 
Renessansı sənotkarlarının yaradıcılı- 
ğında biiruzo verir.

Nizaıni no qədər böyiik hir llkir no- 
həngi, tofokkiir dahisi olsa da, öz 
dövriiniin övlaclı idi. Bııııa görə do Niza- 
minin guya bir çox astronomik. Ilzikı 
tibbi vo başqa təbiot elmlərinə xas olan 
koşflori bir ııeço yü/il qabaqlaması lıaq- 
qında şimiklondirici ükirloro do ehıiyat 
la yanaşmaq lazımdır. Nizaminin ınöcii- 
zosi onun sonoiınin ciddiliyindo, obədi- 
yaşar lıumaııist fıkir vo ideyalarmda, to- 
ravəti heç vaxt solmayan orijinal bodii 
obrazlarındadır.

Nı/amı sənotinin ölmozliyi bir do 
öziinii insan psixologiyasının obodi 
problemloriııo diuqot yctn mosıııdo vo bıı 
problemloriıı həlli yollarını göstornıosiıı- 
dodir. Ədəbiyyatın boşor hoyatında vo 
başəriyyətiıı madoni inkişalinda oyııa- 
dığı rolu da, bolko, elo bunda axtaımaq 
lazımdır. Azoıbaycan şifiılıi xalq odo- 
hiyyatımn vo başıııda Nizami kiıııı 
diihalar dıuaıı yaalı ədobiyyatın lı/ıııı 
yüzilliklor boyu apardığı etik-didaktik 
tobliğai olmasaydı diiııya soviyyosindo
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öziinü göstərən bu qədər zülm və zorakı- 
lıqlar, haqsızlıq və ədalətsizliklor indi- 
kindən daha artıq olar, sivilizasiyanın 
əldə etdiyi çağdaş nailiyyətlər ancaq ar- 
zu olaraq qalardı. Nizami yaradıcılığı- 
nın ziı vəsinə doğrıı dabanbasma gələn 
qlobal folakətin monqol basqınlann'.n 
bu böyük dahinin əsərləıini öz tonqalla- 
rında məhv etməməsi bu güıı bəzən tə- 
fəkkür təızimizi humaniznı baxımındaıı

xeyli qabaqlayan Nizami irsindən bəh- 
rəlonməyimiza imkan yaratmışdır.

Nizami yaradıcılığımıı ölməzliyini 
təmin edən səbəblərdən biri də onun bə- 
dii şəkildə həll etdiyi ictimai pıoblemlər- 
dir. Şairə görə, comiyyətin başında ağıl- 
lı, maarifpərvər hökmdar durmalı, o, 
insanların cəmiyyətdəki ahəngdar 
münasibətlərini təmin etmolidir. Hökm- 
dar ictimai mühitin başında duran bir 
şoxs olduğundan, həmin miihitin sağ- 
lamlığı bir çox cəlıətdən oııun şəxsi key- 
fiyyətlərindən asılıdır. Şairin bütün əsər- 
lərində qoyulan başlıca problem bun- 
daıı ibarətdir ki, dövlot başçısı Taıırı 
qarşısında götiirdüyü öhdəliklərə əməl

etməli, tabeliyində olan insanların xoş- 
bəxtliyi və rahatlığı uğrunda çalışmaq- 
dan bir an belə geri durmamalıdır. Yal- 
nız bu halda cəmiyyətdə fordlərin 
alıəngdar inkişafı təmin edilor. Tanrının 
insanı yaradarkəıı qarşıya qoyduğu 
məqsədlər həyata keçirilə bilər.

Yaradıcılığa dövriinün ədəbi ənəno- 
sinə ııyğun olaraq liıik şeirlər - qəsidə, 
qozəl və rübailərlə başlayan Nizami qısa

zaman ərzində öz ‘'Divan” ım tərtib et- 
miş vo bir şair kimi məşhurlasmışdı. Li- 
rik şeir yaradıcılığı ömriinüıı sonuna ki- 
mi şairi ınəşğul etmiş və o, irihəcmli po- 
emalarında vermədiyi müxtəlif ağrılı, 
folsəfi problemlori bu janrda lakoııik şə- 
kildə ifadə etmişdir. Nizami ilk poeması 
“Sirlər xəzinəsi” ndən (1174) başlamış 
son osəri "Iskondərnamə”yə (təqr. 1203) 
qədər dövriinün aktual, eləcə də bəşə- 
ı iyyotin obodi problemlərinin həllini bir 
an belə nəzordən qaçırmamış, osərdən- 
əsərə bu işi daha da təkmilləşdirmişdir. 
Bıı, ölməz Nizami sənətiniıı humanist 
konsepsiyasını təşkil edir. Nizaminin 
beş poeması sonralar “Xəmsə” (“ Beş-

lik” ) adı altmda birləşdirilmiş və bu ad- 
la da Yaxın və Orta Şərq xalqlarının 
ədəbiyyatlarında məşhuıiaşmısdır. Ni- 
zami məktəbinin bir çox ardıcılları öl- 
məz ustad kimi “ Xəmsə" yaralmaq ar- 
zusunda olmuş, ancaq bu arzuya az şair 
çatmışdır.

Nı/aminin ilk poeması ■ISirlər xəzi- 
nəsi” , "Xəmsə” nin başqa hissələıindən 
fərqli olaraq. vahid süjet xoltinə malik 
deyildir. Ancaq burada öz əksiııi tapan 
bir çox problemlərin toqdimində miixtə- 
lif hekayə və rəvayətlərdən ustalıqla isti- 
fadə edilmişdir. Bunun üçiin öz dövrii- 
nün müxtolif qaynaqlarına, eləcə də fol- 
klora müraciət edən şair, bütiin bu ma- 
terialın yüksək bədii səviyyədə təqdimi- 
no nail olmuşdur. Poema ənənəvi girıı- 
hissəsindən olavə 20 məqalot vo hek« 
ti əhatə edir. Nizami bu ilk poeması i!. 
Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında t; 
mamilə yeııi bir epik ənoııonin, bütö\ 1 
ədəbi moklobin bünövrəsini qoymuşd 
Nizamiyə qodər bu formada İran şaın 
Sənai əsər yaratsa da, Nizami poem 
nın forma soləfi olan həmin əsər sır 
fi məzmun daşıdığından, orada Nizan 
nin qaldırdığı yüksək bəşəri probleml. 
rast gəlmirik.

“Xosrov və Şirin” (1180) Nizam; 
romanik əsəıiərinin, yəni əsasında 
man süjeti duran bitkiıı obrazlar q: 
reyasına malik poemalarınm biri ■ 
sidir. Əsərin mövzusu İran Sa  ̂ << 
hökmdarları sülaləsinin tarixin n 
götüriilsə də, şairin bir çox probleml 11 
təqdimində öz doğma miihitinin ha. >. 
şəxsiyyət və problemlərindən çıxış eiı >- 
si şübhə doğurmur. Nızami öz səU 
İran şairi Firdovsi kimi tarixi-əfsa vi 
əsər yaratmır, poemasının janrını 
vəsnamə” kimi müəyyənləşdirir vo u 
mohəbbətin tərənniimünə həsr edit 
sadtifi deyil ki, əsoriıı qohromam X 
Pərvizin həyalının ancaq Azərbt n
şahzadəsi Şirinlə bağlı məqamlarına la
çox diqqət yetirilir, şairə doğma ol; u
gözəl az qala baş qəhrəman kiıni lo ıı
edilir. Nizami özündən əvvəlki şaiı I i-
mi sadəcə öləri həvəs və yiingül chl sa 
deyil, insanı mənən zənginloşdiıən v ca- 
milloşdirən, onu ilahi mərtəbəyə qald an 
ülvi məhobbəto himn yaratmışdır.

Qəhrəman xarakterinin dinamik in- 
kişafinı romantik sənət tipinin tələblori 
baxımından oksetdirəıı Nizami, poema- 
nın sonunda öz qəhrəmanınm mohəbbo- 
tin təsiri altında heyrətaıııiz dərəcədə 
dəyişorək ideal bir şəxsiyyətə çevrildiyi- 
ni göstərmişdir. Şair Xosrovun faciosini

“ Sultıın Sənccr və 
qarı” . 
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1539-43 il
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islam tarixiııdən götürdüyi'ı başqa bir ta- 
rixi hadisə Mənəmməd peyğəmborın 
Xosrova məktııb yazıb ontı islam diııinə 
dəvət etməsi və şahın homin məktuba 
etinasızlıq göstəııb oııtı cırması ilə bağ- 
layır. Bu süjet poemanın sonunda əlavə 
kimi verilmişdir.

Poemadakı monumental obrazlar- 
dan biri olaıı Fərhad sonrakı dövrlərdə 
birçox Nizami ardıcıllarmı ilhamlandır- 
mış vo o. bir sıra poemaların baş qohro- 
ınanj kimi təqdim edilmişdir.

İnslını ucaldan, onun adını əbəuiləş- 
dirəıı iilvi məhəbbətin təsvir və tə- 
liiiınüri'ü “ Xəmsə” silsiləsinin üçüııcii 
əsəri olan “ Leyli və Məcnun”da (1188) 
>/.üno yer lapmışdır. Şirvanşah Axsita- 
’.ıın sifarişi ilə ya/ılmtş bu osərındo Nıza- 
ıııi öz sənətinin ecazı ilə ölməz bir mə- 
həbbət dastaııı yaralmağa nail olmuş- 
dur. Həm də o, Yaxın vo Orta Şərq ədə- 
biyyatında bu mövzuda poema qoləmə 
alan ilk sonətkar kimi məşhurdtır. Po- 
emanııı baş qəhrəmanları insaıı azad- 
ığı ideyasını qəbul etmək istoməyən cə- 
miyyot tororındən “ mocnun” (dəli) ad- 
landırılmış Qeys və Leyli insanın azad 
sevib-sevilmək arzularının təcəssümünə 
çevrilmişdir. Əsərdə başlıca problemlər- 
dən birini də qadın azadlığına tamamilə 
yeni baxış təşkil edir. Şair cəmiyyətin və 
səxsiyyətin azadlıq və inkişafına maııe 
olan çiiriik adət-ononələrin əleyhinə çı- 
xır, insanın cəmiyyotdə rasional azadlığı 
fikrini irəli sürür və əsaslandırır. Süjetin 
facio ilə sona çatmasında Nizami insam 
ohatə edon ictimai miihiti, bu miihitdə 
hökm sürən qeyri-sağlam adətləri, vəlışi 
iııstinktlori güııahlandırır bütün bunla- 
ra qarşı insanın müdaxilə etmədiyi təbii 
mühiti, vohşi heyvanlar aləmini qoyur. 
Şair göstərir ki, ictimai münasibotlərin 
təsir göstərmədiyi saf və təmiz heyvanlar 
Mocnunun yiiksəkliyini və ülviliyiııi da- 
ha yaxşı anlayır və ontın başına topla- 
şııiar. Bu poemaıım giriş hissəsində də 
Nizami iıısan comiyyəl'ndə gördiiyü bir 
sıra nöqsan və cybocoıiiklərin bədii ifşa- 
sını vcrmişdir.

Nizaminin soıı poemaları olan 
“ Yeddi gözol" (1197) və “ İskəndorna- 
mo” şairiıt ıtzun illərdən bori kitabxana- 
larda apardığı elmi axtarışların, etdiyi 
miişahidəlorin monlıqı noticəsidir. Hər 
iki osorin möv/usuııu şair ö/ü müoyyəıı- 
ləşdirmiş və onlardan ictimai idealının 
bodii gerçokləşdirilməsi yolunda bir l'ol- 
səfi-poetik vasito kimi ıstifado elmişdir. 
Hor iki əsor tarixi möv/ııda yazılsa da, 
Nizami larixdəıı yalnız bir foıı kiıııi isti-

fadə etmiş, aksor hallarda ıeal tarixi öz 
estetik idealma uyğunlasdırmışdır. Bu 
baxımdan poemalar maJaiyyotcə biı-bi- 
rinin mənliqi davamı kimi də nəzərdon 
keçirilə bilər. Ni/.aminin bir humanist 
səııətkar kimi qarşıya qoyııb həll etmək 
istodiyi osas ideya isə insanııı xoşbəxtliyi 
vo bu xoşboxtlik yollarınm tapılmasıdn 
Oı ta əsrlərdo bımuıı tıçün osas mosuliy- 
yət comiyyətin deyil hokmdaıiarın iiz.o- 
riııo diişdüyündan, fəlsofi və bədii əsər- 
lərdo əsas tələblər də məlız onların qar- 
şısında qoyulurdu. Xüsuson İskəndər 
obrazı ilo Nizami maarifpərvor vo oda- 
lətli bir şahııı cəmiyyətin rifahı və 
ahəngdar inkişalı iiçün ııeco böyük fəa- 
liyyət ımkanlarına malik olduğunu gös- 
tornıişair. Bu baxımdatı Nizamiııin ya- 
ratdığı hökmdar obrazları əsərdən-əsəro 
kamilloşir və cəmiyyətin arzu və tələblə- 
riııə dalıa çox cavab verir. Xosrovdan 
("Xosıov vo Şirin” ) Bəhram Gura 
(“ Yeddi gö/.əl” ) və İskəndərə (“ İskon- 
dərnamo” ) doğru yüksalən xətlo gedən 
hökmdar obrazları ən nohayotdə “ İq- 
balııamə”də (“ İskondərnamo” nin ikinci 
lıissəsi) sadəcə bir hökmdar deyil, bir 
çox xalqları doğru yola yönoldon, tokco 
öz ölkəsi Yunanıstanda yox, bütün mə- 
doni diinyada haqqı və ədaləti bərpa 
edən peyğəmbər səviyyəsinə yüksolir.

Nizami sənətinin böyüklüyü və onun 
estetik idealının ülviliyi sonrakı əsıiərdə 
də Azorbaycan odəbiyyatının inkişafına 
güclii təkan vermiş, bu böyıik dahi tərə- 
findən miiəyyən edilmiş humanizm vo 
demokratizm prinsiplori tokco Azor- 
baycan deyil, hütövlükdə Yaxııı vo Orta 
Şərq, eləcə də bir sııa Qərb ədəbiyyatın- 
da humanist mcj illərın intişarına səbəb 
olmuşdur.

Orta əsrlər ədəbivvatı. 13 osrdən eti 
barən A/orbaycan torpaqlarında doğ- 
ma dildo yazan şair vo sonətkarların sayı 
get-gcdə artır. Bu zaınandan Azərbay- 
can ədəbiyyatının qədim dövrü bitir və 
orta əsrlor dövrü başlayır.

İ/zoddin Həsənoğlu və Şeyx Səfiəd- 
diıı Ərdəbili kimi lırik şairlor, qonşıt 
xalqlarda olduğıı kinti, sufı-mistil .de 
yalart içiııə alan liıik və epik parçalar- 
dan dalıa çox, canlı həyalla bağlı olaıı 
dünyəvi poc/iya nümunoləri yaratıııağa 
üstiinlük vcriıiər. Həsənoğlunun tiirkc* 
iiç, farsca bir qo/əli, Şeyx Səfinin kiçik 
bir divanı bu dövrüıı anadilli "idəbiyyatı 
haqqında dolğun tosəvviir yaradır I lə- 
sonoğlunuıı qə/.əllorindo müoyyoıı doıo- 
codə ö/iiııü göstoron sufi-mffftik ideya vo 
obra/lar bu istiqamətin arlmağa doğru

deyil. azalmağa doğru inkişaf etdiyin- 
dən xobər verir. Əldə olan poetik öı nok- 
ləri şairiıı qüdrotli bir sonətkar, zoııgin 
yaradıcılıq təcrübssinə malik oldıığun- 
daıı xobor verir.

Zülfüqar Şirvaııi (1190 1304) poli- 
qlot şair kimi tanınmış, özünüıı qeyd et- 
diyi kiııti, altı dildə lirik osorlər yarat- 
ınışdır. Ancaq ştıiıitı tokco hırsca Di 
van” ı bi/.ə gəlib çatmışdır. İngiltorədə 
ııəşr cdilmiş bu divandakı şeuiorin osası- 
nı məhəbbət lirikası toskil edir. Şair 
Azərbaycan poe/iya məkıəbinin ənonəlo- 
riııə sadiq qalaraq daha çox dünyovi mo- 
lıobbətin, real gözoliıı torənniimüno 
iistünliik vcrmişdir. Zülliiqar Şirvaniniıı 
A/ərbaycan tiirkcəsində qəlomə aldığı 
ayrı-ayrı ınisra və bcytlər do həmin diva- 
ııın torkibtııdə bi/.o gəlib çatmısdır ki, 
bunlarııı da bodii səviyyəsi şairin ana di- 
lindo çox güzol osərlər yaratıııasını de- 
məyə əsas verir.

13 əsriıı epik poeziya örnəkləriııdən 
aııonun "Dastaııı Əlıməd Hərami” və 
Qul Əlinin "Qisseyi-Yusif" poemalarııı- 
da islam dininin yüksək humanist doyoı- 
ləri bədii toqdimat obyektinə çevrilir, 
müollillər oxucunu islam şəriətinin əsası- 
ııı toşkil edən xeyrə, ədalətə, insansevər- 
liyə, düzlüyə, insaf vo etiqada dəvət edir, 
insana yaraşmayan monli silətlərdəıı çə- 
kindiriıior. Həzoc bəhriııdo, mosııəvi şək- 
liııdə qəlomo alııımış, cyni zamaııda qə- 
zəldən do istifadə edilnıiş "Dastani-Əh- 
tııəd Hərami” poemasında insan xarak- 
teriııin ən arztıedilmoz xüsusiyyotlorin- 
dən biri olan kin-küdurot tonqid edili' 
bunun yalnız kiıı salıibiııin özünə ziyaıı 
gotirəcəyi 1’ak.U bədii şəkildə təsbit 
olunur. Orta osrlərin Avropa coııgavər 
romanlarından fərqli olaraq, burada osas 
ıııoqsəd hadisələriıı colbcdiciliyini təmiıı 
etınək deyil, poemamn .süjetiııdo duraıı 
oxlaqi ideyaııııı oxtıcuya dalıa tosirli şo- 
kildə çatdırılmasıdır.

Qurandakı “ Yusııf" surəsi ilo baglı 
olan “ Qisseyi-Yusif’ əsərində iso doğrtı- 
luq və səmimilik kiıııi iıısani kcyliyyotlor 
təbliğ edilir, soıı ııəticədə bııııların iıısana 
gətirəcəyi xeyir açılıb göstorilir. Asti- 
aq’ da gördüyümü/ yuxugöımə motivi 
bıırada da süjetin osasıııı təşkil cdir. 
Poemaııın fabulasıııı Qtıraıı surəsiııdoki 
hadiso toşkil etsodo ona Hjiixtəlifqaynaq 
və tolsiıiordən bır çox ycııi alıvalat və ro- 
vayəthr daxil edilmiş, siiielııı bitkiııliyi 
təmin oltınımısdtır. Poemamn bir mə- 
ziyyəti do dövrüıı başqa epik əsorləri kinıi 
aru/. və/.nindo vo məsnovi lormasıııda 
deyil, lıeca vəznıniıı 12-lik bölgüsüııdə
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dördlüklərlə yazılmasıdır. Bu forma poe- 
manı türk milli bodii təfəkkürünə, ondan 
iki əsr öncə Şərqi Türküstanda qələmə 
alınmış “Qutadqu bilig” poemasına daha 
da yaxınlaşdınr. Poemanın yazılışı pro- 
sesində müəllif Quran motivləri və rəva- 
yətləri ilə birlikdə, Azərbaycan folklo- 
rundakı fantastik motivlərdən də geniş 
istifadə etmişdir.

Güney Azərbaycan şairi Hüınaın 
Təbrizi (1238-1314) də dövrüniin gör- 
komli ictimai-siyasi xadimi və istedadlı 
şairlərindən biri olmuşdur. Hümam Təb- 
rizinin fars dilində “ Dəhnamə” (“On 
məktub” ) poeması, “ Divan” ı məlumdur.
O öz yaradıcılığında sələfi Nizami Gən- 
cəvi sənətindən xeyli bəhrələnmiş, onu 
xoş sözlərlə yad etmişdir. Nizami Gəncə- 
vi kimi Hümam Təbrizinin də yaradıcı- 
lığınm başlıca aparıcı istiqamətini türk 
milli mentalitetinin əsas əlamətlərindən 
olan humanizm və insan gözəlliyinin tə- 
rənnümü təşkil edir.

Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox 
sufizm cərəyanının görkəmli nümayəndə- 
si kimi tanınmış Şeyx Mahnıud Şəbüstə- 
rinin (1287-1320) nəsr və nəzmlə yazdığı 
bir çox əsərləri arasında “Gülşəni-raz” 
poeması diqqəti daha çox cəlb edir. Fəl- 
səfı suallar və cavablar şəklində yazılmış 
bu əsərdə dövrün mütərəqqi dünya- 
görüşlü ziyalılarını, qabaqcıl elm xadim- 
lərini düşündürən bir çox elmi-ictimai 
problemlər qoyulmuş və mütəfəkkir şai- 
rin bilik dairəsində onlara cavab vermək 
cəhdi edilmişdir.

14 əsrdə Suli Fəqih və Mustafa Zərir 
kimi Azərbaycan şaiıiəri də Quran mo- 
tivləri əsasında qurulmıış “ Yusif və 
Züleyxa” mövzusunda ana dilində əsərlər 
yaratmışlar. Elə həmin yüzilin sənətkan 
Yusif Məddahın “ Vərqa və Gülşa” poe- 
ması da anadilli epik şeirin gözəl örnəklə- 
rindən sayılmalıdır. Bütün bu əsərlər epik 
poeziyamızın sonrakı inkişafında müəy- 
yən rol oynamışlar. Bu dövr ədəbiyyatı- 
nın ümumi inkişaf yoluna nəzər saldıqda 
13-16 əsıiəri vahid ədəbi proses kimi alıb 
öyrənmək lazım gəlir. Bu zaman kəsiyin- 
də anadilli ədəbiyyat sayca və sanbalca 
get-gedə güclənir və kəmiyyətcə farsdilli 
poeziyanı üstələyirdisə də, fars dilində 
yazıb-yaratmaq ənənəsi hələ ədəbi 
şəxsiyyətləriıı müəyyən bir qismıni əhatə 
edirdi. Fars dilində yazıb-yaratmış 
görkəmli Azərbaycan şair və mütəfəkkir- 
ləri - Nəsirəddin Tusi (1201-74), Övhədi 
Marağayi (1274-1338), Arif Ərdəbili 
(1311-?) daha çox Nizami ənənələrinə 
söykənərək, onların miqyasında əsərlər

yaratmağa çalışırdılar. Arif Ərdəbili- 
nin “ Fərhadnamə” poeması Nizaminin 
“ Xosrov və Şirin” dastanının təsiri altın- 
da qələmə alınmışdı. “Əxlaqi-Nasiri” 
kimi fundamental əxlaqi-didaktik əsərin 
müəllifı Nəsirəddin Tusinin elmi-fəlsəfi 
irsi ilə yanaşı, ədəbi-bədii əsərləri də var 
idi. Övhədi Marağayinin “ Cami-Cəm” , 
“ Dəhnamə” poemaları Azərbaycan epik 
şeirinin layiqli örnokləıi sırasında durur- 
du. Bu əsərlərdəki bir çox fəlsəfı və hu- 
manitar problemlər indi də müxtəlif cə- 
miyvotlər üçün öz aktuallığını itirməmiş- 
dir. Ancaq Nizamidən sonra ictimai hə- 
yatda özünii göstərən və müəyyən obyek- 
tiv səbəblərlə bağlı olan durğunluq, iimid- 
sizlik birçox sənətkaıiaıın, o sıradan Arif 
Ərdəbilinin də yaradıcılıq psixologiyası- 
na təsir göstərmişdir. Nizami səviyyəsin- 
də bitkin, monıımental əsər və obrazların 
ərsəyə gəlməməsini bir tərəfdən də icti- 
mai-mədəııi həyatda baş vermiş geriləmə 
prosesləri ilə izah etmək olar.

Əssar Təbrizinin (1325-90) fars dilin- 
də qələmə aldığı “ Mehr və Müştəri” poe- 
masında Nizaminin “ Xosrov və Şirin” , 
“ Leyli və Məcnun” poemalannda saf, 
ülvi məhəbbət hisslərinə iki gəncin böyük 
və təmənnasız dostluğu prizmasından 
nəzər salınır. Çox mürəkkəb siijetə malik 
olan əsərdə yenə də Nizami səviyyəsində 
poetik bütövlüyün, aydınlıq və bitkinliyin 
olmadığını görürük. Şair özü də poema- 
nın əvvəlində Nizami sənətinin ucalığını 
yüksək qiymətləndirir və onun əlçatmaz 
olduğunu etiraf edir.

Övhədi Marağayinin ən böyük əsəri 
“Cami-Cəm” daha çox ensiklopedik xa- 
rakter daşıyır və o dövrdə ədəbi dairələr- 
də geniş yayılmış bir çox humanist fikir- 
lərin bədii təqdimıni verirdi. Əfsanəvi 
hökmdar Cəmşidin dünyamn hər yerin- 
dən xəbər verən camı kimi, bu pocma da 
insan və cəmiyyət həyatınm, eləcə də tə- 
biət hadisələrinin bir çox cəhətlərini 
oxucunun qarşısında güzgıi kimi açır. 
Keçən əsrləıdə olduğu kimi, bu dövrdə 
də Azərbaycan ədəbiyyatı daha çox 
dünyəvi istiqamətdə inkişaf edir, ictimai 
və siyasi həyatın canlı bir parçası kimi 
özünü göstərirdi. Bunun nəticəsidir ki, 14 
əsrin şair və hökmdarı Qazi Bürhanəddin 
yaradıcılığını (1344-98) ingilis şərqşünası 
Eduard Braun türk ədəbiyyatlarında 
dünyəvi poeziyanın ilk örnəyi kimi qiy- 
mətləndirmişdir. Saray tarixçisi Astraba- 
di, Qazi Bürhanəddinin həyat və fəaliyyə- 
tinə həsretdiyi “ Bəzm və rəzm” (“ Məclis 
və döyüş” ) adlı salnamədə bu böyük iıısa- 
nın öz humanist ideallarını gerçəkləşdir-

mək uğrunda apardığı gərgin və qanlı 
mübarizəni poetik yolla təsvir etmişdir. 
Qazi Bürhanəddinin “ Divan” ında Hə- 
sənoğlu və Şeyx Səfı yaradıcılığında for- 
malaşmağa başlayan Azərbaycan bədii 
dili yüksək səviyyəyə çatır, bir çox yeni, 
təravətli poetik obrazlar və ifadələr sabit- 
ləşir. Qazi Biirhanəddinin yaıadıcılığında 
ilk dəfə sırf türk poetik jamiarından 
olan tuyuqlardan istifadə olunur. Bıı 
janr sonralar Nəsimi yaradıcılığına və 
onun vasitəsilə böyük özbək şairi Əlişir 
Nəvainin “ Divan” ına keçir.

Bu dövrdə ədəbiyyatda və ictimai- 
siyasi fikirdə formalaşmış humanizm 
prinsipləri xüsusən Seyid İmadəudin 
Nəsimi (1369 1417) yaradıcılığında öz 
zirvəsinə çatır. Bu böyük şairin əsərı i 
təkcə Azərbaycan deyil, bütövlükdə ’ı ı 
xın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyan ua 
dünyəviliyə və humanizmə, demokr - 
mə doğru iri bir addım kimi nəzərə 
pır. İmadəddin Nəsimi böyük sələfi 
zami Gəncəvidən sonra Azərba ,ı 
ədəbiyyatında humanizm. insansê  jk 
ideyalarının alovlu təbliğatçıları ı ı 
carçılarından biri kimi tanınm ı 
Moııqol qarətləri zülmətindən keç.nı ır 
neçə on ildə xalq dəhşətlərdən baı ıı n- 
zə-təzə qaldırmaq istərkən orta 
Şərqinin ən ziddiyyətli hökmdaı 
dan biri kimi tanınan Əınir Teyrmı n 
hücumları başlanır və b'i. düşüns iıe- 
yinlərdə zülmə və zorakılığa qarşı v- 
bəti etiraz dalğasımn qalxmasına >əb 
olur. Nəsimi yaradıcılığı məhz b ır 
humanist etirazın, zülm və zoral ığa 
miixalifətin, insan haqları uğr ıda 
mübarizənin məhsulu idi. Şairin ı : iə 
etdiyi hürufızm yalnız zahiri bir lə 
rolunu oynadığından, həmin qab :ı 
çıxarılmış Nəsimi əsərləri öz dər u- 
manist məzmunu, insana olan lı ot 
və məhəbbət hisslərinin zənginliyi 
çilir. Öz əsorlərini xüsusi şifrlənn 
dillə yazan başqa hürufilərdən, ilk <v- 
bədə isə mürşidi Fəzlullah Nəiı m 
fərqli olaraq, Nəsimi zülm və zor, a 
qarşı öz etirazım ana dilində sado i 1 n- 
laıa çatdırmaq, onlarda qeyri-insn ıə- 
rəkətlərə qarşı nifrot oyatmaq, az 
dalğasını gücləndirmək məqsədi lü- 
dürdü. Şairin ilahi səviyyəyə yüksolmiş 
kamil insan ideyası da mohz öz haqları- 
nı anlamıs, ictimai eybəcərliklərdən və 
vəlışi ınstinktlərdən təmizlənmiş, özüııü 
insan kimi dərk etmiş sadə adamları no- 
zərdə tııturdu. Nəsiminin təkcə yaıadı- 
cılığı deyil, əfsanə və rəvayət pərdəsinə 
bürünmüş həyatı da nəsillər üçün ibrət,
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mərdlik, cəsarət, öz ideyasından dönmo- 
mək, ölümün gözünə dik baxmaq örnə- 
yinə çevrilmişdir. Şairin azadlıqsevər 
humanist əsərlərinə görə miirtəcc ruha- 
ııilərin ona verdiyi dəhşətli cəza diri- 
diri dərisinin soyulması bu böyük sənət- 
karın sonralar ozabkeş obrazmın yaraıı- 
masına səbəb olmLişdur.

Azərbaycan ədəbiyyatında 15 əsr is- 
tər xronoloji, istərsə də sənətkarlıq cə- 
hətdən Qazi Nəsimi zirvələri iıo Xətai- 
Füzuli zirvələri aıasmda keçid mnrhələ- 
sidir. Bıı dö\ rdo ölkə ərazisində müstəqil 
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlotləri- 
nin yaranması ədəbi həyatda da muəy- 
yən canlanmaya, anadilli şeirin istər 
mövzu, istərsə də obraz baxımından in- 
kişafına səbəb olur. Xəlili. Hamidi, Kiş- 
vəri, Həqiqi, Süruri kimi, əsasən. ana di- 
lində, Şah Qasim Ənvar, Bədr Şirvani 
kimi daha çox fars dilində yazıb-yara- 
dan sonətkaıiar bu yüzilliyin ədəbi mən- 
zərəsini müəyyən edirdilor. Bu şairlər 
arasında Qaraqoyunlu hökmdarı Ca- 
hanşah Həqiqinin ( 1.435—67) adım 
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sələfı Qazi 
Bürhanəddin kimi o da qanlı döyüşlər 
arasında fürsət tapıb qıhnc-qalxanı qə- 
ləm-davatla ovoz etmiş, gözəl bir divan 
bağlamağa nail olmuşdu. Qazi Bürha- 
nəddin kimi onun da taleyi faciəli ol- 
muş, öz soydasları olan türklər - Ağ- 
qoyunlu türk dövlətinin nümayəndələri 
tərəfindən amansız döyüşlərdə qətlə ye- 
tirilmişdir.

Dövrünün görkəmli musiqı nəzəriy- 
yəçisi, Azərbaycanın orta əsrlərdə ən 
böyük mədəniyyət mərkəzlərindon biri 
olan Marağa şəhorinin yetirməsi Xacə 
Əbdülqadir həm do ana dilində gözəl 
şeirlər yazmışdır.

15 əsrin göı kəmli şairi Xolili lirik şeir- 
lər divanı ilə yanaşı, “ Firqətnamə” adlı 
poema da yaratmışdır. Bu dövr şaiıiəri 
iiyasi-ictimai hadisələriıı kəşməkəşləri sə- 
>obindən çox vaxt daha sakit şəraiti olan 
Türkiyədə, Osmanlı sultanlarının saray- 
larında yaşayıb yaratmışlar. Xüsıısən 
Çaldıran döyüşiində (1514) Şah İsmayılın 
Sııltan Səlimə məğlub olmasından sonra 
Tobriz sarayında yaşayan bir çox səııət- 
Karlar Osmanlı sarayına aparılmış, ora- 
da da hörmət və izzot sahibi olmuşdular. 
Azərbaycaıı dilindo gözol lirik şeiıiər 
ınüəllifi olan Siiruri, Bəsiri kimi şairlor bu 
qəbildəndir.

15 əsr Azərbaycan şairi Bodr Şirvaııi, 
əsasən, fars dilində yazsa da, onun türk- 
Azərbaycan dilində də gözol şeirloı i ol- 
duğunu şairin özii etiraf ctmişdir. Bod

rin türk və fars dillərində qarışıq yazdığı 
ikidilli şeirləri - müləmmələri də məlum- 
dur. Bu əsərlərdə şair özüııü Azərbay- 
can-türk odəbi dilinin və şifahi xalq ya- 
radıcılığmın gözəl bilicisi kimi göstər- 
mişdir

1407 ildə Səfəvi hökmdarlarının pay- 
taxtı İsfahan şəhorində anadan olmuş, 
15 əsrın 50-ci illərində Türkivəyə 
mühacirət edərək Fateh Sultan Məhəm- 
mədin sarayında 20 ilo yaxın yaşayıb ya- 
ratmış, lirik şeirlor divanı ilo yanaşı “Tə- 
varixi-ali-Osmaıı” (“Osman nəslinin tari- 
xi” ) adlı tarixi əsər, fal açmağa həsrolun- 
muş “Cami-süxənquy” (“ Danişan piya- 
lə” ) və avtobioqrafık xarakterli “ Həsbi- 
halnamə” əsorlorinın müəllifı Hamidi də 
15 16 əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələrindəndir.

15 əsr Azərbaycan ədobiyyatının ən 
böyük nümayəndolərindən biri Nemə- 
tullah Kisvəridir. Kişvəri, əsasən, Nə- 
vainin tosiri ilə lirik şeirlər yazsa da, bu 
sahədə Azərbaycan poeziya məktəbinə 
məxsus orijinal üslub nümayiş etdirməyə 
nail olmuşdu. Xüsusən şeir dili sahosin- 
də, orijinal poetik obrazlar işlətməkdə 
Kişvəri Azərbaycan ədəbiyyatında uni- 
kal ırıövqe tutur. O, Ağqoyunlu hökmda- 
rı Sultan Yaqubun sarayında yaşamış, 
moliküş-şüəra Həbibi ilə tanış olmuşdu.

Əgər Kişvəri poeziyasında hələ Nə- 
vai ədəbi məktəbinin təsiri duyulurdusa, 
15 əsrin sonu, 16 əsrin əvvəllərində ya- 
şayıb yaratmış Həbibidə artıq Azərbay- 
can ədəbiyyatımn milli bir modəniyyət 
hadisəsi kimi bütün əlamətləri özünü gös- 
torir. Hobibi, Şahi. Süruri kimi bıı dövr 
şairlərinin yaradıcılığı Xətai və Füzuli 
poeziyasının formalaşmasında müııbit 
zəmm rolunu ovnamışdı. Böyük Füzuli- 
nin özii Həbibi şeirindon təsirlənmiş və 
onun bədii təsvir vasitələri baxımından 
gözol bir qəzəlinə təxınis yazmışdı.

15 əsr Azərbaycan odəbiyyatında bu 
zamana qədor başqa tıirk xalqlarının 
odəbi dili ilə bir çox cohətdon miiştorək 
olan Azərbaycan ədəbi dili öz forqlondi- 
rici xüsusiyyotlərini oldə edir və 16 
osrdən etibarən müstəqil bir odəbi dil 
kimi öz ənənolərinı davam etdiıməyə 
başlayır. Xüsusən 16 osr Bagdad ədobı 
ınühiti milli poezıyanın inkişafına gös- 
tordiyi böyük tosiıio forqləııir. 16 osr təz- 
kirəcisi Əlıdi Bağdadinin “Giilşəni-şüə- 
ra” (“Şairlər gülşəni ), Şah Abbasın ki- 
tabdarı Sadiq boy Sadiqinin “ Məcməül- 
xəvas” (“Seçilmişlor moclisi” ) təzkirolə- 
rindo o dövrün Bagdad ndobi mühitində 
yetişmiş bir sıra şairlorin adları çəkilir

ki. bunlarm da Füzulı dühasınm yetiş- 
məsində oyııadığı böyük rolu inkar et- 
mək olmaz. Ruhi, Şahi, Tüfeyli Xəzani, 
Zehni, Elmi, Kalai, Sohabi, Bidari, 
Fü/ulidən əvvəl "Leyli və Məcnuıı” poc- 
ması yaratmış Zəmiri vo b. şairlər bu qə- 
bildəndir. 16 əsrın birinci yarısında Sə- 
fəvi sarayınüa yaradıcılıqla ınəşğul olan 
şaırlərdən isə Şahqulu bəy, Susoni bəv, 
Pəri Peykər, 1525 ildə. yonı Füzulidən 
oıı il əvvəl “ Leyli vo Məcııun” poeıııası 
yaznns Həqiri Tobri/.i kııni sonotkarla- 
rın adlarını çokmək olar Bıı sonotkarla- 
rın yaradıcılığı bütöv şəkildo bizə gəlib 
çatmamış, yalnız onlardan ayrı-ayrı 
örnoklər təzkirələrdə qorunub saxlan- 
mışdır.

Şah İsmavıl Xotai (1487 1524) Azər- 
baycanın ictimai-siyasi tarixindo müs- 
təsna rol oynamış hökındaıiar sülaləsi- 
nin banisidir. Xətai şair-hökmdar kimi 
öz sələfləri Qazi Bürhanədd'iı vo Mirzə 
Cahanşah Hoqiqinin poetik ənənələriııi 
davam və inkişaf etdirmiş, qısa ömrii ər- 
zində yeııi bir möhtəşəm Azərbaycan 
dövlətini qurub genişlondirmiş, hom də 
anadilli ədəbiyyatın inkişafmda müstəs- 
na rol oynayaraq, Füzuli zirvəsinə keçi- 
di bilavasitə hazırlamışdır. Xətainin 
böyük ədəbi irsi həm lirik növün müxtə- 
lif janrlarında, həm də məsnəvi-poema 
janrındadır. Xətai daha çox sadə xalq 
dilində əsorlər yazmağa üstünliik vermiş, 
hətta xalq şeiri üslubunda qoşma, go- 
raylı, varsağı, bayatı kimi, klassik poe- 
ziya üçün az işlək olan poetik örnəklor 
də yaratmışdır. Şairin “ Dəhnamə1’ (“ On 
moktub” ) poeması bu mövzuda Azər- 
baycan dilindo yazılmış ilk əsərdir. Po- 
emada Aşiqin Məşuqəyə göndərdiyi on 
məktub epik-lirik təlıkiyo vasitosilə təs- 
vir edilir. Mətnin içərisində verilmiş qə- 
zəllər qəhıəmanların ovqatım çox incə- 
liklə açıqlamağa xidmət göstərır.

Xətaiııin “ Nosihəlnamə” poeması 
gonc nəslin tolim-tərbiyəsino ünvanlan- 
mışdır. Şairin siyasi foaliyyoti, həyatı vo 
yaradıcılığı tokcə Azərbaycaııda cleyil, 
bütün di'mya şərqşünaslığında dorin ma- 
raq doğurmıışdur.

Fodaiııiu (16 əsr) “ Bəxtiyarnamo” və 
Mosihinin (16 17 əsrlər) "Vorya və Giil- 
şa” poemaları da bu dövr Azorbaycan 
epik şeirinin örnokləriııdəndir.

12 16 əsrlər Azorbaycan ədobiyya- 
tıııda İntibalnn Nizanıidon sonrakı zir- 
vəsi Məhomməd Fiizulidir (1494 1556). 
Ontın yaradıcılığını çox vaxt Oorb mə- 
dəniyyətiııdə Barokko ilo müqayisə cdir- 
lər; burada ən kiçik poetik dctallar bclə
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tam yerində olub, heç nə artıq, yad gö- 
rünmür, hətta adi gözlə görünməyən poe- 
tik ünsürlər də bir-biıinə uyğunlaşaraq, 
bir-birini tutaraq “ monolit” bədii orqa- 
nizm yaradır. Fərdi sənətkarlıq ecazları- 
na görə Füzuli yaradıcılığını Şekspir, 
Petrarka, Puşkin kimi söz ustalarının sə- 
nəti ilə ınüqayisə etmok mümkündür.

Nizamidə müşahidə edilən qloba- 
lizm F)üzulidə özünü vahid islam ınodə- 
niyyətinin hər üç aparıcı-işlək dilində - 
ərəb, fars və tüt k dilləıində ölməz əsərlər 
yaratması iln göstərir. Şairiıı hər üç dildə 
“ Divan’Marı, ərəbcə “ Mətləül-etiqad” 
adlı fəlsəfi traktatı vardır. Sayca fars 
“ Divan” ı, sanbalca iso Uirk “ Divan” ı

Füzuli divanı. 1569 72.
M .Füz ııli ad. Ə lyaz ıııa lar İnstitutu. Bakı.

daha üstündür. Ana dilində qələmə al- 
dığı qəsidələri orta əsrlər ədəbiyyatların- 
da bu janrın parlaq inciləri səviyyəsin- 
dədir. Azoıbaycan dilində yazılmış 
“ Leyli və Məcnun” (1536) poeması isə 
bu janrda qələmə alınmış unikal öınok- 
lərdən biridir. Doğrudtır, Füzuliyə qə- 
dər böyiik Nizam' fars dilində, Nəvai, 
Zomiri vo Iləcıiri türk dilindo bu mövzu- 
da osorlər qoləmə almışdılar. Ancaq bu 
poemaların heç biıində məhəbbətin 
Füzuli inteıpretasiyası nozorə çarpmır, 
yəni Füzuli bunların hamısından fərqli 
bir əsər yaratmağa müvəffoq olmuşdur. 
Poemanın ovvolində osəıin ilahi eşqo

bir məcaz olduğunu göstərso də, Füzuli 
osor boyu canlı, real, bütün ziddiyyətlə- 
ri ilə qəbul edilon insan obrazları yarat- 
mışdır.

Fiizuli Azərbaycan ədəbi dilinin son- 
rakı inkişafında və büllurlaşıb ən yüksək 
səviyyədə şeir dilinə çevrilmosində 
müstosna rol oynanuşdır. Nəsr dilinin 
inkişafında da böyük xidmətləri olan 
şair, ölmoz “ Şikayətnamə” əsəri ilo odo- 
biyyatın bu sahəsino özünün layiqli töh- 
fəsini vermişdir. Şairin əzabkeş imamla- 
rın müsibətinə həsr etdiyi həcmcə on 
böyük “ Hodiqətüs-siiəda” (“ Xoşbəxtlər 
bağçası” ) əsorinin də əsas mətni nəsrlə 
yazılmış, yeri gəldikcə Füzuli kontekstin 
ovqatına uyğıın şeir parçalarından da 
istifado etmişdir.

Füzuli təkco Azərbaycanda deyil, 
türk dilinin, xüsusən oğuz türkcəsinin 
anlaşıldığı böyük bir coğrafı-etnik mo- 
kanda indiyo qodor do sevilo-sevilə oxu- 
nan sənəlkaıiardan biridir. İraq, Tiir- 
kiyə, Tatarıstan, Özbəkistan, Türkmoni- 
stan, hətta uzaq Uyğurstanda belo Fü- 
zulinin osəıiəıi indiyə qodər populyar 
olaraq qalmaqdadır.

16-17 osıiər Azərbaycan ədəbiyya- 
tında həm də orta əsr məhəbbət və qəh- 
rəmanlıq dastanlarının formalaşması 
dövrü kimi tanınır. Bu dövrdə xalq şeiri 
şəkillərindən qoşma, gəraylı, varsağı, 
bayatı daha da tokmilloşir.

17-18 osrlərdo Azərbaycan ədəbiy- 
yatı şifahi xalq yaradıcılığının, əsasən, 
aşıq nümayəndələrinin osərlorinin təsiri 
altında canlı həyata, xalq dilinə daha da 
yaxınlaşır, Azəı baycan poeziyasında re- 
alizmə keçid dövrünün təməli qoyulmuş 
olur. Həmin dövrdə poeziyada Füzuli 
onənəlori holə kifayət qodər giiclii olsa 
da, artıq bu cazibodon çıxmaq cohdləri 
Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi, Məhəmməd 
Əmani kimi sənətkarların yaradıcılığın- 
da göriiniir. 18 əsrdə Şirvan ədəbi mülıi- 
tinin yetirdiyi şairlardən Ağa Məsih Şir- 
vaııi, Şakir, Nişat və Mohcurun əsorlo- 
rində daha çox dövrün konkret ağrılı 
problcinlərindən bolıs olunur, sadə xal- 
qın ağır güzəranı, narahatçılığı öz bədii 
ifadəsini tapır. Molla Vəli Vidadi (1707— 
1808), xüsuson Molla Pənah Vaqif 
(1717-97) kimi sonotkarlar sadə, canlı 
dildo yazdıqları osoıiərlo poeziyam xal- 
qa daha da yaxınlaşdırmışlar. Vidadinin 
“ Müsibotnamo” pocma«ında dövrün bir 
sıra tarixi lıadisə vo şəxsiyyotlori yüksok 
poetik-obrazlı soviyyodo tosvir olun- 
muşdur. Bu dövrdo poeziya səııoti kütlə- 
viləşir və daha da populyarlaşır. KLiitlo-

lərin estetik dəyərlərə yaxınlaşması vo 
qovuşması prosesi sürotlə irəliləyir. 
Xüsusən Vaqil'yaradıcılığı bıı baxınıdan 
müstəsna rol oynamışdır. O, yaratdığı 
sadə, realist, dünyəvi gözəl obrazları ilo 
klassik-romantik sənət tipindən realiz- 
mo doğru iri bir addını atmış və özündoıı 
sonrakı ədəbiyyatın iııkişaf istiqamətlə- 
rini müəyyənləşdirnıişdi. Vaqif lıənı do 
öz dövrünün görkəıııli siyasi xadimi ol- 
muş, Qarabağ xaıılığınm xarici siyasoti- 
ni uzun müddət müəyyənləşdirmişdi. 
Aznrbaycaıı ədəbiyyatında 18 əsr orta 
əsıiorin soıı, yeni dövrün isə başlanğıc 
mərhəlosi kimi keçid xarakteri daşıyır.

19 əsr odəbiyyatı. 19 əsrin ilk 
rübiində Azərbaycan xalqımn laıixi 
leyində baş verən mühüm hadisə 
Şimali Azorbaycanın Rtısiya impcriyası- 
nın tərkibiııə ilhaq edilməsindən sonra 
bütövlükdo mədəniyyətdo olduğu kiıi1!, 
odəbiyyatda da qərbyönümlü meyill .r 
Qİduqca giiclənir. Bunun təsiıi altınti.ı 
odəbiyyatda milli və ı ealist-dünyəvi ııı 
tivlər aparıcı mövqeyə çıxır. Molla P •

Qəzəl
Klassik Şərq şeiri növüdür; əruz 
vəzninin müxtəlif bəhrlərində yazılır 
Həcm1 5 9 beyt, bəzən daha çox 
olur. ilk beyti mətlə, son Deyti məqtə 
adlanır. Son beytdə müəllifin təxəl 
lüsü verilir. Daha çox lirik məzmunlu 
olur. Azərbaycan ədəbiyyatında qə- 
zəlin ən yaxşı nümunələrini Nizami, 
Nəsimi, Füzuli, S.Ə.Şirvani və 
Ə.Vahid yaratmışlar.

nah Vaqif yaradıcılığının bilavasitə təsi 
ri altında Qarabağ odobi mühitinda ton 
qidi-realist satiranııı Qasım boy Zak' 
(1784 1857) kimi nümayəndosi yetiş 
rək uzun müddət poetik inkişafın istiq; 
ıııotini müəyyənloşdirir. Lakiıı lıəm Z;. 
kirin öz yaradıcılığında, hom də onun! 
çağdaş olan şairlərin osərlərində Füzu 
ənonələri də yeni səviyyədə davaın etdi 
rilir. Bunun ən böyük ııiimayondoləı 
Güneydo Seyid Əbülqasım Noba. 
(1812-73), Qtızeydə isə Seyid Əzim Şiı 
vani (1835-88) və Xurşud banu Natə- 
vandır (1830-97). Seyid Əzim Azəı- 
baycanda ham də böyük maarifçi kimi 
taııımr və o, əsərlorinin bütöv bir hissə- 
sini gonc nəslin təlim-tərbiyəsino hosr et 
mişdir. Onun Qasım boy Zakir ruhunda 
qolomo aldığı satiraları isə dövrün bir sı- 
ra ictiınai eyiblərini, monfi insan sifətlo- 
rini ifşa etməsi ilə səciyyoləııir.
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Dünyanın oksər nıədani xalqlarında 
olduğu kiıni. Azorbaycan ədobivyatında 
da I ə s r  görüwməmiş siirotli inkişaf. hu- 
manist ideallara, maarifçilivə doğru 
dönmoz bir yüıiiş, ağlın hakimiyyətiui 
ə^aslandırınağa ilk ciddi cəlıd dövrü ki- 
mi özünii büruzo verir. Xiisuson Azor- 
baycanın Şiıııal hissosinin Rusiyaya bir- 
loşdirilmosindən sonıa, btı tarixi prose- 
siıı bütövlükdo miirtəce, müstomlokoçi 
mahiyyətino baxmayaraq, odobi-ıııodəni 
iııkişafda Cəııubla müqayisodə müəyyən 
irolilıyişiər miişahido edilir.

Bu dövı də rus vo Oərb şorqşünasları, 
şairlori iləyaxındaıı tanışolan, oıılardaıı 
qabaqcıl htımanist likiıioıi əxz edon Ab- 
basqulu ağa Bakıxaııov (1794 1847), 
Mirzə Şoti Vazeh (1792 1852), İsmayıl 
bəy Qutqaşınlı (1801-61) kimi sənət vo 
ikir adamlarının yaradıcılığından fay- 
lalaııan Mirzə Fotəli Axundzado 
M.F.Axundov, 1812-78) Azorbaycan 
•dəbiyyatım Rıısiya və Qorb ilo dalıa sıx 
)ağlayır, onu çağdaş dtinya ədəbiyyatla- 
ı sırasma çıxarır.

A.Bakıxanov Azorbaycan odobiyya- 
ında qərbçilik ideyalarını əııənovi Şorq 
əııəti ilo üzvi şəkildo biıiəşdirmoyə nail 
'lmıış böyük ictimai xadinı, alim vo şa- 
'dir. Onun Azəıbaycan gerçokliyino 
ıəsr etdiyi bədii və elıııi osorlori həlo öz 
ağlığında rus vo aJmaıı dillərindo noşr 
älunmuş, haqqında Avropa ınətbuatın- 
la torifl: sözlor dcyilmişdi. Alıııaıı 
orqşiiııası Pridrix Bodcnştedt isə öz 
üəllimi Mirzə Şəfnıin şeir dəftərini Av- 

opaya aparmış, alman dilinə çevirmiş 
vo nəşr etdirmişdi. Mirzə Şəfinin çox 
>öyük populyarhq qazanaraq, qısa 
nüddətdə əksor Avropa dillərino 
orcüıııə edilon “ Nəğmələr"ini sonralar 

Bodenştedt öz adına çıxmış, Mirzə Şə- 
inin müallilliyini isə inkar etmişdi. Yeııi 
Xzərbaycan realist nəsıinin ilk uğıııiu 
rnoklorindon sayılan İ.Qutqaşınlının 
Roşid bəy və Səadət xanım” hekavəsi 
so Varşavada fransız dilindo işıq iizii 
'örmiişdü.

Mirzo Fətəli Axundzadənin ıııaarif- 
,-i-realist göıiişləri söz sonotiııin sonrakı 
nkişafında nıüstosna rol oynayaraq, 
\zərbaycan odobiyyatında çağdas Qorb 
.ıdobiyyatı janıiarının - dram, roıııan, 
lıekayə, novella, povest, poema vo s. 
oturusmasına güclü təsir göstorınişdir. 
Onun 1850-55 illor arasıııda yaratdığı 
altı dram osoıi öziindon soııra Yaxın vo 
Orta Şərq odobiyyallarında odəbi ınok 
tob formalaşdırmışdır. Bütovlükdo 
Azərbaycan ədobiyyatıııı xaraktcrızə

edəıı dorin etik ba l̂anğıc, hıınıanizm, 
odalətsevərlik, somimiyyot və doğruçu- 
luq nıotivlori Axundzadə yaıadıcılığın- 
da davaın vo inkişaf etdirihrok golocok 
nəsilləro tövsiyə edilir. M.hAxundzado 
tokco bir odib kiıni dcyil, hoııı do aliın, 
filosof, ictimai xadiııı kimi çıxış edir, 
bütün yaradıcılığının qayosiııi xalqıııın 
xoşboxt həyatının tonıin cdilıııosindo 
görürdü. Xalqın maarinonmosiııdo. çağ- 
daş odəbi-modəni, elmi doyərbrə qovuş- 
masında sənotiıı vo odobiyyatııı roluna 
yüksok qiymət vcron M.F.Axtındzadə 
Şərqdo ilk dolb dıam janrında osorlor 
yaratınısdır. Oıııın “Tamsilat" adı altın- 
da biıiəşdirilmi> altı koınediyası ["He- 
kayəH Molla İbrahiınxəlil kimyagər” , 
“ Hekayətı Müsyö Jordan həkimi-noba- 
tat vo Dərviş Məstəlişah cadukiini-ınoş- 
hıır” , “ Hekayoti-xırs qııldtırbasan", 
“ Sərgiizoşti-vəziri-xaııi-Lənkəran” , 
“ Sərgüzəşti-mordi-xəsis” (“ Hacı Qara” ), 
“ Mürafıo vokilbrinin hekayoti J 1859 il- 
do Tiflisdə nəşr edilınişdir. M.F.Axiınd- 
zado heç do rus çarizminin apologeti ki- 
mi çıxış etməmiş, lazım goldikdə iıstii- 
örfcülii şokildo, ezop dili ilə Rtısiya iıııpe- 
rializminiıı miistomloko siyasətini koskiıı 
toııqid etınişdir. Onun “ Komaliiddövlo 
məktublan” (1865), “Aldannıış kəvak'b” 
(1857) kiıni nəsr əsərləri tokco qoıışu İra- 
nın tarixi keçmişiııi vo dövLat quruluşun- 
dakı nöqsanları devil, hom də, odibin 
özüniin də içorisində yaşad'ğı ictiınai 
mühitın vo siyasi quruluşun cyiblərini 
açıb göstoıirdi.

M.F.Axundzadoııiıı Azorbaycan mo- 
dəniyyəti üçün miiəyyən cldiyi odobi-es- 
tctik inkişaf istiqaməti 19 əsrin ikinci 
yarısında S.Ə.Şirvani (1835 88), N.Vo- 
zirov (1854-1926), Ə.Haqverdiyev 
(1870 1933) kinıi maarifçi-realist sonot- 
kaıiarın meydaııa çıxmasına vo təkcə 
Azərbaycaııın deyil, eyni zumanda qon- 
ştı xalqların ədobi-nıodoni yüksolişino 
sobob oldu. Xüsuson H.Zordabi (1837-- 
1907) kiıııi tobiəlşiinas-alimin nəşr et- 
diyi ıııüsəlmaıı Sərqində ana dilli ilk 
qozct olan “Əkinçi” (1875 77) bu dövr- 
do odobi-ıııədoni hoyatın coşğun inkışa- 
fıııa lokaıı vcıirdi. Burada özünə yer ta- 
pan bir sıra odobi-ictimai müzakirə və 
mübahısəlor Azorbaycan ədobiyyatııutı 
humamst ənonolorinııı dalıa da ınöh- 
koınlənmo.sino və inkişaf eünə.sina yar- 
dıııı göstorirdi.

19 osr Azorbaycaıı ədobiyyatıııda ına- 
arifçi-rcalist tonıayiillo yaııaşı, diııi-di- 
daktik poeziya da inkişal edirdi. Buntın 
osas niimayoııdolori Cjiiıısy Azərbaycan-

da yaşayıb yaradan ınərsiyo şairbrindon 
Raci, Dilsuz, Doxil və b idi. Lakin Qtı- 
zeydə gedən qabaqcıl odobi prosesin təsi- 
ri altında Güney sənotkarları da diinyəvi 
əsoıiər yaratıııağa nıcyil ediıdibr. Mo- 
lıomməd Bağır Xalxaiiniıı (1829 1900) 
"Sələbiyyə” ("Tülkünamo” , 1893), Əb- 
diinrəhiın falıbovun "Kıtab yıiklıı eş- 
sok (1888), Zeynalabıdiıı Marağayinin 
(1838 1910) "İbıalıim bəyııı soyahalııa- 
ıııosi” (1892) əsorlori realist-dünyovi odo- 
biyyatııı kaınil örnokloridir.

19 osrdo odəbıyyatın dalıa çox Şərq 
yaradıcılıq tıpiııo mcyil göstərəıı bir qo- 
lu da od̂ bi məclislərdə formalaşırdı 
Qubadakı “Güliistan” əd-">bi ınəclisino 
Abbasqulu ağa Bakıxanov Qiiclsi, Or- 
dubaddiiki "Əncüınəni-şüəra"ya (“Şair- 
lər məclisi") Hacı ağa foqır Ordtıbadi 
Lonkərandakı “ Fövcül-fusolıa”ya ("Gö- 
zol danışanlar dostəsi” ) Mirzə İsmayıl 
Qasir, Şaınaxıdakı “ Bcytiis-Sofa”ya 
(“ Səfanın evi” ) Seyid Əzim Şirvaııi, Ba- 
kıdakı “ M^cmo iiş-şiiora"ya (“ Şairbr 
yığıııcağı” ) Mohoınmod ağa Cümıi, 
Gəııcodoki (soııralar Tillisdo) “ Divaııi- 
lıikmot”ə Mirzə Şofı Vazeh, Ştışada foa- 
liyyot göstorən “ Məclisi-üns” poetik 
məclisiııə Xtırşud baııtı Natovan, 
“ Moclisi-foramuşan” a (“ Unudulmuş- 
lar moclisi” ) isə Mir Möhsün Nəvvab 
başçılıq cdiıdi. Poetik məclislor arasın- 
da sıx əlaqə mövcud idi. Bütövlükdə 19 
yüzilliyin odobiyyatı, Azərbaycan bədii 
likriniıı yeııi yüksək mərholəsi sayılan
20 əsr odobiyyatına keçid üçiin mölı- 
kəm zəmin hazırlaınışdır

20 əsr odəbiyyatı. Vaxtilo Rıısiya iııı- 
periyasıııın tərkibindo olımış oksər xalq- 
lar kimi, 20 osrin ilk oııilliklari Azor- 
baycaıı odobi-modoni lıoyatmda da 
xiisusi bir mərhala toşkil edir. Bu dövrdo 
Avropa və Rusiya örnəyi asasında rea- 
list vo roınaııtik odobiyyatın M.Ə.Sabir 
(1862 191 1 ),C. Məmnıədqııl ıızado 
(1869 1932), A.Solıhot (1874 1918), 
M.Hadi (1880- 1920), A.Şaiq (1881 
1959), I I.Cavid (1884 1944) kiıni gör- 
koınli ııümayəndolori ö/ yaradıcılıqları 
ilo Azorhaycaıı odobiyyatım dünya ada- 
bi-msdani tikriııin oıı yaxşı lu'uıuınolori 
səviyyəsiıiT qaldırırdılar Boyük odib vo 
ictiınai xadiın C Məınmodquluzadonin 
ıcdaktoıiuğıı ib l9()6 ildo I illisdo ııoşro 
başlayarat|, iyirmi bcş ilo yaxın bırdövr 
orzintlo adabi-ınadoni və ictimai-siyasi 
lıoyatda möhnşoııı rol oyııamış "Molla 
Nosroddin ' jurnalı vo t'mııı rcalist-yıı- 
ınoristik soııot üslubu ilo paralel olaraq, 
göı kamli pııblisist, lilosoı vo ictiımıi xa-
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dim Ə.Hüseynzadəııin (1864-1940) re- 
daktorluğu ilə 1906-07 illərdə cəmi 32 
sayı çapdan çıxmış “ Füyuzat” jurnalı 
ciddi və romantik üslubla xalqa xidmət, 
millətin maariflənməsinə və inkişafına 
qulluq mövqeyində durmuşdular.

Bu dövrün ədəbi simaları arasında 
C.Məmmədquluzadə, “ Hophopnamə” 
müəllifı M.Ə.Sabir Azərbaycan ədə- 
biyyatının ideya-estetik inkişafında da- 
ha çox xidmət göstərmişlər. Cəhalət, 
mövhumat, xurafat, nadanlıq əleyhinə 
onların yazdıqları realist satirik əsərlər 
bu gün də öz əhəmiyyət və aktuallığını 
qoruyub saxlayır.

M.F.Axundzadə ənənələrinin dava- 
mı ilə inkişaf edən maarifçi dramatur- 
giya Nəcof bəy Vəzirovun hələ 19 əsrin 
sonlarında qələmə aldığı komediyalar

Mollanəsrəddinçilər
Yaradıcılıq prinsiplərinə görə bir-bi- 
rinə yaxın olan, C.Məmmədquluza- 
dənin təsis etdiyi və redaktoru oldu- 
ğu “Molla Nəsrəddin" (1906-31) jur- 
nalı ətrafında birləşmiş şair, yazıçı, 
jurnalist və rəssamlar: Ö.F.Neman- 
zadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, 
Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, M.S. Ordu- 
badi, M.Möcüz, Ə.Əzimzadə və b. 
fəal və tanınmış mollanəsrəddinçi- 
lərdi. Yaradıcılıq metoduna görə 
mollanəsrəddinçilər tənqidi rea- 
listlər idi. Onların başlıca mövzusu 
və tənqid hədəfi dövrün ictimai-siya- 
si, ideoloji problemleri, cəhalət, fa- 
natizm, qadın hüquqsuzluğu, məi- 
şətdəki və düşüncələrdəki eybəcər- 
liklər və s. olmuşdur. Mollanəsrəd- 
dinçilər Azərbaycan ədəbiyyatını 
janr, üslub və dil baxımından zən- 
ginləşdirmişlər.

və “ Müsibəti-Fəxrəddin” (1894) faciəsi, 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin komedi- 
yaları və “ Dağılan tifaq” (18%), “ Bəxtsiz 
cavan” (1900), “ Ağa Məhəmməd şah 
Qacar” ( I q07) faciələri, Nəriman Nərima- 
novun (1870-1925) “ Nadanlıq” (1894), 
“ Şamdan bəy” (1895), “ Nadir şah” 
(1899), Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölü- 
lər” (1909), “ Anamın kitabı” (1920) əsər- 
Iəri ilə zənginləşdi. Dramaturgiyada ro- 
mantik-tarixi mövzuda isə Hüseyn Cavid
1910-18 illər arasmda “Ana” , “ Maral” , 
“ Şeyx Sənan” , “ Şeyda” , “ Uçurum” , 
“ Iblis”  kimi ölməz əsərlərini yaratdı.

Bədii publisistika sahəsində N.Nəri- 
manovun, M.Ə.Rəsulzadəııin, eləcə də

Ə.Ağayevin, Ə.Topçubaşovun, M.Şah- 
taxtlınm, Ömər Faiqin, Hüseyn Mina- 
sazovun, Eynəli Sultanovun adlarını 
çəkmək lazımdır.

y  W
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M .Ə .Sab ir. “ Hophopnam o”  əsarinin 
ilk nəşrinin titul vərəqi. 1912.

Azərbaycan tarixinin 20 əsrin əvvəl- 
lərində baş vermiş əlamətdar hadisəsi 
islam və türk dünyasının ilk respublika- 
sının - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə- 
tinin (AXC) qurulması oldu (1918-20). 
AXC  cəmi iyirrni üç ay davam edən qısa 
bir ömür sürsə də, həmin dövr özünə- 
məxsııs ədəbi məhsulla əlamətdar ol- 
muşdur. Tanınmış qələm sahibləri olan
C.Məmmədquluzadə, A.Şaiq, Ə.Haq- 
verdiyev, Ü.Hacıbəyovla yanaşı, bu za- 
man Yusif Vəzir Çəmənzəmiııli, Seyid 
Hüseyn, Səməd Mənsur, C.Cabbarlı, 
Ə.Cavad, Ümmigülsüm kimi gənc qələm 
sahiblərınin də maraqlı əsərləri meyda- 
na gəlirdi. Bu əsərbrdə Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyi, ölkəınizə xilaskaıiıq 
missiyası ilə gəlmiş türk ordusunun zə- 
fərləri, Azərbaycan əsgərlərinin rəşadə- 
ti, üçrəngli milli bayraq hərarətlə tərən- 
nüm olunurdu. Bu sahədə xiisusi fəallığı 
ilə seçilən Əhməd Cavad (1892-1937) 
Azərbaycan Xalq Cümnuriyyətinin dov- 
lət himninin mətnini yazmışdır. Musiqisi 
dahi Ü.Hacıbəyov tərəfındən bəstələnmiş 
həmin əsər bu gün də müstəqil Azərbay- 
can Respublikasının dövlət himnidir.

Sovet dövrü ədəbiyyatı. Bolşevik Ru- 
siyası qırmızı imperiyanın cənub sərhəd- 
lərində, İran və Tiirkiyə kimi müsəlman 
ölkələrinin bilavasitə qonşuluğunda 
müstəqil Azərbaycan dövlətiııin tarix 
səhnəsinə çıxmağına biganə qala bil- 
məzdi. Bu səbəbdəıı də işğalçı 1 l-ci qır- 
mızı ordunun zərbələrinə davam gətirə 
bilməyən Azərbaycanın ilk demokratik 
hökuməti süqut etdi. Ölkədə sovet haki- 
miyyəti quruldu. Bu zaman Azərbayca-

nın varadıcı ziyalılarının bir qismi bədii 
inkişaf prosesmin ardıcıl olaraq davam 
edəcəyinə inanırdı. Bolşevizmin saxta, 
pərdəli və utopik vədlərinə inananlar 
görkəmli ədib və ictimai xadim Nəriman 
Nərimanov başda olmaqla Azərbay- 
canda sovetlərin ilk aylarından etibarən 
bu yanlış inamı qəbul etmişdilər. Heç 
şübhəsiz, nroletar diktaturası” və 
“ kommunizm cənnəti”  pərdəsi arxasın- 
dakı əsl həqiqəti C.Məmmədquluzadə 
və H.Cavid vaxtında görmüş, onun 
mürtəce antiazərbaycan mahiyyətini ba- 
şa düşmüşdülər. Onlardan fərqli olaıaq, 
yeni siyasi-ideoloji direktivlərlə ədəbiy- 
yatın yeni nəslinin o vaxtın gənc “kom- 
somol” şairlərinin əhvali-ruhiyyəsi ara- 
sında bir uyğunluq müşahidə olunurdu. 
“ Köhnə dünyanı təməlindən yıxmaq” ,

Füyuzatçılar
Ə.Hüseynzadənin redaktorluğ 
H.Z.Tağıyevin maliyyə yardımı 
çıxan "Füyuzat" (1906-07) jurr 
ətrafında birləşən yazıçı və jurn; 
listlər öz yaradıcılıqlarında romanı 
metodu əsas götürürdülər. Mil 
mədəni sərvətin qorunub saxlâ  
masında, ədəbl-bədii düşüncən 
ictimai şüur və milli özünüdərki 
əxlaqi-mənəvi dəyərlərin inkiş, 
etdirilməsində fəal rol oynamışla1 
Ən görkəmli nümayəndələri Ə.H 
seynzadə, M.Hadi, H.Cavid, A.Səh 
hət, A.Şaiq, C.Cabbarlı, Ə.Cavad 
və b. idi.

xarabalar və məzarlar üzərində “ye1 i 
dünya” qurmaq həm rəsmi ideologiy . 
həm də gənc qələm sahibləri üçün or , 
təlim idi. S.Rüstəm, S.Vurğun, M.M' 
fıq, M.Rahım O.Sarıvəlli, R.Rza, bir 
dər sonra isə M.Dilbazi, N.Rəfıbə;. . 
Ə.Cəmil, Z.Xəlil və başqalarımn yaı - 
dıcılığımn ilk mərhələsi məhz bu cür s; 
dırıcı təlimin təsiri altında formalaşn 
Onların dönə-dönə müraciət etdil- 1 
mövzular çılpaq şəkildə aktual, qəso ı 
publisistləşdirilmiş, qaba inqilabçı və 
tinq demokratiyası səviyyəsində sinfi ı 
Çox çəkmədi ki, Azərbaycanda dü: 
təcrübəsinə istiqamətlənmiş hər hansı b' 
meyil kosmopolitizm kimi, milli ənənəyə 
güvənmək isə millətçilik kimi damğalan- 
dı. Milli dil, milli əlifba, milli yaddaş 
sürəkli və zorakı təqihləıə məruz qaldı. 
Tarixdə görünməmiş ölçülərdə ifrat tota- 
litar hadisə baş verdi: ədəbiyyat büsbütüıı 
siyasi-ideoloji direktivlərə, kommunist

744

ƏDƏBİYYAT

partiyası qərarlarındakı mütləq “ norma- 
lara” tabe edildi. Bu qadağalara ınəlıəl 
qoymayanlar təqib və repressiya olundu.

30-cu illəriıı repressiyası öz başlanğı- 
cını sovet hakimiyyətinin cjıırulduğu ilk 
aylardan götüımüşdü. Oııun ilk ziyalı 
qurbanı ermani daşnaklarınm Oəncə 
həbsxanasında güllələdikləri Qazax 
Miiəllimlər Seminariyasımn direktorıı, 
görkəmli alim və ədəbiyyal təııqidçisi. 
ilk çoxcıldlik Azərbaycan adəbiyyatı ta- 
rixinin müfllifi, böyük maarifporvar Firi- 
dun bəy Köçərli (1863-1920) olmuşdur. 
Bu zaman əsassız təqiblərə mərtı/ qalan- 
lar aıasında günahsız ləhlə və kəndlilər

ziməsiııə maııe oJan y.ızıçı, şair və dıa- 
mafurqlar, biitünlükdə yaratlıcı ziyalılar 
“ yııxarı daıı verilnıiş səıt və aıııansız 
“xiisusi" tapşırıqları yerinə yetirənləıin 
ən çox qorxduqları. buna görə də ən 
amaıısız rəftar etdikləri adamlar idi.

O dəhşətli illəıdə repressiyaya məruz 
qalmış sənətkarlar arasıııda Azərbaycaıı 
ədəbiyyatı və incəsənətinin. ədəbiyyat- 
şiinaslıq və dilçilik elmloıinin çox gör- 
kəmli niimayəndələri olmusdur: draıııa- 
turq H.Cavid, şair M.Miişliq ııasir və 
ədəbiyyat tənqidçisi S.Hüseyn, şair 
Ə.Cavad, ədib və alim Y.V.Çamənzə- 
minli, fılologiya prolessoru, poliqlot

cüməçilərindən olaıı Bakı qazisi Mir 
Məhəmməd Kazım ağanı 83 yaşınua. 
M.Müşfku isə 29 yaşında giilbləmişdi- 
lər. Mikayıl Müşllq(19()8 37) mürəkkəb 
və ziddiyyətli ictimai quruluş səraitində 
milli pocziyanı ölməz əsəıiərlə zangiııləş- 
dirmişdir. Oııun qısa müddətdə ııəşr et- 
dirdiyi əsərbr ədəbiyyatda sihnməz izlər 
buraxmısdır. Çosgun lıiss və duyğtılar. 
zəmanəsiııə ıııeydan oxııyan romantik 
ovqat. rəvan və oynaq dil Miişfıq aənəti- 
niıı bədıı dəyəı ini, uzunömuıiüliiyiinii 10- 
mın edəıı yaradıcılıq xüsıısiyyotləridir.

20 əsrin ilk onillikbrindəki qlobal 
hadisələr və regiondakı ictimai sarsmtı-

Azərbaycan yazıçılarımn bir qrupıı. Bakı. 1929. 
liirinci ,'iiraıla. soldım: Cəlil Məmmədııııluzadə, 1 lüscyn Cavıd. Obdiirrnhim bəy I laqverdiycv. Cabbar Ələndizadə, Siilcyman Saııi Axundov, 

Ibrahim Əmiııboyli. Hacı Kəı im Sanılı. İkiııci sıraıh, soltlan: Xəlil Ibralıim, Cələr Cabbarlı, Scyid Hiiscyn, Sülcymaıı Rüsləııı,
M ikayıl Miişfıq, Abdıılla Şaiq, Əlınıad Cavad. Məmməd Rahim.

də çox idi. Lakin bolşevik-daşnak təqib- 
brindən ən çox zərər çəkən ziyalılar ol- 
mıışdur. Bııııun da səbəbi aydın 'di. Sta- 
linçilər Azərbaycan xalqının ziyalı övlad- 
larını qırmaq, yaxud məhbəslərdə və 
stirgünbrdə çürütməklə millətin öziinii- 
dərk prosesiııə mane olmaSf, onu öz mə- 
ııovi köklərindən ayıımaq, kommunist 
ehkamlarının kor-koranə icraçısına çe- 
virmək istəyirdilər. Xalqın tarixini, fəlsə- 
fəsini, dilini, əlifba.sım, mədəniyyətini 
psixologiyasını, mentalitetini yaxşı bibn, 
buııları tədqiq edib soydaşları arasında 
təbliğ cdon alimlər, öz doğma diliııdə və 
xalq rııhtına yaxın olan formalarda yazıl- 
mış bə(üı asəıiəri ilə milli təfəkkiiriin ölə-

alim B.Çobanzadə Bakı Dövlət Univer- 
sitetinin rektorıı, yazıçı T.Ş.Simurğ, 
yazıçı və şaiıiər Qantəmir, Saııılı, Müz- 
nib, ədəbiyyatşiinas Salman Mümtaz, 
Bakıda ilk Şəıq konservatoriyasını aç- 
mış Xədicə xanım Qayıbova, teoloq 
alim, Bakı qazisi M'r Məhəmməd Ka- 
zını ağa, folklorçu-alim Hənəli Zcyııaüı 
tənqidçilər Əli Nazim, Miislala Quliyev, 
Məmmədkazım Ələkbərli, Atababa Mu 
saxanlı, Əmin Abid akıyorlar Abbas 
Mirzə Şərilzadə, Ülvi Rəcəb və başqala- 
rı... Sürgüııdə həlak olmuş Y.V.Çəmən- 
zəminli və H.Caviddan başqa, bıı yara- 
dıcı ziyalılarııı hamısı giillələnni'şdi. Qn 
ram-Kərimiıı Azərbaycan d,ilin» ilk tər

larla əlaqədar olaraq, xtistıson də AXC- 
nin devrilməsindən sonra, habeb 30-cıı 
ilbrin repressiyaları zamanı Azərhayca- 
mıı bir çox yaradıcı ziyalıları dəfələrb 
siyasi ləqiblərə mərtız qalmış, xilas ol- 
maq və ədəbi foaliyyolləıini davam et- 
diımək məqsədilə soıı çıxış yolıı kiıııi 
miihacirətə iiz tutmuşdular. Alman l'a- 
şizminə qarşı miiharihədə əsir alıııması- 
na görə vətənə döııməsi yasaq edildiyi 
iiçün davadaıı sonıa xaricdə sığıııacacı 
lapaıılar, şalılıq rcjimiııin ləcıibmdəıı və- 
təııi tərk edənlər, yaxud onların övladhı- 
ıı btı güıı ölkədən uzaqlarda Asiya, 
Afrika, Avropa, Amcrika, lıətta Avstıa- 
liya qitabriııdə yaşayııiar.
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Mühacirziyalıları bircəhət birləşdir- 
mişdir: onlar məskun olduqları ölkəbr- 
də Azərbaycan milli ədəbi, madəni men- 
talitetini. azərbaycançılıq ideallarını yo- 
rulmaq bilmədən qorumuş, ləyaqətlə 
təmsil və təbliğ etmiş, sovct impcriyası 
məngənasində sıxılan Azərbaycaııın dər- 
dini həmişə hakim dairələrin və icti- 
maiyyətiıı diqqət mərkəzində saxlamaq 
iiçün səylə çalışmışlar. Azərbaycaıı 
mühacirlərinin çox geniş, sanballı ədəbi, 
elmi-filoloji, publisist irsi mövcuddur. 
Bu müəlliflorin arasında Əlibəy Hüseyn- 
zadə, Əhmədbəy Ağaoğlu, Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məhəm- 
mədzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, 
Ceyhun Hacıbəyli, Səməd Ağaoğlu, Əh-

məd Cəfəroğlu, Əbdiilvahab Yurdsevor, 
Almas İldırım Bonin (Ümmülbanu), 
Nağı Şeyxzamanlı, Məmməd Sadıq 
Aran, Hüseyn Camal Yanar, Teymur 
Atəşli, Musa Zəyəm, İbrahim Arslan, 
Əli Azərtəkin və onlarla başqaları var- 
dır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdon sonra Ümınülbanunun 
“Qafqaz günləri” romam, A.lldırımın 
“Qara dastan” şeiıiər toplusu. Ə.Hii- 
seynzadənin “ Siyasəti-fürıısət” , M.Ə. 
Rosulzadəniıı “ Azərbaycan şairi Niza- 
mi” monoqrafiyaları, C.Hacıbəylinin 
hekayələri, M.B.Məhəmmədzadənin 
publisistikası Bakıda ayrıca kitablar 
şəklində nəşr edilmişdir. Azərbaycan 
mühacirlərindən bir qismi bu giin də öz 
yaradıcıhqlarını davam etdirir.

Ədəbiyyatın sərt direktivlordən asılı 
vəziyyətdo qalması, söz azadlığının po-

zulması, ədəbiyyatın dövlət siyasətinə 
tabe edilməsi və s. neqativ hallar uzun 
illər boyu ədəbi-mədəni həyatda müəy- 
yən məyusluğa, ruh düşkünlüyiinə, dur- 
ğunluğa səbəb oklu. Sovet dövrü Azər- 
baycan ədəbiyyalının başlıca xüsusiy- 
yətlərindən biri müntəzəm olaraq ideo- 
loji orqanlar torəfındən idaro edilməsi, 
ədəbi fəaliyyətə direktivlərlə istiqamət 
veıilməsi olmuşdur. Bunlardan ən baş- 
lıcaları kimi RK(b)P MK-nın “ Partiya- 
nın bədii ədəbiyyat sahosindəki siyasəti 
haqqında" (1925) qətnaməsini, “ Ədobi- 
bədii təşkilatların yenidəıı qurulması 
haqqında” (1932), “ Zvezda” və “ Lcnin- 
qrad” jurnalları haqqında” ÜİK(b)P 
MK-nm (1946) qərarlarını Azərbaycan

KP MK-mn “ Azərbaycan sovet ədə- 
biyyatınm vəziyyəti və onu yaxşılaşdır- 
maq tədbiıiəri haqqında” (1948) qərarı- 
nı, Sov. İKP MK-nın “ Ədəbi-bədii lən- 
qid haqqında” (1972) qərarını və bir sı- 
ra başqa siyasi direkfivbri göstərmək 
olar. Xüsusən 1934 ildə keçirilən sovet 
yazıçılarımn Birinci Ümuınittifaq qurul- 
tayı əsas yaradıcılıq ınetodu kinıi 
müəyyən edilmiş sosialist realizmi yara- 
dıcı sənətkarları miioyyən qəliblər çərçi- 
vəsiııdə yazmağa məcbur edirdi. “Zvez- 
da” və “ Leninqrad” jurnallarında sovet 
hoyat tərzinin guya tohrif edilməsiııin, 
ictimai həyatdakı nöqsanların qabardıl- 
masının tənqidindən sonra isə, başqa 
SSR İ xalqları ədəbiyyatı ilə yanaşı, 
Azərbaycan ədəbiyyatında da “ kon- 
fliktsizlik” iizərində qurulmuş bədii ör- 
nəklər yaranmağa başladı. Amma bu

dövrdə C.Cabbarlı. M.Müşfıq, S.Vur- 
ğun, O.Sarıvolli, R.Rza, S.Rüstəm kimi 
yüksək istedadlı və çox zaman ezop dili 
ilə ideoloji çərçivələrə təsir göstərəıı sə- 
nəıkarlar da meydana çıxırdı ki, bunun 
özü də bütövlükdə ədəbiyyatın ictiınai- 
siyasi şəraitdən mütbq asılılığı haqqııı- 
da ifrat nəzəriyyələrin əleyhinə bir fakt 
idi. Vaxtilə “ Qızıl qələmlər” biıiiyinin 
ideologiyası altında komsomol şairi ki- 
mi fəaliyyətə başlamış Siileyman Rüstə- 
min (1906-89) əsl vətənpərvəıiik ruluın- 
da yazılnıış “Cənub şeirləri”  silsibsi. 
“ Ana və poçtalyon” şeiri, saf məhəbbət 
duyğularınm tərənnümüııə həsr edilmiş 
qozəlləri də bunu təsdiq edir. Qə'.olin 
rəsmi dairələrdə vaxtı keçmiş, məhdud 
janr iıcsab edildiyi o illərdə gorkon 
şair Əliağa Vahidin (1895 1965) dərin 
mənalı zərif qəzəlbrini də məhz xal" n 
məhəbbəti yaşatmışdı.

Bu dövrdə Azəı baycan ədəbiyyai 
roman, xüsusən tarixi romanjanrım i ' i- 
şaf etdirən tamnmış sənətkarlardaıı 
M.S.Ordubadi (1872 1950) olmuşı 
Onun Azərbaycan Atabəybr dövbiı 
həmin dövrdə yaşamış böyük sən 
Nizami Gəncəvi haqqında yazdığ; 
lınc və qələm” . eləcə də Cənubdakı a;
Lıq hərəkatına həsr edilnıiş “ Dunı. 
Təbriz” romaııları bu gün də öz uıri; 
tetik əhəmiyyətini itirmərmşdir. Tə: 
nən eyni dövriin nəsriııdə “ İki od ar:: 
da” (“Qan içində” ), "Qızlar bulağı” k . 
romanların miiəllilı Y.V.Çəmənzəmiı 
nin (1887 1943), “ Şamo” epopeyası 
“ Saçlı” romanının müəllifi Süleynıan ı 
himovun (1900-83), “ Açıq kitab” ronı 
nı və lakonik hekayəbr yazarı M ir : 
lın (1908-78), “ Dostluq qalası” epo: 
yası və “ Yoxuşlar" romanımn rnü 
Əbülhəsən Ələkbərzadəııin (1904- 
“Gələcək güıı” və “ Pərvanə” ronıani 
nın müəllifi Mirzə İbrahimovun (l-J 
93) da xiisusi xidmətləri olmuşdur.

Sovet dövrü dramaturgiyası Hü 
Cavid, Süleyman Sani Axundov, C 
Cabbarlı, Mirzə Ibrahimov, Səməd 
ğun, Sabit Rəhman, Əııvər Məmməd.
Iı, İlyas Əfoııdiyev, Şıxəli Qurbanov v 
mn adı ilə sıx bağlıdır. H.Cavid A/ 
baycan ədəbiyyatını həm janr, həm 
məzmunca zəngrnləşdirmiş qüdrətli d 
nıaturq və şaııdir. Onun əsərləri ilə A / 
baycan ədəbiyyatımn mövzusu xeyli ge- 
nişlənmiş, dramaturgiyaya bəşəri koıı- 
fliktbr və dəıin düşüncoli, həssas ürəkli, 
böyiik ehtiraslı paıiaq xarakterbr gəlmiş- 
dir. “Ana” , “Şeyx Səııan” və “ İblis” əsər- 
ləri ilə dramaturq Azərbaycaıı ədəbiyya-

M.Tursunzado, S.Vurğun. M .Şoloxov. 1954.
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tında mənzunı faciə janrının əsasını qoy- 
muşdur. Soveı dövründə ədibiıı yaradıcı- 
hğı •Pçyğəmbər” (1922), "Terpal Tey- 
mur" (1925). “ Kııyaz” (1929), "Səyavuş”
(1933), "Xoyyanı” (1935), "İblisin intiqa- 
mı” (1936) pyesbri, "Azər” (1923 2̂) 
poeması ilə dalıa da zonginlosdi.

Cəfər Cabbarlı (1899-1934) ınilli 
ıM'amaturgiyanı “Oqtay nioğlu". Od 
;■ lini", "Sevil” , "Almas” əsərlərində 
q--ıyduğu yeııi probleıııbr və yaratdığı 

ıhrəmaıılarla zonginləşdirmişdir.
Sənrad Vurğun (1906 56) sovet döv- 

und. yetişnnş on görkəmli şair-tlranıa- 
■'irqlardan bıridir. Azərbaycan lobiəti- 
■II ecazkar gözəlliklərini, xalqıtı qəhrə- 
ianlıq tarixıııi, humanist dəyorlərim fol-

fıkriniıı inkisafında Rəsul Rzanın (1910 
81). əsasəıı. sərbəst vəzndə qəlomə aldığı 
şeir və poemaların böyiik rolu olnxtışdur. 
Novator şair olan R.Rzaııın poeziyası 
folsəfi lirizmi. fikir və emosiyaların canlı- 
lığı, orijiııal poctik obra/.ları ilə seçilir. 
Onuıı ‘ Rənglər” silsilasindən lalsəfi şeiı 
ləri, "Füzuli” . “Qızılgül olmayaydı” vo b. 
lirik poemaları Azərbaycan poeziyasının 
ən yaKşı örnaklorindəndir

Azərbaycan nəsriniıı canlı, təravəili. 
bədii surətbr və əlvaıı təsvir vasitəlori ilə 
zonginbşmosındə. dramatıırgiyada lirik- 
psixoloji iislubun inkişafiııda İlyas Əfəıı 
diyeviıı (1914 96) böyiik yaradıulıq xid- 
mətləri olmusdur. Yarım əsr ərzüxb 
onun 19 pyesi ("Sən homişə mənimlə-

60-cı ilbrdəıı başlayaraq, qlobal icu- 
mai-siyasi atmosferin bır qodər ilıqlaş- 
ması, SSRj-dj ideoloji buxovların zəif- 
bdilməsi nəticosiııdə İsa Hiiseynov, 
Momməd Araz, Xəlil Rza Ulııtürk. C a- 
biı Novrıız, Sabir Əhmulov, Əli Kəriın, 
Yusif Somədoğlu, İsi Molik/atb, Anar, 
Əkıom Əylisli, l ikrət Qoca, Vaqıı 
Səmədoğlıı, l.lçiıı, Sabir Riistənıxanlı, 
Ələkbor Salahzadə, Fərman Kərimzado 
kimi gəııc istedadlı ııasir vo şairlər 
mövcııd ictimai-siyasi quruluşa təncjidi 
yaııaşaıı əsorlor yaratmağa başladılar. 
Bodii yaradıcılığa daha öncə baslamış 
İsmayıl Şıxlımn ( I9I () 94) ‘Dəlı Kiir" 
(1957 67) romanı yeni ədəbi düşüııconin 
mohsulu idi. Əlbəttə, bu sanətkarlar da

A/gi'baycan ya/ıçı vo ədəbiyyatşünaslarından b irqrupu. Bakı. 19ŞJ.
Biriııci xınııla, solılan: M.-ımmod Ralıin ı, N igar Rofiboyli. naməlum. Mehdi I liiseyn. Ilonıid Araslı, Kosııl Rza. Ilyas Əlbııdiyev. 
İkıııci sınııkı: İbralıinı Kobiıii. Siileynıan Rohinıov, Əbkbnr Ziyatay. Boxtiyar Vahabzado. Əbüllıoson. Momınoı) C olor Colorov.

İslaııı Ibrahimov, Tolot Əyyubov, Cabir Novru/.

i’ı dərinliklə qavrayıb romantik vüsətlo 
nənalandırmaq oııun şeir və poemaları- 
ıı əsas xüsusiyyətləridir. S.Vurğunun 
ıradıcılfğı, xiisusilə də oııun “ Azərbay- 
:ın” şeiri, “ Aygün” , “ Muğan kimi epik 
oemaları, “ Vaqif “ İnsan” mənzum
■ ramları keçəıı əsrin Azərbaycan poezi- 
ısına, onun dilinin xəlqiliyinə, ahəng- 
arlığına və obrazlılığıııa güclü təsır gös- 

'Ərmişdir. Sovet rejimiııia har cür təzyiq 
lərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının 
milli özünüdork prosesində “ VaqiP iıı oy- 
nadığı rolu ancaq dahi Ü Hacıbəyovıın 
“ Koroğlıı” operasımn bıı sahədoki bö- 
yiik rolıı ilo mücıayiso eiınək olar.

Sovet dövründo Azərbaycan poetik

sən” , “ Məhv olınuş güncbliklər” , “ Mah- 
nı dağlarda qaldı , “ Biillıır sarayda” , 
“ Xıırşud baııu Natəvan” və s.) əsasında 
hazırlanmış tamaşalarda aklvor vo rejis- 
sor kadıiarın biiıöv bir nəsli yetişib püx- 
tələşmiş, 'İlyas Əfoııdiyev tcatrı” bərqə- 
rar olmuşdıır. Azorbaycan nəsriııin yeııi 
mövzu və qəhrəmanlarla zəngiııbşmosin- 
cb Əli Vəliycv. Qılınan llkin. Hiiseyıı İb- 
rahimov, Hüseya Abbaszadə, Bayram 
Bayıamov, C'omil Əlibəyov, Əzizə Cəfor- 
zadə, Vidadi Babaıılı, Ələviyyə Babaye- 
va, Süleyman Vəliyev, Əzizo Əhmədova, 
Əfqaıı Osgərov, Giilhuseyn Hüscynoğlu, 
Əlibala Hacızado və başqalarının da xıd- 
motləri vardır.

səlofiəri kiıııi bir çox hallarda simvollar- 
dan czop diliııcbn istifacb edirdilər. 
Aııcaq bıı proscsııı ö/ü arlıq döıımə/ bir 
istiqamət almısdı və “soıııııı başlaıığıcı" 
kimi qiymətləndirilə bilərdi. 60-cı illorə 
kcçid lnlə 40 50-ci illərclə və oııdan da 
əvvəl ədəbıyyata ĝ loıı ııəslin işiirakı ilw 
başlamış və davaın ctdııilnıışcli. Bu ba- 
xımdaıı Rəsııl Rzaııııı bir çox əsoıiəri, 
xüsusəıı də "Qı/ılgül olıııayaydı" və 
“ Ranglər" üınumi başlığı allııuta ıııəş- 
lııır olaıı şeirbr silsiləsi, “Sarı dana” , 
"Kelli Lskancbı” , Məıı lorpağam" qə- 
biliııdaıı olaıı əsoıl»ri ilk örnəkloıclən 
sayılınalıdır. Görkəmli ııasir dramalurt| 
və tənqıdçi kimi tanınan Mchdı Htisey-
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nin (1909-65) “Yeraltı çaylar dənizo 
axır” romanı da eyni ovqatın həyati bə- 
dii obrazların taleləri əsasında inandırıcı 
təsvirinə söykənir. Bununla belə, 60-90- 
cı illərin əıı miihüm ədəbi hadisəsi “ 60- 
cılar” ın yaradıcalıq aləminə gəlisi oldu. 
Məhz bıı golişdən sonra odəbiyyat öz ru- 
hu, mahiyyəti ilə total hərbi rejimə qar- 
şı gerçək bir məııəvi müxalifətə çevrildi 
və bu giiniin milli istiqlal və demokıa- 
tiya horokatının fikri-monəvi cəhətdən 
hazırlanmasında fəal istirak etdi. '&O-cı- 
lar” insana, onun monovi alomino daha 
dərindon niifuz edirdilər. Təsadiifi deyil 
ki, ədobiyyat yüksək mənada jpısanşü- 
naslıq” adlandırılnnşdır. Ancaq ‘60-cı- 
lar” “ insan” mövzusunu o dövrün odə- 
biyyatına yeni mövzu, təzə problem ola- 
raq əsaslı şəkildo yenidon daxil etdilor. 
Bununla onlar özlərindən əvvəlki ınorhə- 
lədə diqqəti cəlb etməyən, yaxud da bilə- 
rokdən arxa planda saxlanılan motlobləri 
ön plana çıxardılar. Onların osərlərindo 
bodii nıaraq şoxsiyyətə. fərdə, ən sado, sı- 
ravi cəmiyyət üzvlərinin məııəvi-psixoloji 
aləminə, dərinliyə, içə yönəldilmişdi. 
Xiisusən oııların povest və hekayələrində 
dövr, monəvi gerçəklik “ ictimai sistem və 
quruluş” kimi deyil. oııdan daha öncə 
vicdani, etik soltonət kimi, bir əxlaq və 
mənoviyyat meyarı kimi qavranır və bə- 
dii təhlilin predmetinə çevriliıdi. Bu əsər- 
lərdəki qəhroman tipinin düşüncə və tə- 
səvvürləri ədəbiyyatdakı “ sovet adamı” 
anlayışı və ehkamı ilə heç cür uyğun gəl- 
mirdi. Qəribəlikləri bəzən çılğınlıq kimi 
qəbul edilən safürəkli həqiqət divanə- 
ləıi, həyatda yerini tapmayan, bunun 
iiçün də bəzən avaıa gəzən, buna bax- 
ıuayaraq, əsl insan və bəşəri hisslər qar- 
şısında heyrətə gələn qeyri-adi adamlar 
bO-cıIar” ədəbiyyatınm ən populyar 

qəhrəmanları idi. Taıixi mövzuda yazıl- 
mış roman və povestlərdə sosialist mən- 
gənəsindo öz milli köklorindon, dövlətçi- 
lik ənənələrindən uzaqlaşmağa məhkum 
edilmiş xalqın dövlətçilik taıixinə, qəhıə- 
manlıqla zongin keçmişinə sıx-sıx miira- 
ciot olunıır, azadlıq və sorbostlik haqqın- 
da nisgil və arzular öz əksini tapırdı.

H.Abbaszadənin (1922) nosrində, 
Nobi Xəzri (1924). Bəxtiyar Vahabzadə 
(1925), Nəriman Həsən/.adə (1931) kimi 
sənətkarların poeziya və dramaturgiya- 
sında, Hidayət Orucovun (1944) bodii 
publisistikasında dalıa çox xalqın tarixi- 
nin ibrətamiz sohifələri, bu fonda liıik 
psixoloji yaşanlılar üstünliik təşkil edir. 
Bu onların, eləcə də Qabilin (1926 
2007) həmisə aktuallığı ilə seçilən şeir-

lori, “ Nosimi” poeması, Adil Babayev, 
İslam Səforli, Hüseyn Arif, Qasım Qa- 
sımzado, Zeynal Xəlil, Əliağa Kürçavlı- 
nın bir çox əsorləri Azərbaycan odəbiy- 
yatının qiymətli nümunələrindəndir.

Söz vo fikir azadlığı, siyasi düşüncə 
sorbəstliyi, pliiralizm, milli istiqlal, icti- 
mai ədalət uğrunda ədəbiyyatda başla- 
mış bu həıəkat 70-90-cı illərdo davam 
etdirilərok, ən nəhayət, Azərbaycanın si- 
yasi suverenlik, dovlət müstəqilliyi əldə 
etməsi ilə öz perspektiv moqsədlərini 
həyata keçirmiş oldu.

Bu mərhəlodo başqa dildə milli ədə- 
biyyat yaratmaq ononəsi davam etdirilir. 
İmran Qasımov, Maqsud İbrahimbəyov, 
Rüstəm İbrahimbəyov, Çingiz Abdulla- 
yev, Çingiz Hüseynov, Vladimir Qafa- 
rov, Natiq Rəsulzado, Alla Axundova 
və b. rus dilində yazan sənotkarlardır.

Qoşma
Azərbaycan şeirinin ən qədim və 
geniş yayılmış formalarından biri. 
Əsasən, 5-6 bənddən, hər bəndi 4 
misradan, hər misrası 11 hecadan 
ibarət, qafiyələnmə sistemi abab, 
cccb və s. olur. Həm yazılı ədə- 
biyyatda, həm də aşıq ədəbiyya- 
tında geniş yayılmışdır. Məzmunca 
müxtəlif olur. Son bənddə müəllifin 
adı, yaxud təxəllüsü verilir.

Azərbaycan ədəbiyyatının yeni ınər- 
hələsi üçün bədii zəmin hazırlayanlar və 
özləri də bu prosesdə fəal iştirak edənlər 
aıasında Fikrot Sadıq ( 1930), Əli Kərim 
(1931-69), Xəlil Rza (1932-94), Cabir 
Novruz (1933-2002), Məmınəd Araz 
(1933-2004), Famil Mehdi (1934-2002), 
Tofiq Bayram (1934 91), Hüseyıı Kürd- 
oğlu (1934-2003), İlyas Tapdıq (1934), 
Fikrət Qoca (1935), Musa Yaqub (1937), 
Vaqif Səınodoğlu (1939), Arif Abdullaza- 
də (1940-2002), Ələkbər Salahzadə 
(1941), İsa İsmayılzadə (1941-97), Çingiz 
Əlioğlu ( 1944), Sabir Rüstəmxanlı (1946), 
Ramiz Rövşən (1946), Nüsrət Kosoınənli 
(1946 2001), Zəlimxan Yaqub (1950) və 
b. şairlər seçilirlər.

60-cı illor şeirindo yeni poetik toına- 
yülün ilk aparıcı qüvvələrindon biri 
F.Qoca oldu. Onun bu illərdə nəşr olun- 
muş “Qağayı” , ‘ Hamıya borcluyam” , 
“ Yatmadığım gccolər” və s. toplularında 
idcoloji çərçivoJori dağıtmaq istoyən bir 
şair qəlbinin çırpıntıları duyulur.

Əkrəm Əylisli (1937) 60-cı illərdə 
milli nəsrin yeni obraz axtarışlarını ger-

çokləşdirən ilk yazıçılardan biridir. 
Onun “ Mənim nəğməkar bibim” poves- 
ti- “ Kür qırağının meşələri” , “ Büllur 
kiilqabmın nağılı" kimi əsərlərində hə- 
yatın real təsviri vcrilir.

Yeni Azərbaycan nəsrinin istedadlı 
nümayondolorindən olan Anarın (1938) 
bir çox hekayələri, “ Ağ liman” , "Beş- 
mərtəbəli evin altıncı mərtəbosi” , “Otcl 
otağı” , “Sizsiz” və b. sanballı osorləri 
milli ədəbiyyat tarixində xüsusi yer 
tutur. Anar həm do görkomli drama- 
turq və kinossenariçi kimi tanınır. Tari-
xi mövzuda "Dodə Qorqud” . “ Uzıın 
öınrün akkoıdları” kimi ssenarilori, "‘Şə- 
hərin yay günləri” , “Tolımino və Zaur” 
dramları Azərbaycan ədəbiyyatını zən 
ginləşdiron bədii örnəklərdir.

Çoxşaxəli yaradıcılığı ilo scçilon Fl- 
çin (1943) də cj ni ədəbi nəslə mənsub- 
dur. "Bir görüşün tarixçəsi” , “ Toyuğu 
diri qalması". “ Bayraqdar" povestlər 
“ Baladadaşın ilk mohəbbəti” , “ Şuşay 
duman gəlir” , “ Qarabağ şikostəsi 
“ Sarı gəlin” vo s. kimi hekayolər 
“ Mahınud və Məryəm". "Ağ dəv; 
“ Ölüm hökmü” kimi romanları, "M 
nim orim dəlidir , “ Monim sevimli <i 

lim” kimi pyeslori Elçini müasir Az; 
baycan ədəbiyyatmın on görkəmli 
mayəndoləri sırasına qoymuşdur. F\ı 
zamanda məhsuldar ədəbiyyatşünas v. 
tənqidçi olan Elçin “Tənqid və nəsr 
“Tənqid və ədobiyyatımızın probleml 
ıi” , “ Klassiklər vo miiasirlor” , “Cazibə 
sahəsi” kimi qiymətli kitab və monoqr: 
fıyaların müəllifidir.

60-cı illərdə ədəbiyyata gəlmiş ya/ - 
çıların uğurlu əsərləri sırasında Y.S 
modoğlunun (1935- 98) 'Qotl giinii" 
Mövlud Süleymanlının (1943) “ K 
romanlarının adını çəkmək olar.

Müstəqil Azarbaycan Respı blil 
da ədəbiyvat. Azərbaycanın dövlot ı 
toqilliyinin borpa edilməsindən və dt 
dövlətlər birliyi sırasına boraborhiiqın 
üzv kimi qəbul edilmosindon sonra A. 
baycan odəbiyyatım təcavüzkar Erm 
tan tərəfındon işğal edilmiş torpaql; 
qaytarılması, xalqın inkişaf etmiş 
lumlar soviyyosində yaşaması. gənc n. 
votonporvorlik ruhunda tərbiyə edilnı. 
yaxın və uzaq xalqlarla dostluq vo mo 
ni olaqəlorin tobliği, insanporvorlik və iı li- 
mai odalot kimi ümumboşori ideyaların 
yeni - qloballaşma şəraitindo daha da in- 
kişaf etdirilməsi problemləri moşğul et- 
məkdodir. Hər ciir ideoloji yasaqlardan 
azad olmıış və bu sahədə qarşıduımaya 
bir osas görməyən bodii təfəkkür sahibləri
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ədəbivyatın inkisafmı daha çox nəzori-es- 
tetik roqabətlə şortlondıı irlor. Btı baxım- 
dan son dövr Azoıbaycan ədobiyyatında 
postmodernist meyillərnəzəroçarpır. Bu- 
nunla belə. Azorbaycan odobiyyatının 
başlıca inkisal meyillori azərbaycançılıq 
məfkurosinin toronniimiinə vo tontonəsino 
osaslamr. 20 osrın sonıı. 21 osrin ovvollə- 
rindo c;*ri odobi prosesin <.anlanmasında 
yaradıcılıq alominə yeni istedadlı müəllif- 
lorin golməsindo odobi orqanların - 
"Azərbay'-.an", “ Literatuınıy Azerbay- 
djan” , "l'lduz” . “Qobustan" jurnalları- 
11111 vo "Ədəbiyyat qozetı nin hökumətin 

susi qoı arı ilə dovlot bndcəsindən ma- 
iıyyoləşdirilmosinin böyük rolu olmuşdur.

Dövlot müstəqilliyinin bərpa edilıno- 
-,ı Azorbaycanda klassik irsin yeııi me- 
arlarla dəyorləndirilmosino imkan ya- 
.ıldı. ÜmummiTli lider Heydor Əliyevin 
səbbiisii və bilavasito rəhborliyi altında 

. Fiizulinin 500 illik, “ Kitabi-Dədo
v rqud” eposunun 1300 illik yubileyləı i- 
n geniş miqyasda keçirilmosi və hər iki 
dbiriıı zirvə toplantısuıda dünyanın bir 

dövlot başçılarımn iştirakı azad
• 'orbayuında ədəbiyyatın, mənəviyya- 

, bütün modəniyyotin parlaq tənjanəsi-
çevrildi. Fiizıılinin 500 illiyi tokco 

/orbaycanda deyil, Türkiyo, İıan, İraq, 
usiya, Özbokistan, Çin və başqa ölkolor-
o do geniş qeyd olundu. Həmin todbirlor 
ızorbaycanda odəbiyyatşünaslıq elminin 
ıkişafına da yeni təkan verdi. “ Kitabi- 
) >də Qorqııd”un elmi-tənqidi mətni və 
utləvi ııoşrləri, bu möhtoşəm oğuznamə 
ıqqında yeni monoqrafık tədqiqatlar 
ıq üzü göıdü. Füzulinin 6 cilddə əsərləri 
dilliyyatı), həyat vo yaradıcılığına dair 
ındamental todqiqatların yeni bir silsılə- 
noşr edildi. Bu işdo Azorbaycan Milli 

lmlər Akademiyasında, o sıradan Niza- 
ıi ad. Ədəbiyyat İnsluuıunda çalışan 
mlorin böyük xidmotləri olmuşdur.
Azərbaycan dilindo latın qrafikası ilə 

iitlovi noşrlorin həyata keçirilmosino vo 
/əıbaycan Milli Ensiklopediyasının 
əşıino dair Prezidcnt İlham Əliyevin 12 
ınvar 2004 il taı ixli səroncamları vo bu 

nünasibətlə ölkodə geniş miqyasda hə- 
ıta keçirilən tədbirlor do Azorbaycaıı 

dəbiyyatının və odəbiyyatşünaslıq el- 
ninin inkişafına, yeııi uğurlar qazanına- 
ına böyük tominatdır.

Çağdaş Güney ədəbiyyatı. 19 osrin 
ilk çorəyindo Azorbaycan torpaqlarının 
Rusiya vo İran arasında bölüşdiiriilıno- 
sindon sonra eyni odobi-modəni inkişaf 
yolu keçmjş Şiınal vo Canubda xlobi 
proses do forqli xiisusiyyotlər kəsb et-

moyo başlayır. Uzun onillikJor orzində 
Conubda Azorbaycan dilmdo tohsil vo 
yazı olmadığındaıı. ədobiyyatın inkişafı 
da Şimaldakından, tobii ki. xeyli geriyo 
qalmış olur. Yalııız ınilli azadlıq horo- 
katları dövründə qısa miiddjto azadlığa 
çıxmış Conubi Azorbaycanda odobi-mo- 
doııi hoyat siirotlo inkişaf edir. sonra iso 
yeno do ıı/ıın miiddəto inkişaf dayanır. 
Belə qısaınüddotli oyanma mərhələlorin- 
don biri 1918 20 illordo Şeyx Məhətn- 
mod Xiyabanmin. digori iso 1945 46 il- 
lordo Seyid Cofor Pişovəıinin başçılığı 
altında həyata keçınişdir. Homin illərdo 
ana dilinda kitablar. dərsliklor noşr edi- 
lir, mill’ moıbuaida- osasən, votənpər- 
vərlik ruhunda yazılmış odobi niimuno- 
lor gcniş yer alırdı. Keçən osrin qııxıncı

“Azərbaycan”
Ədəbi-bədii jurnal. Azərbaycan Ya- 
zıçılar Birliyinin orqanıdır. 1923 ildən 
müxtəlif adlarla nəşr olunur. İndiki 
adı ilə 1953 ildən çıxır. Jurnalda Azər- 
baycan yazıçılarının yeni əsərləri, ha- 
belə dünya ədəbiyyatından tərcümə- 
lər dərc olunur. Səhifələrində ədəbi- 
tənqidi, publisistik və s. materiallara 
da yer verilir. Simurğ (Tağı Şahbazi), 
R.Axundov, M.Quliyev, H.Nəzərli, 
M.ƏIəkbərli, M.ibrahimov, Məmməd 
Arif, Mehdi Hüseyn, Əbülhəsən, 
Rəsul Rza, Ə.Vəliyev, Əhməd Cə- 
mil, Q.Musayev (İlkin), C.Məmmə- 
dov, I.Şıxlı, Ə.Əylisli, Cabir Novruz, 
Y.Səmədoğlu müxtəlif illərdə jurnalın 
redaktoru olmuşlar. Hazırda jurnalın 
baş redaktoru İ.Qasımzadədir.

illərinin ortalarında yaıadıcılığa başla- 
mış gonc istedadlar islam inqilabının qo- 
ləbəsindən (I979) sonra Azərbaycan di- 
liııdə nəşr olunan “Varlıq” jurnalının so- 
hifəlorindo öz yaradıcılıqlarını davam 
etdirməyo imkan tapdılar. Cənublu so- 
notkarlardan Haınmal, Kəriıni, Nitqı, 
Biriya, Şeyda, Sönməz, Solıənd, Sahir, 
Oxtay, Savalan, Forzano kiıni yazıçı və 
şaiıiorin adlarını çokmok olar. Çağdaş 
Conub ədəbiyyalının inkişafında osası 
Azorbaycanın böyiik alim və ictimai xa- 
diıni Cavad Heyot tərofındən qoyulmuş 
“Varlıq” jurnalının miistosna rolu vardır.

Conubi Azorbaycan odobiyyatımn 
çoxsaylı niiınayondolori arasıııda Mo- 
həmmodhiiseyn Şəhriyarın (1905 88) 
xüsusi yeri və rolu vardır. Orta və ali 
tohsilini fars diliııdo alan Şohriyar ilk 
goncliyindon böyıik Nizami Gancovinin,

Hafız Şiıazinin, S.Ə.Şirvaııinm osəi'Jaıi- 
nin tosiri altında bodii yaradıcılıga baş- 
lamış. çagdaş İran vo Azorbaycan poe- 
ziyasmın gorkomli nümayondobrindon 
birı kiıni taııınmışdır. Sonotdo ictiıııai li- 
rikaya iistünliik veron Şəhriyar çağdaş 
diinyamn ağrılı pıoblemlərindon geııiş 
bəlıs edir. Azoroaycan dilindo on böyük 
osori iki hissodon ibarot "lleydorbahaya 
salam" poemasıdır Bıı osoro istor Conıı- 
bı, istor Şimali Azorbaycanda ıstorso do 
Tiirkivodə onlaıia cavab yazılmı>dır. 1 la- 
zırda Cənuhi Azarbaycanda odobi proses 
get-gedo ınkişaf elmokdodir. Yaradıcılı- 
ğıııı Şimalda davam etdirən Balaş Azor- 
oğlıı, Əli Tudo, Mədino Giilgün. llöku- 
mo Biilluri, Sölırab Talıir kimi sonotkar- 
lar lıor iki tayda yaranan Azorbaycan 
ədəbiyyatını qiymotli niimunolorb zon- 
ginloşdirmişlər.

Azorbaycan odobi-nazori estetik fıkıi 
qodim uırixə, zəngin ononəyə vo itso ıııalik- 
dir (bax Ətbbivyııtşiiııashtı moqaləsinə).

Çağdaş Azərbaycan odobiyyatı heç də 
ideal bircinsli və vahid ideya-estetik əsa- 
sa malik olan bir hadisə deyildir. Azor- 
baycan odobi-ictimai ıniihitindo hökm 
sürən pliiralizm və oqidəazadlığı şəraitin- 
do ən müxtolif odobi cərəyan və qruplaş- 
maların nümayəndolərinə rast golmok 
mümkündür. Lakın onların oksəriyyori 
ııin məramı və moqsədi Azorbaycan döv- 
lətçiliyinın inkişafı, biitün miitoroqqi bo- 
şoriyyollo biıiikdə Azərbaycan xalqının 
xoşbəxtliyidir. Bıı mənəvi yekdilliyi 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 2004 ildo 
keçirilmiş 11-ci qurultayımn qoraıiarı da 
bir daha tosdiq etmişdir.

Ə ıL  H ii c ı y c v C . X X  osr Azorhaycan xlo- 
biyyatı tarixi. 1955' A r a s l ı  I I  XV N- X V I I I  
ssr Azarbaycıın Ä İəbiyyatı tarixi. B., 1956; H e r - 
t c l s  Y . H .  Höyük Aznrbaycan şairi Nizami. H „ 
1958; Azarbaycatı .xlobiyyatı tarixi. 3 cildda. H „ 
1960 1961 Q u l u z a d ə  M . Fii/ulinin lirikası. 
H.. 1965; D a d a ş z a d ə  M . A .  Əsorlori. 3 
cilddə. B „  1967 1970; M i r  t . ı l a l .  I l i i s e y -  
ıı o v  F .  X X  əsr Azərbaycan .ə<J.->hiyyalı taı ixi. B „  
1973; A z a d ə  R.  Azorbaycaıı cpik şciriniıı inki- 
şaf yolları ( X I I  X V I  əsrbr). B „  1975; Q a s ı n ı -  
z a d ə  F. X I X  əsr Azərbaycatı .xləbiyyalı tarixi. 
H„ 1975; K ö ç ə r l i  l'. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 
cilddə. H . 1981; M ə m m ə d  C ə f ə r .  Nizanıinin 
fikir diinyası. B . 1982; N ə b i y e v  B. Roıııan və 
nıüasir c|əhrənıan. H „ 1987; I I  əb  i b b ə y  I i İ.Cə- 
lil Mənımədi|uluzadə: miilıiti və miiasirləri. B., 
1996; S o f ə r l  i Ə „  Y u s i f l i  X . Qədiııı və ort ı  
əsrlər Azərbaycan əd'-biyyatı tarixi 1} ID98; F I -  
ç i ı ı  Ədəbiyyatımr/ııı yaradıcılıı| prolılcmlən B 
l‘W9; K  ə r i ııı I i T .  Nizatııi və tarix. H 200 
Q a r a y c v  Y.  X I X  X X  əsrlər Azərbaycaıı ədə- 
biyyatı larixi. 0 . 2003; Q  a ı  ı f t j  ı M . (V a ıı asııı 
sənəli. B „  2003; Azərhaycan ədəbiyyatı tarixi. 6 
cildılə. B „  2004. C . I . ; M  i r C  ə I a I. A/ərhaycaıı- 
da ədəbi məktəblər. B „  2004.

li.ıkir N.tbiycv, Tcymıtr K.ıriıııli
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Azorbaycan ərazisi memarlıq abido- 
ləri ilo zəngindir. Qədim insanların bodii 
yaradıcılığı Neolit vo Eneolil dövrlorinə 
aid abidəlordon məlumdıu'. Təbii-coğra- 
fı və iqlim şorailinin miixıolifliyi lap qo-

MEMARLIQ

liklor) müdafio tikililəri siklop tikililəro 
aid edilir. Cənubi Azorbaycan orazisin- 
do Araz yaxınlığında da bu tipli qala ti- 
kililori (Bastam, Danalı, Qalaoğlu və s.) 
aşkar cdilmisdir. Başlanğıcını mağara

yaşayış məskənlorindon (Azorbaycanda 
onun ən tipik nümunosi Azıx ınağa- 
rasıdır) alan qazma damların tokmilləş- 
ıııəsi nəlicəsində sonralar ağacdan pillə- 
varı örtuklü ev tipi geniş yayılmışdı.

Qii'qulası. Bakı 6-7 3srlar.

dim dövrlordon Azərbaycan sonot.karla- 
rını müəyyən likinti-memarlıq problem- 
lərinin həllinə sövq edirdi. Miixtəlif 
memarltq tikililərinin yaranması və ya- 
yılmasında Azorbaycanın tarixən inki- 
şaf etmiş vilayətlərinin önəmli rolu ol- 
muşdur. Qobustanda ən qədim yaşayış 
yerləı i (mağaralar, müxtəlif primitiv sı- 
ğınacaqlar və s.) ilə yanaşı, meqalitik 
mcmaılıq abidoləri - kromlcxlor, meıı- 
hirlor (çoban daşı), dolmenlər və siklop 
tikililəri də aşkar edilmişdir. Azərbayca- 
nın müxtolif yerlorində tez-tez təsadiif 
edilon siklop tikililər xüsusilə maraq 
doğurur. Hündür daşlardan quraşdırıl- 
mış qurğular el arasında “qalaça” , ya- 
xud “ hörükdaş” adhınır. Naxçıvan 
şohəıi yaxınlığındakı Çalxanqala (Tunc 
dövrü) vo Arpaçay sahilində Qaratopo 
dağındakı Oğlanqala (e.o. 2-1 -ci minil-

Qız qalası
içərişəhərdədir (Bakı). inşaat kons- 
truksiyasına görə Sasani dövrü ilə 
(6 əsr) bağlanır. Sonralar bərpa və 
rekonstruksiya olunmuşdur. Müx- 
təlif funksiya daşıdığı (dini, astrono- 
mik, müdafiə və s.) söylənilir. Üzə- 
rindəki daş kitabədə “Məsud Davud 
oğlunun qalası’’ yazılmışdır. Kita- 
bənin indiki yerinə bərpa zamanı (12 
əsr) qoyulduğu ehtimal edilir. Qa- 
lanın hündürlüyü 28 m, diametri 
16-16,5 m. Abidənin "Qız qalası" 
adlandırılması haqqında müxtəlif 
əfsanələr mövcuddur. "Yenilməz", 
"fəth edilməmiş" mənasını bildirməsi 
daha inandırıcıdır. Orijinal memarlıq 
quruluşuna malikdir.

Azorbaycanın qədim ev tipləriııdən ol . 
qaradamların səciyyəvi xiisusiyyəti 
ların örtiik konstruksiyasında idi. f 
sindo ocaq yandırıldığından divarlı 
his basmış (adı da buradandır) c 
damlarda tüstü çıxması və işıq düşn 
üçün baca qoyulurdu.

Azərbaycan ərazisindo Manna d 
lətinin təşəkkülü (e.ə. 9-7 əsrlər), ■ 
sonralar Conubda Atropatena dövi. 
ııin yaranması ilə şəhərlər salını: 
müdafıə tik liləri, əzəmotli qala divaı 11 

inşa cdilmişdi. Hosoııli (Həsonlu) abiıi « 
kompleksi, eloco də Urmiya gölü sahilin- 
dəki qayalarda çapılmış sərdabalarııı ləd- 
qiqi göstorir ki. Azorbaycanda eyvanlı ev 
tipi 7 əsrdəıı təşəkkül tapmışdır. Homin 
dövı ün digər memarlıq qurğularından ye- 
gano ciıni tikili olan od mehrabları 
(miiqəddəs odun saxlandığı yer) zəma-
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nəmizodək gəlib çatmışdır. Bu dovrdo 
yaranmış tikililər Azorbaycan memar- 
lığının sonrakı inkişalina, eləcə do Əhə- 
monilər dövlotinin və Ön Asiyanın digər 
ölkolorinin memarlığma ohomiyyotli tə- 
sır göstəımişdir Atoşporəstliyin yayıl- 
ması ilə bağlı yaranan ibadətgahlar 
(atəşgədələr) iskmıdan önco likilmiş əsas 
diııi binalar olınıışdtır. Conubi Azər- 
baycanda. qədiııı Şiz şolıərinin əra- 
zisiııdəki Toxti-Siileynıan adlanan qa- 
lada verloşon Sasanilər dövriinə aid 
Xzorgoşə.'b atoşgədosi bu ciir tikililər 
irçiin səciyyovi olan elementləri öziində 
birləşdirmişdi. Qafqaz Albaniyasında 

ə. 4 osr eramızın 7 osıi) şohərsalma
li .ııkişaf etmişdi. Qəbolo şohərinin 

:hkom qala divarları, saxsı boıular- 
an çəkilmiş su koməri, Dəmirqapı 
Oorbənd) keçidində dasdan tikilmiş 
üdafio sislemi (“ uzun divarlar” ), Çıraq-

iömünə xatın türbəsi
ixçıvan şəhərindədir. Memarı 
:əmi Əbu Bəkr oğlu Naxçıvanidir.

'  jrbaycan Atabəylər dövlətinin 
;isi Şəmsəddin Eldənizin arvadı 

: münə xatının qəbri üzərində 
Kilmişdir (1186). Əsas tikinti mate- 
•aiı bişmıs kərpicdir. Kompozisiya 

h Tınə, incə, zərif naxışlarına görə 
>rta əsrfər memarlıq sənətinin nadir 
ıcilərindəndir.

ala (6 əsr) Ləkit kəndindəki dairəvi 
istian məbədi (5 6 əsrlər), Qum kon- 
ındəki bazılika (təqr. 6 əsr), Mingəçe- 
ıdoki mobodlor konıpleksi (7 osr) və s. 
horsalma mədoniyyətinin yüksok 
vivyəsini göstərir. Sasanilər dövrü 

temarlıq abidələrindon miidafıə tikili- 
ı i xüsusilə uiqqoti cəlb edir. Bakıdakı 
'iz qalası və ətralindakı inşaat kom- 
leksi. Xəzər dənizinin sahiliııdon baş- 
yaraq, Babadağın otəyindo qurtaran 
ulgilçay səddi, Beşbarmaq soddi 
Dəvəçi rayonu ərazisindo) Azorbay- 

nda istehkam tikililəriniıı inkişafı 
aqqında geniş təsəvviir yaradır.

Ərəb istilasından (7 əsr) sonra Azər- 
ıaycanda islam äininin yayılıııası i'o 
>ağlı memarlığın da inkişaf yönii doyiş- 

di. Yeni tinli binalar- məscid, modıoso, 
türbo, karvansara vo s. tikilməyo baş- 
ladı. Bordə, Ərdəbil, Marağa, Uımiya, 
Şamaxı, Şənıkur (Şomkir), Şabran, Bey- 
loqan, Goncə vo Naxçıvan bu dövrdə 
Azərbaycanm on önomli şohorləri idi. 
Şamaxı, Goncə və Beyloqanın böyiik

şəhərloro çevrilmosi də məhz bu dövrə 
aiddir. Erkon fcodal şəhorlorinin forma- 
laşmasında möhtoşəm qala divaıiarı ilə 
ohatəlonmiş içqalaların mühüm ebə- 
miyyoti vardı. Feodal hakimlorinin sa- 
rayları yeıiəşən içqalaların ətrafnıda 
“şəhrislan” adlanaıı yaşayış moskonlori 
salınır. iri inzibati vo ictimai binalar tiki-

lirdi. Bu dövrdo islam dini ib bağlı tiki- 
lilərlo yanaşı, QalqaJ Albaniyasının bo- 
zi oyalotlorindo xristian mobədlori, 
miidalio istehkamları inşa cdilirdi. Bıııı- 
lardan indiki İsmayıllı rayonunun ərazi 
sindoki Cavanşir qalası (toqr. 7 osr) vo 
Qazax ıayonunun Yuxarı Əskipara

koııdi yaxınlığındakı qala komplek >ı 
(5 S osrlor) diqqoti colb edir.

Orıa osrlordo Azorbaycan orazisiııdo 
iıışa edilıniş albaıı tikııılori memarlığw 
iııkişalında öııomli rol oynaımşdır. Hu 
abid*lordon Zaqatala rayonıındakı Pa- 
şan vo Mııxax kondindo 4 5 osıioıo aid 
tikili qalıqları, Şoki rayonunım liöyük

Goldok koııüindo (lovıırqala (6 osr), 
Qobolo rayonıındakı liöyiik Əıııirli 
koııdindo (4 8 osr) albaıı mobodlori, 
Oğıı/ şolıorindo albaıı kilsosi (orta 
osıior), Dağlıq Oarabağın Xocavoııd 
rayoınınuıı Oaıakoıul kondiiKİo albaıı 
kils-'>si ( I osr) Sos koııdindo (4 osr). İatsi
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kondində (5, 7 və 8 əsrlərə aid 4 məbəd), 
Taqaverd kəndində (675), Güneyçartar 
kəndində (1236) alban məbədləri, Ağdə- 
rə rayonunun Aterk (5 əsr), Kolatağ 
(614). Qoçoqot (672, 698), keçmiş Dos- 
tahir (713), Qasapet (718), Çıldıran (12 
əsr) kəndlərindo, eləcə də Yuxarı Qara- 
bağın Susanlıq (4-6 əsrlər), Vanq (9 əsr), 
Traxtik (1094), Tsakuri (1131), Məm- 
mədadzor (1147), Tuğ (1197) kəndlərin- 
də, Əsgəran rayonunun Şuşikənd (905), 
Çanaqçı (1065 və 1100), Xaçmaç (1100), 
Xantsk (1122), Xındırıstan (1202) kənd- 
lərində alban məbədləri dövriimüzədək 
mühafızə oltınmuşdur.

Gəncə və Beyləqanda aparılan aıxeoloji 
tədqiqatlar bir sıra tikili qalıqlarını aş- 
kara çıxarmışdır. Gəncə çayı üzərindəki
3 körpü (12 əsr), Beyləqandakı yaşayış 
evloıi, hamam və s. qalıqları Arran 
memarlıq məktobinin üslub özəllikləıi 
haqqında aydın təsəvvür yaradır. Arran 
memarları böyük şöhrət qazanmış, baş- 
qa ölkələrə dəvət olunmuşlar. Amasya- 
dakı (Türkiyə) məscidin minarəsi üzə- 
rində qalmış kitabədə onun 1236-46 il- 
lərdə aıranlı memar Məhəmməd ibn 
Mahmııd tərəfındən tikildivi yazılmış- 
dır. Naxçıvan memarlıq məktəbinin abi- 
dələri miixtəlif rəngli kaşıdan ornament-

bəzəkləri, minimal diametri Azərbaycan 
memarlarının yüksək ustalığını ııümayiş 
etdirirdi.

12 əsrin başlanğıcı Azərbaycanda fe- 
odal dövlətlərinin yaranınası və giiclən- 
məsi ilə səciyyələnir. Bıı dövrdə Azər- 
baycanın siyasi müstəqilliyi yerli ıııədo- 
niyyət ənənələrinin inkişafı iiçün imkan 
yaratdı. Ölkənin əksər vilayətlərini bir- 
ləşdirən dövlətlərin yaranması iııcəsənət 
və memarlığın inkişafına, memarlıq-in- 
şaat ənənələri əsasında yerli memarlıq 
məktəblərinin meydana gəlməsinə səbəb 
oldu. Arran memarlıq məktəbini təmsil 
edən Gəncə. Beyləqan və Bərdədən son-

15 aşınm lı X udafəriıı korpusü (7 osr).

Ərəb xilafətinin yüksəlişi dövrtində 
Azərbaycan memarlığının inkişaf məı- 
kəzlərindən biri do Bərdə şəhəri idi. 
Mənbələrdə “ bu yerlərin Bağdadı” ad- 
landırılan Bərdədə geniş tikinti işləri 
aparılmış, çoxlu məscid və başqa dini 
binalar, karvansara, bazar, hamam və s. 
tikilmişdi. Xilafətin zəifləməsi nəticəsin- 
də Azərbaycanda kiçik feodal dövlətlo- 
riııin yaranması ilə bağlı 10-12 əsrlərdo 
müxtəlif memarlıq məktəbləri formalaş- 
dı (Arran, Təbriz, Naxçıvan Şirvan- 
Abşeron). Azərbaycan memarlıq mək- 
təbləri arasında iimumi iislub yaxmlığı 
var idi. Arran memarlıq məktəbinə 
(Gəncə, Bərdə, Beyləqan) mənsub sənət- 
karların yaratdığı binalaıın əksəriyyəti 
Gəncə zəlzələsi (1139) və monqol 
hücumları (13 əsr) zamanı dağılmışdır.

Ii baştağ kompozisiyalarının tətbiqi, Şir- 
van- Abşeron məktəbinə mənsııb tikili- 
lər sadə memaıiıq bölgüləri və dekorativ 
oyma bəzəkləıi ilə seçilir. Təbriz məktə- 
binin ən yaxşı abidələri üçün dəbdəbəli 
quruluş, dekorların müxtəlilliyi səciyyə- 
vidir. Bu dövrdə Azərbaycaııda inkişaf 
etmiş memarlıq qurğularından minarə- 
lər diqqəti cəlb edir. Dövriimiizədək gə- 
lib çatmış abidələrdən məlum olur ki, 
Azərbaycanda minarələrin formalaşma- 
sı prosesi sürətlə keçmiş, artıq 11 əsrin 
əvvəllərində adi ıninarə tipləri meydana 
gəlmişdir. 19 əsrin ortalarınadək möv- 
cud olınuş Şəmkıır (Şəmkir) minarəsi (12 
əsr) məluın minarələrin ən kamil örnəyi 
olmuşdur. Bişmiş kərpicdən tikilıniş mi- 
narənin hündürlüyii 60 ııı idi. Onun firu- 
zəyi mina ilə işlənmiş həndəsi ornamentli

ra Naxçıvan (Naxçıvan memarlıq nı 
təbi), Şamaxı (Şirvan- Abşeron 
maıiıq məktəbi), Təbriz və M. 
(Təbriz memarhq məktəbi) şa' 
Azərbaycan inemarhğmın ınərk 
oldu. Naxçıvan memarlıq məkf ə
mənsub tikililərdə əsas inşaat ni;ı lı
kərpic idi. Buıada miixtəlif komp ı-
siyalı inşaat və bəzək üslubları i* . b
hazııianırdı. Bu ınəktəbin əıı yüksəl. r-
vəsini Naxçıvandakı Yusif Küseyir u
(1162) və Mömiinə xatın (1186) tiirh: .>- 
rinin, eləcə də hazırda nıövcud olmayan 
dini tikililər kompleksiııin müəllifı me- 
mar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin 
yaradıcılığı təşkil edir. Əcəmiııin yaıa- 
dıcılığı üçiin obrazın monumentallığı, 
kompozisiyanın miitənasibliyi və dekor- 
ların zərifliyi, öz dövrünə görə rası >nal
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konstruksiyalann tətbiqu ornaıncnt bə- 
zəklərinin oynaqjığı səciyyəvidir. Onıın 
ornament kompozisiyaları bədiiliklə ri- 
yazi təfəkkiirün üzvi bhJəşməsinə əsasla- 
nır. Əcəıninin yaratdığı kompozisiya və 
uekoratıv bəzək iislubıı Azərbaycanm, 
cləcə də bir sıra ölkələrin türbə tikililəri- 
n.ı böyiik təsir göstərmişdir. Marağada- 
kı Göy giinbəz türbəsi (1196 ıneınar 
Əhməd Məhəmməd oğlıı) Əcəmi iislu- 
buna xüsusilə yaxmdır. Marağa abidələ- 
ri A/.ərbaycan memaıiığının inkişafında 
əsas yer tutmuşckır. Bıınlardan dövrii- 
ı ıüzədək çatmış ən qədimi Qırmızı güıı- 
əz tiirbəsidir (1148, ınemar Bəkir Mə- 

həmınəd). Urmiyada rikilmiş “ Üç giin- 
'əz" tiirbəsi (1185. memar Əbtı Mənsıır 
kısa oğlu) memarlıq quruluşuna görə 

.larağa abidələrinə yaxındır.

Mjraxanı atəşpərəst məbədi
-akinın Suraxanı qəsəbəsindədir. 
!an quruluşuna qörə şəhər karvan- 

iarına oxşayan atəşgədə beş- 
; daxili həyəti əhatə edən hüc- 
ırdən və həyətin ortasında tikil-

11 v üstü günbəzlə örtülən dördbu- 
ı ibadətgahdan ibarətdir. Abidə- 
?sası qədim dövrlərdə qoyul- 

j,dur. indiki binanı 1713 ildə Hin- 
ıs;anm Multan vilayətindən gəlmiş 
i’əşpərəst tacir və zəvvarlar tikdir- 
'şlər.

Naxçıvan məktəbinin kərpic tikililə- 
ində foımalaşmış memarlıq üslubları 
laşdan tikilmiş uirbələrdə Culfa 
ayonunun Cuğa knndi yaxınlığmdakı 
iiilüstan türbəsində (13 əsrin əvvəli). 
üzuli rayonunun Babı kəndindəki 

>eyx Babı Yəqubi tiirbəsində (1273- 74, 
ıcmarının Əli Məcidəddin olması gü- 
ıan edilir) və Aşağı Veysəlli kəndindəki 
»1irəli türbəsində (13 14 əsıior), Zəngə- 
urun Səlim keçidindəki Səlim karvan- 
arasında (1328/29), İrəvan şohərinin 
7 8 /ı//;-də yerləşən Cələrabad kəndin- 
əki Pirhüseyıı tiirbəsinda (1413) əksiııi 
ıpmışdır. Bərdədə (1322, memar Əlı- 

nəd Əyyub oğlu əl-Hafiz Naxçıvani) və 
ərur rayonıınuıı Qarabağlar kəndində 

(qoşa minarəlj tiiıbə; minarələr 12 
əsr 13 əsrin əvvəli. tiiıbələr 14 əsrin 
əvvəli) qalmış türbələrin oxşaıiığma, 
lıər ikisinin 14 əsrin əvvəlində tikilıııə- 
sinə əsasən bıı abidələrin eyni memar 
tərəfindən yaradılılığı ehtimal olunur.
12 əsr Azərbaycan ıneınarbğı Kiçik 
Asiyada Səlcııqilər dövlətinin xatirə

tikililəriııə xiisusi təsir göstənnişdrj’. 
Bəz.i halhııda bu təsir müəyyən hir 
binanın tikintisi iiçün Azərbaycan me- 
ınaıiarımn başqa ölkələrə dəvət edil- 
məM ilə bağlı olmuşdur.

10 12 əsrlərdə yaşayıb yaratmış bir 
çox Azərbaycan memarı. bəıına və bə- 
zək ustalarımn adlan miixtəlif tikililərin 
kitabələıində daş plitələriııdə. dekor 
elementlərmdə və s -də dövriimıizədək 
çatmışdır. Bunlardan Məhəmməd Cəfər 
oğlıı (Beyləqaıı rayonımun "Peygəın- 
bər' qəbirislanlığındakı kitabəli plitə.
10 osr). İbrahim Osman oğlıı (Gəncə 
darvazası, 1063). Məhəmməd Əbııbəkr

oğlıı (Bakıda Sınıqqala məscidi, 1078), 
Möhsiin (11 əsr; osəıiəri ınəlum deyil). 
oıuın oğlu Bəııdan Möhsiin oğlu (12 əsr; 
əsəıiəıi məlum devil), ııəvəsi Bəkir Mo- 
həmməd, Əcəmı Əbubəkr oğlu Naxçı- 
vani, Aşıır İbrahiın oğlıı (İçərişəhərd^ki 
İbrahim məscidinin daş nıelırabı, 1171), 
Əminddin Məsud (12 əsr; əsərləri nıə- 
luın deyil) Əbıı Mənsur Mıısa oğlu, 
Əhməd Məhəmmxl oğlıı, Cəmal~'ddin 
(Ordubad rayoıuııum Xanağa kəıı- 
dindəki Əlirıcəçay xanəgalııııda uirbə.
12 əsriıı sonu 13 əsrin əvvəli), Əhməd 
Əbııbəkr oğlıı (13 əsr. Mərəııd; əsəıiəri 
bəlli deyil), Əbdülməcid Məsııd oğlıı 
(Mərdəkanda dainvi qasr, 1232/33), 
Zeyııəddin Əbıırəşid oğlıı Şirvani (Bakı 
liınamnda Şirvanşahlarııı ‘Bayıl qəsri” 
ıqamətgahı 1235), Bədrəddin ləbrizi

(Türkiyəniıı Konya şəhərində Cəlaləd- 
din Ruminiıı uirbəsi, 1273), Məh-'>mməd 
Mahınııd oğlu (Arraıı; Turkiyənin 
Amasya şəhərində ııı.>scid minarəsı, 
1236 4(ı). Mahınud Maqsud oğlu (l’ir- 
saatçay xanəgahının minarəsi. I25<ı). 
Mahıııud Məsud oğlıı (Hakıdakı Şəlıul- 
la məscidi. 14 əsr), ııəqqaş Əbdiilınömiıı 
Şərəfşalı oğlıı (Təbriz; Urıııiyada ıııəscid 
mehrabıııın oyma nftxışları, 1277). 
Mahnnıd Səd oğlıı (Bakı yaxınlığıııda 
Nardaran kəndindəki qəsr. Bibiheybət 
mascidiniıı minarəsi. 1305 13). Əlııııad 
Əyyııb oğlıı əl-Hafi/ Naxçıvani fBərdə 
Uirbəsi, 1322). gəctəraş Ni/am Bəııdgir

(Mərənd şəhəriııdəki Cümə ıınscidinin 
gəcdən oyma bəzəkləıi, 1329), Hacı Mə- 
lıəmməd (Təbrizdə. İsfahanda karvan- 
sara. 1331), Şahbənzər (Ağdaııı rayoıııı- 
ııun Xaçındərbətli kəndində tiirbə. 
1314) Quştasf Musa oğlıı (Nardaran. 
Xan haınamı I388)vəb. 10 I4əsıiərdə 
Azərbaycaıı memarhğmııı ən dəyəıii 
niimıınələrinı yaratmışlar.

7 13 əsıiərdə Azərbaycanda bir sıra 
möhtəşəın körpülər salınmışdır. Buıılar- 
daıı Araz çayı üzərindəki 15 aşırımlı (7 
əsr) v̂  11 aşırımlı ( 11 asıŞ Xuılafəı in kiir 
püləri, indİKi Oazax rayonııııdakı 4 aşı- 
rıınlı Sııııq köı pı'i (Onını/ı körpii. I2əsr), 
Gəıuəçayııı üzəriiKİəıı salııımış 3 kiirpu 
(qahqlan; 12 13 əsrlər), Cənııbı A/ər- 
baycaııın Miyanə Ş-alıaıi yaxınlığıııda. 
Qıadiizaıı çayı iizərind*ki körpıı (Qı/

Orlu osrlnr Albiiıı mcmarlıq nbidosi. I);ığlıc| Oıırııbıığ.
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köıpüsü, 12 əsr) və b. xüsusilə diqqəti 
cəlb edir.

Şirvan-Abşeron memarlıq abidələri 
üçün daş konstruksiyalar, həcm-məkan 
həllinin lakonikliyi, daş üzərində oyma 
nəbati naxışlar səciyyəvidir. Bakıdakı 
Sınıqqala mascidinin minarəsi (1078, 
Məhəmməd Əbubəkr oğlu), Məıdəkan 
qalaları (Dördküııc qala, 1187/88; Dairə-
vi qala, 1232/33, memar Əbdiilməcid 
Məsud oğlu), Nardaran qalası (1301, 
memar Mahmud Səd oğlıı), Ramana qa- 
lası (14 əsr) və s. bu məktəbin ən yaxşı 
abidələri sırasına daxildir. 13 əsrdə Bakı 
limanında tikilmiş və hazırda suyun al- 
tında qalmış Şirvanşahların ‘ Bayıl qəs-

ri” adlı iqamətgahı da bu dövrün ma- 
ıaqlı tikililərindondir. Bürclü divarlarla 
əhatə olunmuş bu binalar konıpleksi 
(1235, ustad Zcynəddin Əburəşid oğlıı 
Şirvani və ehtimal ki, memar Əbdül- 
məcid Məsud oğlu) üzəı indəki daş oy- 
malar, yazı və tosvirlər qıırşağı ilə birlik- 
də nadir memaıiıq ansamblıdır. Şir- 
van-Abşeron memarlıq məkıəbinə mən- 
sub olan tikililərdən biri də 13-14 əsrlər- 
də formalaşmış Pirsaatçay xanəgahıdır. 
Pir Hüseyn türbəsinin əırafıııda salınmış 
bu dini kompleksdəki minarənin üzərin- 
də onıın tikilınə larixi (1256) və ınema- 
rın adı (Mahmud Maqsud oğlu) qalmış- 
dır. Mərəzədəki Diribaba tiirbəsi (1402) 
və Bakıdakı Şirvanşahlar sarayı kom- 
pleksindo (1420-60) Şirvan-Abşeron 
memarlıq məktəbinin yetkin dövrü oksi- 
ni fapnuşdır. Əsas saray binası (1420-ci

illər), ona bitişik Divaııxana (1450-ci il- 
lər), türbə (1435, memar Əli), məscid 
(1442) və s. kompleksin ən maraqlı tiki- 
lilərindəndir. Şirvanşahlar sarayı an- 
samblının koınpozisiya ahəngdarlığı, bi- 
naların miqyasının məharətlə uyğunlaş- 
dırılması, yegaııə inşaat materialı ha- 
mar yonulmuş yeıii əhəngdaşıııın tətbi- 
qi, əzəmətli baştağ quruluşu, daş ü/ərin- 
də zərgər dəqiqliyi ilo işlənmiş oyma na- 
xışlar və memarlıq elementlərinin uyar- 
lığı Azərbaycan memarlığının şah əsər- 
lərindon olan bu kompleksə tontonəli 
görkəm verir.

13 osrin ortalarında Elxanilor dövlə- 
tinin yaranması memarlıq sahosində

müəyyən canlanmaya səbəb oldu. Elxa- 
nilər sülaləsinin banisi Hülakü xanın ha- 
kimiyyoti illoı ində [1256-65] Marağa ro- 
sədxanası tikildi. Dövlotin paytaxtının 
Təbrizo köçürülməsi ilo şohor əsas me- 
marlıq-sənətkarlıq mərkəzinə çevrildi. 
Təbrizin ətrafında Qazaniyyə (Arqu- 
niyyə), qala divarları içərisində isə Rəşi- 
diyyə kimi şəlıorciklər salındı. Qazan 
xanın vəziri Rəşidəddinin tikdirdiyi Ro- 
şidiyyə xiisusilə məşhur idi. Akadeıniya 
şəhərciyi kimi tamııan Roşidiyyodə 24 
karvansara, 1500 dükan, təqr. 30 min 
yaşayış evi, kitab fondu 60 min nüsxədən 
ibarət 2 kitabxana, 2 ciimə moscid' məd- 
rəsolər, hamamlar, bağlar, doyirmanlar, 
yun paıça və kağız karxanaları, boyaq- 
xana, zorbxana və s. tikililor olmuşdur. 
Rəşidiyyənin osas memarlıq özəyini 
Giinbəd (Rəşidəddin tiirbəsi), Dər üş-

Şəfa (Şəfa evi) xəstəxanası, Abadsaray 
bağ-saray kompleksi toşkil edirdi.

14 əsrin möhtəşom tikililorindən 
Tobrizdəki Əlişah məscidi və Sultaniy- 
yədoki Ulcaytu Xudabəndə türbəsi 
(1305 13) diqqəti cəlb edir. Hər iki ab'- 
doni Elxani hökmdarı Ulcaytıı Məhəm- 
məd Xudabəndə tikdirmişdir (Əlişah 
Təbıizi bu abidələrin memarıdır). Son- 
ralar Ərk qalası adı ilo tanınan möhto- 
şom Əlişah moscidi və əzəmətli Sulta- 
niyyə türbəsi bir sıra abidələrin tikinti- 
sinə təsir göstərmişdir. Teymurun So- 
mərqənddə tikdirdiyi məscid və mədrə- 
səlorin memaıiıq quruluşu üçün Əlişalı 
moscidi örnək olmuş, Ulcaytu Xud?- 
bəndə türbəsinin tikilməsindon yüz il 
sonra italyan memarı F.Brıınelleskiııi ı 
Florensiyada ucaltdığı Santa-Maıiya 
del Fyore kilsəsinin günbəzində Sult.

Şirvanşahlar sarayı
içərişəhərdədir (Bakı). 1420-60-c 
illərdə tikilmişdir. Ansamblınır 
ahəngdarlığı, binalarının miqyasını 
məharətlə uyğünlaşdırılması, ye 
ganə inşaat materialı olaraq yerlı 
əhəngdaşının tətbiqi, kompozisiya- 
sının tamlığı, əzəmətli baştağ quru- 
luşu, daş üzərində oyma naxışlar və 
memarlıq elementlərinin uyğun şə 
kildə yerləşdirilməsi kompleksə tən- 
tənəli görkəm verir.

niyyə türbəsinin konstruktiv üsııllarn 
dan istifadə edilmişdir.

15 əsr Təbriz ınemarhq məktəbini 
ən gözəl abidəlorindən biri Təbrizdo1 
Göy məsciddir (1465, memar Xacə < > 
Gücəci. nəqqaş Nemətulla Bevvab). ‘h 
lamın firuzosi” adlandırılan Göy məs 
din memarlıq quruluşu, monument 
günbəzi, kvadrat biçimli böyiik saloı 
rumi və islimi naxışları, kaşı və oyı 
bəzəkləri, nəstəliq, kııfi, süls və rüqə x 
ləri ilə işlonmiş kitabələri 15 əsrdə Azə: 
baycan memarlıq-insaat sonotinin yü 
sək inkişaf səviyyəsini göstərir. 15 əsı 
sonu-16 əsrin əvvəllərində Səfəvil. 
dövlotinin yaranması və Təbrizin pa 
taxt elan edilməsi, eləcə də Şirvanın inz 
baıi mərkəz kinıi ohəmiyyətini itirməsi 
ilə Azərbaycanm siyasi və iqtisadi lıəya- 
tı ölkənin cənubunda morkəzləşdi. Azər- 
baycan memarlığında Təbrizin nıövqeyi 
xüsusilə gücləndi. Tikililərin tobii şəıait-
lo iizvi şəkildo əlaqələndirilməsi, bitkiıı 
kompo ı̂siyası və ozəmotli başlağ quru- 
luşu, kosmo kaşıdan zövqlə tərtib edil-

754

MEMARLIQ

miş kitabo və ornamentlərin tətbiqi 
memarlıq abidoləıində başlıca xiisusiy- 
yətlərə çevrildi.

15 16 əsrlordə Azərbaycan memar 
vo nəqqaşları başqa ölkələrdə də fəaliy- 
yot göstərmiş. müxtolif şəhəıiərdə ma- 
ıaqlı sənot örnəkləri yaratmışlar. Bursa, 
Qalıirə. Bagdad. Dəmirqapı (Dorbənd), 
Heral. Səmərqənd və s. şəhərlərdəki bir 
sıra memarlıq abidoloıində Azərbaycan 
memarlarının “ im/.alan” qalmısdır. 
Bnrsa şohəriııdoki Yaşıl tiirbənin 
(1420-21) nofis naxışlarla bəzədilmiş 
qapılarını azərbaycanlı usta Əhməd 
Tjbrizli hazniamişdır. Türbənin yaxın- 
lığındakı Yaşıl cameııin (1424) mehra-

mışdı. Azorbaycanın Tobıiz, Ərdobil, 
Bakı, Gəncə. Şamaxı vo Naxçıvan kimi 
iıi səhərləri haqqında tarixi qaynaqlar- 
da geniş məlumat verilir. Şohorsalma 
modəniyyətinin öyronilmosində Bakı. 
Gəııcə. Şamaxı, Naxçıvan və Şəkinin 18 
əsr L9 əsriıı əvvollərıiıdə rus hərbi mii- 
hondıslori tərəfındon tərtib edilmiş plan 
lan xiisusi ohomiyyot kəsbedir. lö əsrdə 
dini binaların tikintisi, əsasən. Azər- 
baycanm conub vilayotlorində aparıl- 
nnşdır. Ölkənin şimalında (xüsusilə Şir 
vanda) bu ciir tikililər molıdud xarakter 
daşımış, diın biııalar. əsason, Abşeroııda 
tikilmişdir. Abşeronun əski yaşayış ıııəs- 
kənlərində (Buzovna. Maştağa, Mərdo-

meıııar Əziz Məhəmməd oğlu), 16 17 
əsrlərdə başqa biııa vo tikililər komplek 
si tamamlanmışdır.

(.iəııcədokı İmamzado türbosi (14 17 
osrlor) do Azərbaycamıı önəmli dini tiki- 
liloriııdondir. Üzəriııdəki kitabodo rtirbə- 
nin imam Məhomməd Bağıruı oğlu Ib- 
rahimin qobri üzorindo tikildiyi göstəri- 
lir. Korpicdoıı tikilmiş tiirbonin ətrafın- 
da kiçik məscidlor tokyolor, karvansaıa 
tipli evlər. alaqapı və kömokçi binalar- 
dan ibarot dini koıııpleks yaradılmışdır. 
Memarlıq quruluşuna görə türbənin 14 
əsrin soıuı 15 əsrin əvvəllorində, otrafın- 
dakı kompleksin isə 17 əsrdo tikildiyi 
ehtiınal edilir. Goncənin C’üıno məscidı

ı Təbriz ustaları özlorinin hazırladıq- 
müxtolif boyalı kaşı üzlüklorlə bəzə- 

şlor. Çaldıran vuruşmasından (1514) 
nra I Sultan Solim tərəfindon İstan- 

ııla aparılmış azorbaycanlı memar Əli 
obrizli (Əsir Əli, Əcəm Əli toxəllüsləri 

ılə də lanmmışdır) İstanouldakı Top- 
qapı saraymın baştağını vo Sultaıı Soliın 
məscidini (1522) tikmışdir.

16-17 əsıiər memarlığı müəyyən də- 
rocədo keçmiş dövr ənouələrinm davamı 
olmuşdur. Bu dövrdə Comıbi Azəıbay- 
canda şəhərsalma işləri geııiş vüsət al-

Şirvanşalılıır siirııyı koıııplcksi. Bakı. 1420 60.

kan, Nardaıan, Keşlə və s.) 17 əsrə aid 
məscidlor qalmışdır. Azorbaycanın əıı 
qədim şəhəriorindən olan Əıdəbildə Sə- 
fəvilər siilaləsinin nekropohı Şeyx Sə- 
fiəddiıı kompleksi diqqəti cəlb edir. 16 
əsrdo buradakı Şeyx Səfi türbosinin ət- 
rafında miixtolif toyinatlı binalardan 
(türbələrj məscid, zəvvarlar iiçiin otaq- 
lar və s.) ıbarət iri kompleks yaradılmış- 
dır. Kompleksiıı əıı aədim tikilisi Cəıı- 
nətsara məscididir (13 əsr). C onnəısara 
məscidindən sonra ansaınblın osas biııa- 
sı olan Şeyx Sofi tüı bəsi tikilmiş (14 əsr,

(1606. ıneınar Şeyx Bohaoddin) öziiııo- 
ıııoxsus memaıiıq quruluştı. bayıra açı- 
lan dəriıı tutumlu baştağ-eyvanları, 
dövrüııo görə böyiik diametıii giLııbozi 
(17 ın) ilo diqqoti colb edir. Məscidiıı gi- 
rəcəyində qoşa minarə ııcaklünıış. qarşı- 
sında gcııiş ıııeydan salmmışdır. Xalq 
arasmda Şah Abbas məscidi kimi laııı- 
nan bıı abidonin miııbərinin iizorindoki 
oyma bəzokli ağac şobokəlori şobokocilik 
sonətinin ııadir luimunəlorindondir. 
Nardaıan kondmdəki Baxşoli məscidin- 
də (1663. ustad Muıad bonııa Əli) 17
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əsr Abşcron dini tikililərinin özəllikləri 
oksini tapmışdır. Bordodaki İmamzado 
moscidi dövriimüzədək çatmış nadir abi- 
dələrdondir. Türbo və mosciddon ibarot 
olan bu abidənin türbəsinin 14 əsrdo ti- 
kildiyi, 18 əsrdə isə bərpa edildiyi ehti- 
mal olunıır. Rus şərqşiinası B.A.Dor- 
nuıı fikrincə, burada əvvəlco İmamzadə 
türbosi olmuş, sonralar onun otrafında 
məscid (1868, memar Kərbəlayı Sofixan 
Qarabaği) rikilmişdir. 12-15 əsrlordə 
qülbvan, sokkiziizlü, günbəzli vo qüllə- 
varı-giinbəzli türbə tipləri üstiinliik təşkil

Ərdobil yaxınlığmdakı Kolxoran 
(Kohrəlan) kondində Şcyx Cobrayıl 
(Şeyx Səfioddinin atası) türbosi yerloşir. 
Türboniıı osas dəfn yeri günbəzlə örtül- 
müş səkkizüzlü zaldan ibarətdir. Türbə 
plan qurulıışuna və tutum-mokan holli- 
no görə Həzrə kandiııdoki Şeyx Ciineyd 
tiirbəsino uyğundur vo 14-17 əsrlordo ti- 
kildiyi ehtimal edilir. Şamaxı rayonunun 
Koləxana kondindəki türbəlor qrupu 17 
osr Azərbaycan qülləvarı türbələrinin on 
bitkin niimıınələrindəndir (9 türbədən 8-i 
qalmışdır). Qəbələ rayonunun Həzrə

də dini binalar və yaşayış evləri inşa 
edildi. Karvansaralar Şorqdə, o cüınlə- 
don Azərbaycanda geniş yayılmıs icti- 
mai tikili olmuşdur. Bu dövrdə Azər- 
baycan şəhoıiorinin strukturunda ya- 
şayış evləri, məscidlor, karvansaralar vo 
s. ticarət tikililəri başlıca yer tuturdu. 
Karvansaralar daha çox licarot ohə- 
miyyətiııə ınalik olan şəhorlərdə. yaxud 
karvan yollarının üstüııdə tikilirdi. Şəıq 
ölkolorindo olduğıı kimi, Azorbaycaıı 
şəhərlorində də hamam binaları geniş 
yayılmışdı. Hamamlar sanitariya-gigi-

Şəki xanlarının sarayı. 18 əsnn 60-cnllən

edirdi. 16 17 osrlərdə iso daha çox sək- 
kizüzlü tiirbələr tikilirdi. Bel* tiirbolərin 
ycraltı sərdaba bölməsi olmurdu. Dəf'n 
ycri üstii plitəli adi qəbir xarakteri daşı- 
yırdı. Bu dövrdə daha az ömürlü türbə 
tipi günbəzli sərdabalar olınuşdıır. On- 
ların sferik günbəzlə örtiilən zalları 
dördkünc plaıılı idi. Naxçıvandakı 
İmamzadə türbəsi, indiki Goranboy 
rayonunun Rəhimli kondindəki Adıgö- 
zəl bəyın ailə turbəsi, Qusar rayonunun 
Hozrə kəndində Şeyx Ciineyd tiiıbəsi 
günbəzli türbələr qrupuııa daxildir.

kəndindəki Şeyx Bədroddin tiirbosi 
(1446), Şeyx Məhəmnıəd tiirbəsi (15 
əsr), Şeyx Mənsur türbəsi (1572), To- 
vuz rayonunun Yanıqlı kəndindəki tür- 
bələr kompleksi (3 türbə; 17 əsr) və s. 
abidolor 15-17 əsrlorəaid türbələr içori- 
sindo maraqlı memaıiıq quruluşu ilo 
seçiliıiər.

17-18 əsrlordo ticarətin inkişafi ilə 
bağlı, müxtəlif toyinatlı binaların tikinti- 
si gcnişləndi. Şamaxı, Gəncə və Bakıda 
karvansaralar, Ərdobil (Qeysəriyyə ba- 
zarı) və Tobrizdə örtülü bazarlar, eləcə

yena funksiyası daşımaqla yanaşı. 1 ı 
də istirahət, görüş. söhbət və stolı ii 
oyunlar, həmçinin mərasimlər yeri 
Azərbaycan hamamlannın ən yaxşı . - 
nəkləri Abşeronun Nardaran kəııdiı ' 
(1388, memar Kəştasif Musa oğlıı), ha- 
kınııı İçərişəhər bölməsində (Qasıın boy 
hamamı, I4əsr; Hacı Qayıb hamamı, 15 
əsr), Basqalda (17 osr), Goncodə (Çökək 
hamam, 17 əsr), Şuşada (Merdinli mə- 
həllosinin haınamı), Oubada (Çuxur ha- 
mam), Şəkidə (Ağvanlar hamamı; hor 
iiçü 19 əsr), Ağdamda (Abdal Giilablı
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kəndinin hamamı, 1900, memar Kərbo- 
layı Sofixan Qarabaği) qalmışdır.

Müxtəlif ləyinfitlı menıarlıq abidələri 
ilə yanaşı. körpii tikililori də dövrümüzə- 
dək çatmışdır. Körpübr Bakı, Şanıaxı, 
Gəncə. Ərdəbil və b. şəhorbr aıasmda, 
yaxııd şəhərləri biıioşdirsıj yolların 
üstiindo tikilirdi. 18 osrdo Azorbaycaııın 
ayrı-ayrı xanlıqlara parçalanması, ölkə- 
niıı iqtisadi cohotdon dağınıqlığı ınc- 
marlıq və inşaatın inkişafında durğun- 
luğa səbəb oldu. Ayrı-ayrı hallarda keç- 
miş onənolor əsasında tikilmis biııaların 
mcmarhq hollindo inşaal sənotinin geri- 
bməsi özünü göstorir. Bunuııla yanaşı, 
ş.>horsalma sahosindo ınüoyyon dönüş 
yarandı. İri şohərlor. habclə ovvəllər az 
Mıomiyyotli yaşayış məntəqəlori okııuş 

'ki və Şusa kiıııi yaşayış monləqoloıi 
ınlıq mərkəzinə çevrildikdən sonra 

‘aha da böyiiyüb genişləniıdi. 18 əsr ti- 
ılilərinin çoxu ifadəlilik baxımından 
;f tosir bağışlayır. Bu binaların rne- 
;ırlıq quruluşu feodal porakəndəliyi 
raitində monumental memaıiığın tə- 
,/ziiliinii aydın ifadə edir. Həırıin dövr- 
n kəııd yerbrində və ayrı-ayrı şəhorlər- 

tikilmiş məhəllo məscidlərində xalq 
nemarhğımn (xüsusilə yaşayış evləri- 
un) bir çox cəhətləri öz əksini tapmış- 
ır. Bu baxımdan Ordııbaddakı Dilbər 
noscidi (18 əsrin sonu) dalıa sociyyəvi- 
ıir. Memaıiıq xüsusiyyətbrino görə ey- 
lyyət təşkil edəıı bu ciir məscidlorə Şu-
a, Zaqatala, Salyan və s. yerlərdə tə- 
adiif oluııur. 18 əsrin dini likililərindən 

Suraxanıdakı atəşpərost məbodi - Atəş- 
.ədə maraqlı memarlıq örnəyidir Plan 
luruluşuııa göro şohər karvansaralarına 
'xşayan atəsgodə bcşguşəli daxili hoyəti 
hatə edon hücrobrdən vo həyotin orta- 
nda tikilmiş üstii günbəzli dördbucaqlı 
)d məbodi"ndən (ibadətgahdan) iba 
'ldir. Abidənin osası qədiın dövrlordə 
oyulmuş, indiki binası isə 1713 ildə 
iindistanın Multan vilayətindon gəlmiş 
ışpərəst tacir və zovvarlar tərəlindon 

kdirilmişdir. 18 əsr memaıiığında mü- 
alio tikililəri, homçinin yerli hakimlor 
ün tikılən içqala və xaıı sarayları əsas 

cr tuturdu. Bu dövriin on əhomiyvotli 
nemaıiıq abidəsi xalq tətbıqi sənətiııin 
ir çox növü ilə ıızvi şokildo olaqələndi- 

rilmiş Şəki xanlarıınn sarayıdır (18 osriıı 
60-cı ilbri). Sarayın nəbati ornaınent 
kompozisiyalarından, iıısan və quş 
rosmlərindən. mühaıibə və ov sohnolə- 
rindəu ibarət divar rosmləri 19-20 əsrlər- 
do dəfələıio borpa cdilmişdir. Həmin 
dövrdə Şəki xanlarının sarayı ilə yanaşı,

İçorisohordoki Bakı xanlarımıı evi do üıq- 
qəti colb edirdi.

Qarabağ xanı Panahəli xanın inşa et- 
dirdiyi Əsgaran qalası (sonradan İbra- 
him xan torəfindəıı genişləndirilmişdir)
18 osrirı ən iri müdat’ıə tikilisidir.

Azorbaycanda yaşayış binaları lıaq- 
qıııda ardıcıl məlıımata, əsasəıı, 18 əsr- 
dəıı təsadiif edilir. Ölkoniıı tobii coğrall 
şoraita orazinin ovalıq, diizəıılik və 
yiiksək dağlıq rayonlardan ibarot ol- 
ması. ohalinin islehsal fəaliyyoti. eləco 
də ycrli inşaat nıaterialı xalq yaşayış 
evbrinin ınemarlıq quruluşıınu forma- 
laşdırmışdır. Yaşayış evlərindo eyva- 
ııın, yaxud öıiülü balkonun olması, 
otaqiarın ntcryerindo çoxhı yiik ycri, 
taxça. yaxud camaxatan rəf, yaxud lə- 
mə (bəzi yeıiordə "zeh" də adlanır). bu- 
xarı və s. düzəldilməsi A/ərbaycanm, 
deınək olar ki, bütiin bölgələı i üçiiıı or- 
taq cəhət olmuş, ayıı-ayrı yerlordo 
müxtəlif şokildə memarlıq həllini tap- 
mışdır. 18-19 əsrlər xalq yaşayış evləı i- 
nin maraqlı örnəkləri Zaqatala, Şəki, 
Ordııbad, Şuşa, Qııba, Qonaqkəııd, 
Gəncə vo Abşcronda qalnnşdır.

18 əsr Azərbaycan türbələrinin az 
bir qisıııi dövrümiizodək gəlib çatmış- 
dır. 19 əsriıı ilk illərindo rikilmiş “ Yed- 
di gözol” tiirbələr kompleksindon (Şa- 
ınaxı qəbirisıanlığında) 4 tüı bə qalnnş- 
dır. Azərbaycanın səkki/üzlü liirbobr 
qrupuna aid edilən bu abidələr Şamaxı 
hakimi Mııstafa xanııı ailə üzvbri iiçün 
tikilmişdir. Ən erkəni xanın anasının 
dəfn edildiyi türbədir (1810, mcmar 
Ustad Tağı).

15-18 əsrbrdə azərbaycanlı memar, 
bənna və ustalardan Ustad Hacının oğlu 
(memar; Mərəzodoki Diribaba türbosi. 
1402), Məhəmınəd Məcid Təbrizi (ııoq- 
qaş; Bursadakı Yaşıl caınenin mehrabı, 
1424), Hacı Əhmod oğlu Əli (ağac üzə- 
rindo oyma ııstası; Bursadakı caınenin 
qapısı), MeınarƏli (Məhəmməd Əli; Ba 
kıda Şirvanşahlar sarayı komplcksmdə 
1435 il tarixli tiirbo), Hacı Əhməd 
(ıneınar; Dərbonddəki Oırxlar darvazası 
və Bövük ıııəscid, 15 əsr), Yıısil Ustad 
Zalıir oğlu (mcmar: Qəbələ rayonunun 
Hozrə kəndindəki Şeyx Bədrəddin tiir- 
bəsi, 1446), Tacəddiıı (meınar; Qtıba 
ıayonunun Agbil kəndində lürbə; 1446 
qalmışdır), Xoca Əli Hasil Təbrr-'i (nıe 
ııiar; Ilcratdakı Miisəlla ansamblımn 
mədrəROsi 15 əsr). Şəmsəddiıı (memar 
Məşhoddə Şah məscidi 1451). Ncmotul- 
la B">vvab Məhomməd oğlıı (xəttal və 
kaşı ustası; i'əbrizdoki CJöy moscidin ki-

taboləri, 1465), Şonisoddin iəbrı/ı (ıııc- 
ıııar; İslahandakı Ali məscid. 1522), 
Şoınjwddiıı Şəıııaxı (mcmar; Qəbob 
rayonunuıı Hozrə kəndiııdəki Şcyx Mən- 
sur lürbəsi, 1570), Əsir Əli ( lürkiyəııin. 
Bolqanstanm. Bosniya və Hcrsoqovina- 
nın bir sıra şəhərlorindo çoxlu biııa tik- 
ınişdiır; ô as işləri Ktanbıılda Topqapı 
sarayının 2-ci baştağı, Sultan Səlım 
ıııəscidi. 1522: Sollyada Scyfəddin Qazi 
məscidi. Sarayevoda imarot, kitabxaııa. 
məscidlor koınplcksi. 1532; Oobzədə Ço 
baıı Mustafa məscidi vo s.), Əıııirşah 
Vəlyoııkuhi (mcmar: Bakııla Şirvanşah- 
lar sarayı ansamblınm Şərq darva/asının 
dasdaıı oyına bəzəkli baştağı, 1584). 
Şeyx Bəhaəddin (mcmar vo alıın; Gəncə- 
niıı Cüıno ınəscıdi və otıafındakı meyda- 
ııın ınemarlıq aıısaınblı, 1606), NadirƏli 
Ustad Yaıoli oğlu jmcmar; Mərdəkaııda 
türbə, 17 əsr), Pərvı/ (inemar; Absero- 
nıın Buzovna kondiııin qəbiristanlığıııda 
tüıbə, 1641), İsıııayıl Noqqas Ərdəbili 
(xəttat və nəqqaş; Əıdəbildəki Şeyx Səfi- 
əddin kompleksiııin Alı qapı baştağımn 
bozəkləri, 1647). Yusifşah Məlik Səllmai 
oğlu (memar; Şeyx Səiıəddin komplcksi- 
niıı Ali qapı bastağı, 1647). Baba Şeyxi- 
can (memar; Məıəzə kənüındə karvan- 
sara, 1613), Murad Əli (ınemar; Narda- 
randa Hacı Baxşı moscidi, 1663), 
Əbdüloz.im Sohkar (memar; Şamaxı 
rayoıuınun Kəbxana kəndindəki tiir- 
bələr komnleksi, 17 əsr) Baba Əli (me- 
ınar; Abşeronıın Məhəmmədli kən- 
dindo hamam, 1663). Məhərrəm (ıne- 
ınar; Abşeroıuın Binə koııdində məscid 
1697), Biinyad (ınemar; Abşeronun 
Maştağa kəndiııdə ınəscid, 1716), Ab- 
basqıılu (ınemar və nəqqaş; Şəki xaııla- 
rı sarayıııda böyük salonun tavanının 
bəzəkləı i, 18 əsr) vo b. fəaliyyol göstər- 
mişlər.

19 əsr Azərbaycan memarlığı rııs şo- 
hərsalma sənəli əsasuıda şohəıiərin 
böyüməsi vo inkişafi, Gəncə, Şanıaxı, 
Bakı kinıi şohəıiərın baş planlarımn işlə- 
nib haznianması ilə səciyyolənir. Bıı 
prosesə ııyğıın olaraq, şəhortipli yaşayış 
evlorinin ııkintisi gcnişləndi. Qubcnıiya 
və qəza şohorbrində qapalı divaıiarı 
kiiçoyə baxan eyııitipli evlərin yerındə 
ülü kiiçəyə yoııəldilmiş dəbdəbəli otai|- 
ları, böyiik pəııcərə və balkonları olan 
evbr tikilmoyə başlandı. Iklə cvlərin 
hoyət torofındo iri şüşəbəndli qalereyular 
tikilirdi İqtisadiyyatııı inkişafı sənayc 
miiossisələri tikintisinə gcniş ləkan vcr- 
di. Şımali A/ərbaycaınn Rıısiyaya biı 
ləstliıilməsindən soııra ycni tipli tikılilə-
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rin meydana gəlməsi memarlığın inkişa- 
fında mühiim əhəmiyyot kəsb etdi. 19 əs- 
rin ortalarında teatr, məktəb və xəstəxa- 
nalar iiçiin yeni binalar, yaşayış evləri ti- 
kildi. Kapitalist istehsal münasibətləri- 
nin yaranması və genişlənməsi Azəı bay- 
can memarlığının sonrakı inkişafına 
önəmli təsir göstərdi. Azərbaycan me- 
marlığında müşahidə olunan yeni tə-

tərnsil olunurdu. Yerli memarlarla ya- 
naşı, Avropa memarlıq məktəblərinin 
(əsasən, Peterburq Mülki Mühəndislər 
İnstitutunun və İmperator Rəssamlıq 
Akademiyasının) yetişdirmələri də faa- 
liyyət göstəı irdilər. Azərbaycan memar- 
lığında yayılmış müxtəlif istiqamətlərlo 
yanaşı, ayrı-ayrı yaşayış evlərinin və 
miilki binaların tikintisində qotikanın

zahiirlər Bakının tikintisində özünü da- 
ha aydın göstərdi.

Bu dövrdə Azərbaycan memarlığı iki 
yöndə - yaşayış maskəıılərinin memar- 
hq-plan quruluşunda mühüm yer tutan 
bina kompozisiyası prinsipləri və Avro- 
pa memarlığı ənənələri əsasında inkişaf 
edirdi. Yerli memarlar və xalq ustaları- 
nın iıışa etdikləri binaların kompozisiya 
quruluşunun əsasını ənənəvi memarlıq 
formaları təşkil edirdi. 19 əsrin 2-ci yarı- 
sında Azərbaycan milli memarlığı daha 
çox ditıi və mədəni-məişət binaları ilə

üslublaşdırılması da özünü göstəıir. Bu 
yöndə ilk binalar 19 əsıin ortalaıından 
Gəncə yaxınlığındakı kiçik alman kolo- 
niyalarında - Yelenendorf (indiki Xaıı- 
lar şəhəri) və Annenfeld (indiki Şəmkir 
şəhəri) qəsəbələrində, həmçinin Gədə- 
bəy mis mədənlərində (inzibati binalar) 
tikilmişdir. Bakıdakı polyak kostyolu 
(1909 12, memar İosif' Kasperoviç Ploş- 
ko), Voronsov (indiki M.Əzizbəyov) 
küçəsindəki yaşayış evi (1897, memar 
İos'fVinkenteviç Qoslavski), fransıx qo- 
tikası ruhunda tikilmiş Murtuza Mux-

tarovun evi (indiki Səadət sarayı,
1911-12), Venesiya qotikası üslubunda 
inşa edilmiş “ İsmailiyyə” (indiki Azər- 
baycan M EA Rəyasət Heyətinin binası; 
1908-13, hər iki binanın memarı 
İ.K.Ploşkodur) və s. binalar üslublaşdı- 
rılmış qotikanın maraqlı örnəklərindən- 
dir. Yaşayış evlərinin tikintisi ilə yanaşı, 
ictimai binaların inşası da xüsusi yer tu- 
turdu. Bu baxımdan Bakıdakı indiki 
İncəsənət Muzeyinin (1888 90, meınar 
Nikolay Avqustoviç foıı der Nonııe), 
Şəhər Dumasının (indiki Bakı Şəhər İc- 
ra Hakimiyyəti; 1900-04, memar İ.V. 
Qoslavski), Dövlət Filarmoniyasının 
(1911-12) binaları diqqəti cəlb edır.

19 əsrdə, yaşayış evləri istisna ol- 
maqla, ən xarakterik tikililər ticarət b: 
naları idi. Belə binalardan çox vaxt hən 
ticarət müəssisəsi. həm də sənətkaıl 
emalatxanası kimi istifadə edilirdi. B 
kı, Gəncə, Şuşa və Qubadakı ticar 
dükanları belə tikililərin ən bitkin ö 
nəklərindəntlir İkimərtəbəli ticarnt b 
nasının maraqlı memarlıq lıəlli Şama 
ınemarı Kərbəlayı Əli Rəcəb oğlunı 
layihəsində (1832) əksini iapnnşdır. 
kidəki Yuxan və Aşağı karvansaral 
planlaşdırma və memarlıq həllinə gö 
ən iri və klassik karvansaralardır.

19əsı in 2-ci yarısından hamam bin 
ları memarlıq-planlaşdırma xüsusiyy;- 
lərinə görə yerli və Avropa tiplərinə a 
rılırdı ki, bunlardan da birineilər da 
üstiin idi.

Bu dövrdə Azərbaycanda bir sw ' 
xəstəxana, şəhərlərin əksəriyyətində ki 
çik tibb ınüəssisələri, Bakıda lədrıs mii 
sisələri üçün binalar inşa edilmişdir [Hr 
Zeynalabdin Tağıyevin tikdirdiyi qız 
məktəbi (hazırda AM EA  Əlyazma 
İnstituuınun yerləşdiyi bina. 1898- 19' 
memar İosif Vinkenteviç Qoslavsk 
“ Səadət” məktəbi (indiki Elmi-Tədqu 
Oftalmologiya İnstitutu, 1911 12, ı 
ınar Zivər bəy Əhmədbəyov)].

Azərbaycanda ilk teatr binası Şan 
xıda tikilmiş (1858, memar Qasım b 
Hacıbababəyov), sonralar isə Bakı 
Tağıyev teatrı (indiki Azərbaycan D 
lət Musiqili Koıııediya Teatn, 1883, m>. - 
mar P.İ.Koqnovitski) və indiki Arər- 
baycan Dövlət Opera və Balel Teaın 
(1911, memar Nikolay Georgiyeviç 
Bayev) inşa olunmuşdur.

19 əsrin 2-ci yarısmdan şəhərlərin iq- 
tisadi inkişafı ilə bağlı iri dini binalar in- 
şa edildi. Bakıdakı Bəy məscidi (İçərişə- 
hərdə, 1895, memarlar Məhəmməd Ha- 
şim əl-Bakuvi və Mirəli ən-Naqi bin

İsmuiliyyə. Bakı. 1908 13. Mımm- İ.K .I’loşko.

MEMARLIQ

Seyvid Hüseyn). Qasım bəy məscidi 
(1896. memar Məşədi Mirzə Qalar İs- 
mayılov). Təaspir məscidi (1905 14), 
"İıtifaq", yaxud Göy məscid (1912 13), 
Əmircanda Murtuza Muxtarov ınəscidi 
(1909; hər üç məscidin meınarı Z.Əh- 
nıadbəyovtdur) kapıtalızm dövrü iiçiin 
,;n xarakterik tikililərdir.

19 əsriıı ortalarında Qarabağda özii- 
nəməxsus memarlıq məktəbi yaranmış və 
oııun ən görkəmli nümayəndəsi yerlı əııə- 
n.'ı və prinsiplərə axıradək sad'q qalan 
k.srbəlayı Səfıxan Qarabaği oJımışdur.

mağa başladı. H.Z.Tağıyevin toxuculuq 
fabrikinin tikintisi (1898 1902, ıııemar 
İ.V.Qoslavski) sənaye memarlığınm iıı- 
kişRt'ıııda xiisıısi yer tutdu. Btıkı dəmir- 
yol sahəsində yolıın çəkilişi \tt stansiya- 
ların yerləsdirilməsi layilıəsi 1881 ildə 
Peteıburqda tərtıb olundıı. Hakı, Ciəıı 
cə, llacıqabul kimi miihüm stansiyalar 
iiçiin lıəmiıı yerlərin lərdi xarakterini 
müəyyəııləşdirən miistəqil vağzal bina- 
larımn layihələri işlənib hazııiandı 

Azərbaycaıı Xalq C ümlnıriyyəımin 
(1918 20) mövcud olduğıı qısa zaınaıı

qə>əbələrinin [Binəqədi (indiki M.Ə.Rə- 
sulzadə), Razin (indiki A.Bakıxanov), 
Moııtin (iııdiki N.Nərimanov rayonıi)| 
salınması ilə əlaməidardır. 1924 27 il- 
lərdə Aleksandr Plaloııoviç İvanilskiniıı 
rəhbsrliyi ila Bakının baş planı iflənib 
lıa/ııiandı. 192f> ildə Bakının neft ra- 
yonlarını şəlıəıiə əlaqələııdirən elektrik 
dəmiryol xətli çəkildi Bu, SSRİ-də ilk 
elektrik dəmiıyol xətti idi. Yol boytı in- 
şa edilujiş tikililər kompleksı maıatılı 
memaıiıq lıəlli ilə seçilirdi Həmiıı dovr- 
də tikilmiş Sabıınçıı vağzalınm binası

Azrn'bııyciin Dövlot l'ilıırnıoniyası. Hııkı. 1911 12.

Bərdədə İmamzadə kompleksini yeni- 
.»;>n qurmuş (1868), Ağdamda məscid 

868 70), Şuşäda Aşağı məscidi (1874 
5), Yuxarı məscid, yaxud Cümə məs- 
lini (1883) və məhəllə məscidlərini, 

ııdiki Füzuli şəhərində Hacı Ələkbər 
əscidini (1890), lıəmin rayomın llo- 
,diz (1891 1908) və Qoçfhınədli
i 906) kənd məscidlərini- Odessada Ta- 

tar məscidini (1870-ci illər). Aşqabad- 
da “ Qarabağlılar” məscidini (1880-ci 
illər) və s. tikmişdir.

19 əsrin 80-ci illərindən Azəıbaycan- 
da sənayenin ıniixtəlif sahələrinin inki- 
şafı ilə bağlı sənaye memaıiığı formalaş-

kəsiyində memaıiıq sahəsində də ınüəy- 
yən tədbiıiəi’ həvata keçirilmisdi. Er- 
məni-daşnak qulduıiarı tərəfindən lia 
kının 1918 ildə yandırılmış mölıtəsəm 
binaları 11 Z.Tağıyeviıı qızlar məktə- 
bi, “ İsmailiyyə” Ciimhuriyyət dövründə 
şəhərin baş memarı Z.Əlımədbəvovun 
layihələri əsasında bəıpa olunmuşdu. 
Erməni qulduıiarının basqıııı nəticəsin- 
də xaıabalığa çevrilmiş Şamaxı şəhərini 
bərpa etmək üçiiıı /.Əhmədbəvovun tə- 
şəbbüsü ilə “ Yeni Şirvaıı” cəmiyyəti ya- 
radılmışdı.

Sovet dövrü Azəıbaycan meınaılığı- 
nııı ilk mərhələsi Bakı ətrafında l'əlılə

(memar N.G.Uaycv) onlarııı əıı bitkin 
niinıunələi'indəndir. İlk yaşayış ıııassiv- 
lərindən olan Məınnıədyarov qəsəbəsi- 
nin salınnıasi üımımıtıilaq əlıamiyyəti 
daşıyırdı. 1920-ci illordə iıışaat islərinın 
koıııpleks şəkildə görülməsi ınüasir sə- 
hərsalma səınti üçün səciyyəvi idi Sovet 
lıakimiyyəlinin ilk illarind* əsas tikiııti 
işlərinin Bakının fəlılə rayonlarında apa- 
rılınasına baxmayaraq, şəlnriıı ö/iində 
bir sıra binalar itısa edilir (Xə/.ər gətııiçi- 
liyi î çiləri iıçiin ıııdiki Ntitçüar prospek 
liııdə yaşayış binası nıemir Aleksaııdr 
Aııdıeyeviç Nikitiıı; I-iizuli küçəsi ilə 
Ş.Oıırbaııov ktiçəsinin kəsisdiyi yerdə
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“ BeşmərləhD”  adlanan çoxseksiyalı ya- 
şayış evi), m illi m em aıiıq ənənələrindən 
istifadəyə cəhd göstorilirdi.

Memarlığın yeni funksiyası neftçilər 
üçüıı mədəniyyət saraylarımn tikintisin- 
də öz əksini tapdı. KonstrukLİvi/m üslu- 
bunda tikilmiş Neft və Kimya Sənayesi 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqımn Mədə- 
niyyət Sarayı (indi Xətai adına Mədə- 
niyyət Sarayı) tanınmış sovet memaıiarı

Leonid, Viktor və Aleksaııdr Vesniıı 
qardaşlarının ən maraqlı işlərindəndir. 
Bakının sovet dövrü memarlıq simasımn 
təşokkülündə Məthuat sarayı (“ Azər- 
nəşr 'in kecmiş binası, memar Seınyon 
Pen), “ Dinamo” idman cəmiyyətinin sa- 
rayı (memar Konstantiıı İvanoviç Sen- 
çixin), “ İnturist” mehmanxanası (ıne- 
mar Aleksey Viktoroviç Şusev) və b. ti- 
kililər mühiim rol oynamışdır. 20 əsıin

30-cu illərində fəal yaı adıcılıq fəaliyyəti- 
nə başlayan gənc memarlar Sadıq Da- 
daşov və Mikayıl Hiiseynov bir çox bina- 
ların layihəsini hazııiadıhır. Bunlardan 
Bayıldakı fabrik-mətbəx (indiki Ş.Ələs- 
gərova ad. doğum evi), Azərbaycan Sə- 
naye İnstitutunun (indiki Azəıbaycan 
Neft Akademiyası) yeni tədris korpusu 
(lıər ikisi 1932), İncəsənət İşçiləri Evi, bir 
sıra yaşayış binaları kompleksi, Qazax-

dakı Pedaqoji Texnikumun binası (ha- 
mısı 1933) diqqoti cəlb cdir.

20-ci illəıin əvvəlloriııdə Bakıda ya- 
şıllaşdırma və bağ-park memaıiığı sa- 
həsində miihiim işlər göriildii. Bu illərdə 
Sabir bağı ansamblı yaradıldı. 30-cu il- 
lərin əvvəllərində yeni Dənizkənarı bul- 
varın salınması (köhnə bulvarın təbii 
davamı) Bakının mərkəzi hissəsinin 
ümumi memaıiıq-plan qtıruluşunun

yaxşılaşdırılmasına əhəmiyyətli təsir 
göstərdi.

1934 ildə Bakıda Sovetlər Sarayı la- 
yihəsi iiçün müsabiqə keçiıildi. Azər- 
baycan SSR Sovetlər Sarayımn (indiki 
Hökumət Evi) layihəsi üçün birinci 
miikafat Lev Vladimiroviç Rudnev, 
Vladimir Mıınts və Konstantin Tkaçeıı- 
koya verildi: bəzi düzəlişlərlə həmin la- 
yihə əsasında indiki bina tikildi (1936 
52). Bu dövrdə Bakının memaıiıq inki- 
şafı 1924-27 illərin baş planında nəzər- 
də tutulmuş bir sıra iri ictimai binaların 
tikintisinin başa çatdıı ılması və yaşıllaş- 
dırılma işlərinin genişləndirilməsi ilə 
səciyyələnir. Baş planın həyata keçiril- 
məsi sahəsində mühüm tədbirlərdən biri 
də indiki 28 May küçəM ;lə Bülbül pro - 
pektinin biıiəşdiyi ərazinin yenidən q ı- 
rulması idi. S.Dadaşov və M.Hüseyno- 
vun layihələri ilə həmin ərazidə tikiln , 
“ Nizami” kinoteatrı və Azərbayc 
Respublikası Yeyinti Sənayesi Nazi 
yinin keçmiş binası (hər ikisi 1937 '
həcm-məkan qıırııluşuna və ınoıuım ■ 
tal tikililərin memaıiıq həllinə görə < 
qəti cəlb edir. S.Dadaşov və M.Hü, 
nov burada antik yunan və İntibah v. 
marlığı üçün xarakterik olan üstıl və i'ı 
malardan yaradıcı şəkildə istifadə elı 
lər. Hiisii Hacıyev kiiçəsi ilə İstiqlaliy . ’ 
küçəsinin kəsişdiyi yerdə ucaldılmış 
bıı ərazinin ansamblına üzvi şəkildə d; i 
edilmiş “ Monolit” adlanan bina (mer r 
K.İ. Sençixin) 30-cu illərin əhəmiyy i 
tikililəıindəndir.

1933-36 illərdə Bakıda və respui i- 
kanın başqa şəhəıiərində geniş mi 
da ıııəktəb tikiııtisi işləri aparılmışt 
Bunlardan S.Dadaşov və M.Hüsey 
vun tip layihələri ilə Bakıda və respı 
kanın başqa şəhərlərində tikilən dı 
mərtəbəli məktəb binaları memarlıq 
linin ifadəliliyinə görə lərqlənir. Bu 1 
hələr üçüıı milli memaıiıq ənənələri ı 
yanaşı, klassik formaların tətbiqi xa> 
terikdir. 1935 ildə Bakı Şəhər İcra .t 
Komitəsiııin yaşayış evi kiıni layihəl ■ 
dırilən, sonralar isə Azərbaycan 
M K və Azərbaycan SSR Naziıiər 
ti üçün yenidən qurulan biııa ( 19381 -
raf mühıtlə üzvi şəkildə ııyuşur.

1937 ildə görkəmli sovet meınarı ə 
şəhərsalma miitəxəssisi Lcv Aleksan- 
dıoviç İlyiniıı başçılığı ilə Bakının baş 
planı yeni redaksiyada işlənib hazırlan- 
dı. Özündən əvvəlkini ümumi şəkildə 
təkrar edən baş planın yeni redaksiya- 
sında Bakının morkəzi hissəsinin indiki 
Azadlıq meydamna köçiiriilməsi ilə bağ-

M u rtu z a  M u x ta ro v u n  ev i. H ak ı. 1911 12. M enu ır İ.K .P lo şko .
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lı müəyyən dəyişikliklər cclildi. 30-cu il- 
lərin ortalarında Dağiistii paı kın salın- 
ıııası (memar L.A.İlyin) Bakının Dağlıq 
yaylasmın yaşıllaşdınlmasınm başlan- 
ğıcı oldu (1990 ilin Qanlı Yanvar facıə- 
sindən sonıa burada Şəhıdlər Xiyabaıu 
yaradılıh). Bıı dövrdə Azərbaycan ıne- 
maıiarının yaradıcılıq axtarışları yeıvi 
mcmarlıq formalarını milli ənənələrə 
ııyğunlaşdırmaq meyilləri ilə səciyyələ- 
nir. Bu istiqamətin inkişafında akad.-lər 
Sadıq Dadaşov və Mikayıl I lüseynovun 
birgə fəaliyyəli apancı yer tuturdu. 1939 
ildə Moskvada açılmış Ümumıttifaq

Sərgisindəki Azərbaycan SSR pavilyo- 
nu memarlıq, heykəltəraşlıq və monıı- 
meııtal-dekorativ sənət növləriııin ıığıır- 
lu siııtezidir. 30 40-cı illərin ayrıcında 
BakıdH iıızibatı binalarla yanaşı, ya^ayiş 
evlərinin likiııtisi də əhəmiyyətli ycr tıı 
turdıı (o cümlədən A.Bakıxaııov kıiçə- 
sindəki "ArtLstləi' evi", 1940, memarlar 
S.Dadaşov, M Miiseynov, V.M.İvanov. 
K.İ.Scııçixin). 30-ctı illərdə ıvspııblikanın 
digər şəhəıiərinin plaıılaşdırılınası və ti- 
kiııtihi sahəsində də ilkin tədbirlər həyala 
keçiı ildi; həm də şəhətiərin baş planı yer-
li memar kadrlar tərəfindən haluianırdı.

S.Dadaşov. M.Hiiseynov) lıazııiandı K  
İkiııci diinya miiharıbəsindən sonra tıcal- 
dıidı ( ll)46: SSRİ Dovləl müknJalı, 11>47). 
Əııənəvi Azəıbaycan tıirbəhri tipində 
layilnləııdirilmis Nizaıııı airbasindö şai- 
rin anadaıı nbnasııun 850 illik yubilcyi ilə 
əlaqədar, S()-ci illərin soııu 40-cı illarin 
əvvəllərində əsaslı ycnidənqurnm işləri 
aparıldı. türbəııin qurulusıı xcyli dəyisdi- 
rildi (memar Farmaıı İmamqııliycv).

30-Cfü illənıı sonıında Ycvlax, Xaıı- 
kəndı və Şəki şəhərlərinin baş planlaımın 
işlənıb ha/ırlatııuasına başlaıııldı.

1944 iklə A/ərbaycan SSK XKS ya-

Hökunıolcvi. Bakı. ] f̂ı 52. Memarhtr L.V.Rtulııev, V.Q.Muııts, KTktlıjkııko.

kənd təsərrüfatl sərgisindəki Azərbay- 
can SSR pavilyoııu (SSRİ Dövlət miika- 
fatı, 1941) bu iki görkəmli memarın bir- 
gə yaradıcılığmın məhsulu idi. S.Dada- 
şov və M.Hüseynovun layihnsi ilə tikil- 
miş Nizami ad. A/ərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin binası (1940) milli mcmaıiıq 
ruhıı, bəzəklərinin nəllsliyi və gözəlliyi, 
fasadında eyvan-lociyaların təthiqi, 
Azərbaycanm görkəmli ədəbiyyat xa- 
dimləriııə qoyulmuş abidələrin kompo- 
zisiya həlli və başqa özəllikləri ilə ııəzəıi 
cəlb edir. Həmin bina, eləcə də Mos- 
kvada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyəiləri

Gəncənin yenidən qurulması və soıı- 
rakı inkişafımn I9S9 ildə təsdiq olıın- 
muş layihəsi (Scyflılla Qocanıanlı, Alek- 
sey Pctroviç Slobodvanik) sovct döv- 
riində Bakıdan soııra respııblikamıı 
ikinci böyük şəhərinın baş plaııı idi. 
Gəııcədə yeni sənavc mıiəssisələri, mək- 
təblər, institut (pedaqoji institııtun biıuı- 
sı, 1940, S Dadaşov, M.Hibeynov). kı- 
noteatrlar, klub və mehmanxanalar ti- 
kildi, Gəncə çayınm üzərindaıı körpiilər 
salındı. Nizamiııin 800 illik ytıbileyi ile 
hağlı şairin abidəsinin layihəsi (hcykəl- 
təraş Fııad Əbdünəhmanov, memaıiar

mnda Mcmaıiıq İşləri İdarəsinin (ilk 
rəisi S.Dadaşov) təşkili mcmaıiıq l'əa- 
liyyətiııə böyük təkan verdi, A/.ərbaycan 
xalq təsərriifalınm sonrak' inkişafı iiçiin 
yeııi səııayc mərkəzlwinin yaradılnıası 
/ərurəli mcvdaııa gəldi. 40-cı illərin or- 
talarından Sumqayıt və l)aşk"'s'iıı şəlıər- 
lərinin, sonralar İnə Mingəçcvir şəlıərı 
nin salımnasına baslandı Əra/ıləriıı 
müxtəlif təbii-iqlim şəraiıində olnıası şə- 
harsalıııB n.ıasabl»rinin həlliıulə laıtli ya- 
ııaşma ləl"'hıni irali süriirdü. Dnşlcnsın 
şəhərinin planlaşılırılınası zaııuau ıııc- 
nıar S.Valıidov əıa/iniıı dağlıq rclycfıııi
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nozərə alaraq, şəhərin memarlıq-plan 
qııruluşunu terras şəklində həll etmişdir.

Bakıdaıı 35 knı aralı, Xozərin sahi- 
lində salınmış Sumqayıt şəhərinin me- 
marlıq-plan quruluşıı vo hocm-məkan 
kompozisiyasında ərazinin təbii-iqlim 
şəraitinin nəzərə alınması və ıelyef xiisu- 
siyyətlərindən maksimal istifado əsas 
yer tutur. Sumqayıtın ilk planlaşdırma 
layihəsi 1945-54 illərdə işlənib hazııian- 
mış vo 85 min nofor əlıali iiçün nozordo 
tutulmuşdu. Sonaye tikintisinin inkişafı 
ilə bağlı şəhərin baş plamnın yeni redak- 
siyası hazırlandı. Əhalinin getdikcə art- 
ması ilə bağlı daha bir baş planın lıazır- 
lanması zərurəti yaraıımışdır.

Dünyada ilk dofə açıq dənizdə, po- 
lad dirokbr iizərində salmmış şəhərcik - 
Ncft Daşlarımn layihələndirilməsi və ti- 
kintisi miiharibadən sonrakı dövr me- 
marlığında özəl yer tutur. 1949 ildo Xo- 
zərdo aəngin neft yatağımn tapılması ilo 
bağlı yaranınış Neft Daşları şəhərciyi- 
nin bodii-memarlıq simasım “ adi” yaşa- 
yış evlori, mədəni-məişət müəssisələri 
korpusları, orijinal küçə-estakada siste- 
mi və s. miiəyyənləşdirir.

Bakının mərkəzi hissəsinin yenidən 
qurulması 1950 illərdə Azəıbaycan me- 
marlarımn mühüm yaradıcılıq fəaliyyəti 
kimi davam edirdi. Şəhərin mərkəzində 
xeyli ərazidə yenidənqıırma işləri aparıl-

dı və yeni binalar tikildi. 50-60-cı illərdo 
tikilmiş Azərbaycan Respublikası Daxi-
li İşlər Nazirliyi vo keçmiş V.İ.Lenin 
Mərkəzi Muzeyi Bakı fılialının binaları 
(1954; 1955; Həsən Məcidov), M.F. 
Axundov adına Respublika Kitabxa- 
nası (1960, M.Hüseynov), Azərbaycan 
Dovlət Dıam Teatrının binası (1960, 
Qozənfər Əlizado; Müzəffər Mədətovun 
iştirakı ilə), Mərkəzi Univermaq (1961, 
Nəsib Kəngərli) və s. tikililər Bakmın 
memarhq simasını zonginləşdirdi. Bu il- 
lərdə İçərişəhər orta əsr divarları Sabir 
bağı ilə Gənclər meydanı hissəsində 
yöndəmsiz tikililərdən tomizlonərək bər- 
pa edildi; Nizaminin abidəsi (1949, hey-

kəltəraş F.Əbdürrəhmanov, memarlar 
S.Dadaşov M.Hüseynov) ucaldılan bağ 
və Nizami ad. Ədəbiyyat Muzeyi Azər- 
baycan Respublikası EA Royasət Heyə- 
tinin binası ilə birlikdə koloıitli memar- 
lıq panoramına çevıildi. Tikintidə əsas 
yeri yaşayış evləri tuturdu. Bakıda və 
respublikanm başqa şəhoıiərindo yaşa- 
yış evloıinin tikintisində iqlim xüsusiy- 
yətləri nəzərə alınır, binanın memarhq 
siınası yerli şəraitə uyğunlaşdırılırdı. Ba- 
kıda ilk çoxmərtəbəli yaşayış evlori şo- 
həriıı dağlıq hissəsində keçmiş Sovet 
küçosində (indiki N.Nərimanov pros- 
pekti) tikilmişdir. İndiki H.Cavid pros- 
pekti sahəsindəki tikililər 50-ci illərin

memarhq təcrübəsində böyük todbiıior- 
dən biri oldu. Burada salınmış Azərbay- 
can Respublikası EA şəhorciyi kom- 
pleksi (1951-66, M.Hüseynov), yaşayış 
evləri, əvvəllnr tikilmiş Azərbaycan Poli- 
texnik İnstitutunun (indiki Texniki Uni- 
versitet, 1931-33, S.Dadaşov və M.Hii- 
seyııov) yenidən qurulmuş binası və s. 
tikililər Bakıda yeni bir abad rayonun 
meydana gəlməsino zəmin yaratdı.

50-ci illərin ovvollorindo Bakıda Res- 
publika stadionunun tikintisi başa çatdı 
(1952, Leoııard İqnatiyeviç Qonsio- 
rovski, Georgi Aleksandroviç Sergeyev, 
Oleq Mixayloviç İsayev). Layilıə nıüol- 
lifləri ərazinin təbii relyefındən somərəli 
istifadə edorok. doniz torofdən amfıteatr 
şəklindo açılan hissəni ümumi kompozi 
siyaya daxil etmişlər.

İctimai vo mədoni-məişət təyinü ı 
binalar respublikanın başqa şəlıərlorı, 
də də tikilirdi. Sumqayıt, Daşkəsə : 
Mingəçevir kimi yeni şəhərlordə məd. 
niyyət evləri, rayon mərkozlərindo kiıı 
teatrlar, ticarət müəssisələri. uşaq b;. 
çaları və məktəb binalarınm tikinl 
kütləvi şəkil aldı. Naxçıvanda Mıısıq 
Dram Teatrının binasının (1961, Ənv 
İsmayılov, H.Məcidov) tikilməsi ilə ■ 
hərin baş planında nəzərdə tutuln 
mərkəzin əsası qoyuldu. Gənconin ın; 
kəzi hissəsində tikilmiş uzunsov qur 
luşlu və kvadrat planlı monumenta! 
zibati bina (1960, Ə.İsmayılov, Faiı 
Leontyeva) şəhərin memarlığında u 
tünliik təşkil etdi. Bu dövr sənaye tiki 
lərindən Daşkəsən Filizsaflaşdırnı ı 
Kombinatmın, Mingəçevir SES-in 
(Y.M.Popov, V.M.Perlin, P.L.Rij; 
H.Məcidov vo K.İ.Sençixinin iştirt' 
ilə), Bakı Şərab zavodunıın (Elçaru' 
İbrahimoviç Kanukov) binaları diqıı 
təlayiq memaıiıq quruluşu ilə seçilir.

50-ci illordə binaların layihələndi 
məsi və tikintisində israfçılığın arad; 
qaldırılması, tikintidə sənaye bazasıı 
genişləndirilməsi ilə bağlı tədbir 
Azorbaycan sovet memarlığında y 
morholənin başlanğıcını qoydu. Hom 
tədbirlər boş sahələrdə kütləvi mənzil 
kintisini nəzəıdo tutıırdu. Bu isə layı 
üsullarımn kökündən dəyişdirilmosini 
təlob edirdi. Fərdi layihələrin yerini a\ 
rı-ayrı hissələri yeni yaradılmış evtikm 
kombinatlannda hazırlanan sənaye 
əsaslı eyııitipli evlərirı tikiııtisi tutdıı. 
Məlız bu üsulun savosində qısa ınüddət 
ərzində iri yaşayış massivləri salındı. Ey- 
ni zamanda mədəni-məişot komplekslo- 
ri və başqa xidmət binaları tikilir, yaşıl-

N izam iııiıı tüı bosi. Gəncə. 20 osr 80-ci illərin sonıı-90-cı illoriıı ovvoli. Memar F.İmanıqııliyev.
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lıq zonaları yaıadılırdı. Bakıda ilk 
təcriibə kimi kütlovi mənzil tikintisi inJi- 
ki Musabəyov massivində həyata keçi- 
rildi; bundan sonra şm.-q. yaşayış ra- 
yonu. Respublika stadionunun otrafı, 
daha sonralar isə 8-ci km  vo Əhmadli 
yaşayış saholərinin tikilməsinə başlandı. 
Binalar. osasən. iki tipdon miiəyyən 
hissoləri (mərtobələrarası örtiiklər və s.) 
zavodda hazııiannnş beşmoıtobəli daş 
evlordən \3 yığma panel evlordən ibarot 
idi. Eyni ölçüdə tikilən beşmərtəboli ev- 
lər iri yaşayış massivlorino darıxdırıcılıq, 
veknəsoqlik gotirdiyindən tikıntido doq- 
•.juzmərtəbəli qüllovarı binalar totbiq 
■dilməyə başlandı. Respııblikanın Sum- 
qayıt, Goncə və digər şəhərlorindo yeııi 
aşayış rayonları tıkintisinin sənaye ba- 
ası yaradıldı. Gəncə yaxınlığında “Quru 
lobu" adlanan boş orazido Yeni Gəncə 
ri yaşayış massivi salındı. Yeni Gəncənin 
;ısını beş və doqquzmərtəbəli yaşayış 

vləri təşkil edirdi.
Bakıda kütləvi məıızil tikintisi ilə ya- 

ıaşı, şəhərin mərkəzi hissəsində fərdi la- 
ıhələr üzrə hiindür yaşayış binalarının 
la ucaldılmasına başlandı. Bədii-me- 
arlıq keytlyyətləri ilə seçilən bu ciir bi- 

;aların ən yaxşı örnəkləri M.Hiiseyn 
içəsində. Azadlıq meydanmda. Res- 

■ublika stadionu sahəsində, Tbilisi 
ıJiospektində və b. ycrlərdə tikilmişdir.

60-cı illorin soııu 80-ci illərdə Bakı- 
da bir sıra iri ictimai bina və qurğular ti- 

ilmişdir. Bıınlardan Dövlət Sirki (Ə.İs- 
mayılov, F.Leontyeva). H.Əliyev adına 
Respublika Sarayı (V.S.Şulgin. Boris 
Ginzburq, mühəndis K.Korimov), “ Gii- 
liistan'’ sarayı (Hafız Əmirxanov, Na- 
zim Hacıbəyov, Teodor Yakovleviç Şa- 
inski. Firəngiz Rüstəmbəyova, Novruz 
smayılov. Kamil Kərimov; Azərbaycan 

SSR Dövlət mükafatı, 1982), “ Şərq ba- 
/arı" ticarət mərkozinin 1-ci növbəsi 
(Uzurmaq Borisoviç Revazov, Pavel 
İlyiç Yarinovski), Əl Oyunları Sarayı 
Faıq Yüzbaşov), Olimpiya Cəmiyyəli 

(Zeynəb Qııliyeva), Azorhaycan Res- 
publikası Prezidcntinin Sarayı (Tahir 
Abdullaycv) və s. binalar şəhərın me- 
maıiıq görkəmini dalıa da gözəlləşdiı 
mişdir. Bakıda iri ictimai tikililordən 
Heydor Əliyev adma İdman-Koıısert 
Kompleksi (T.Abdullayev, O.İsayev, 
Y.Qədimov, T.Xanlarov), “ Şərq baza- 
rı” kompleksinin 2-ci növbəsi (U.Reva- 
zov, P.Yarinovski) və s. Uıtum-məkan 
qurıılıışu və şəlıərsalma lıəlli baxımııı- 
daıı diqqəti c'ib edir.

Gəncə, Naxçıvaıı, Sumqayıt, Xan-

kəndi, Mingoçevir, Ləııkəran. Əli Bay- 
ramlı, Şamaxı, Şuşa, Qazax, Masallı, 
Ağdam və b. yerloıdə məniil (ikintisi sa- 
həsinda tıailiyyaJİsr qazamlmış, memar- 
lıq-bodii keyfıyyəlləri ilə diqqəti cəlb 
edən inzibati-ictimai mərkozlor. mey- 
danlar yaradılmısdır. Bn baxımdan
1971 ildə Sumqayıtda tikilırıiş Ticarət 
Morkəziııin (Avrora Salamova, Yuri 
Pavloviç Tolstoııoqov) memarlıq həll, 
do maraqlıdır.

Gəncənin mərkəzi mcydanmm iııdi- 
ki görkəmil Cümə məscidi və "Çökək ha- 
mam ı əhatə etməklo keçmiş sərhədləri 
çorçivəsiııdə Ibrmalaşmışdır. Hələ 17 
əsrdo meydanı dövroləyən çiııar ağacla-

İçərişəhər
Bakının qala divarları ilə əhatə olunan 
qədim hissəsi. Ərazisi 22 ha. içə- 
rişəhər orta əsrlərdə Bakının mər- 
kəzinə çevrilmiş, 12 əsrdə ətrafında 
ilk qala divarları çəkilmişdir. Bu divar- 
lar 25-30 m dənizin içərisinə doğru 
uzanmışdır. indiki qala divarları ilə 15 
əsrdə əhatə olunmuşdur. 19 əsrdə 
qala divarlarının ikinci sırası sökül- 
müşdür. İçərişəhərdəki Qız qalası 
(6-7 əsrlər), Sınıqqala (1078, memar 
Məhəmməd Əbubəkr oğlu), Şirvan- 
şahlar sarayı kompleksi (15 əsr) 
qiymətli memarlıq abidələridir. 1952- 
57 illərdə qala divarları bərpa edilmiş- 
dir. 1977 ildən tarixi memarlıq qoruğu 
olan İçərişəhər, həmçinin Qız qalası və 
Şirvanşahlar sarayı kompleksi 2000 il 
noyabrın 30-da YUNESKO-nun nadir 
memarlıq abidələrinin Ümumdünya 
Siyahısına daxil edilmişdir.

rının bir qismi indi də qalır. Başqa mey- 
danlaıdan fərqli olaraq, Gəncənin mər- 
kozi mcydanı qapalıdır, burada lıeç bir 
nəqliyyat vasilosi işləmir. Bıı da bütöv 
məkaıı sahəsi kiıni onıın memarlıq-mə- 
kan ifadəliliyini güciəndirir.

20 əsrin 70-ci iMərindən başlayaraq 
Bakının yaşıllaşdırılması sahasində təd- 
birlor həyata keçiıilmisdir. lieydor Əliyev 
adına Respublika Sarayının qarşısında sa- 
lınmış me>dan-bağ kompleksi (h.Riis- 
təmboyova, Adil Rüstəmzado, Ciütero 
Mehdiveva, I973), Lermontov kiiçəsində- 
ki A/ərbaycan Respııblikası Nazirlor Ka- 
biııeli binası qarşısındakı şəlalə kaskad vo 
fəvvarə ilə tamamlaııan bağ (f.Riistəm- 
bəyova, Kamal Qasımov, G.Melıdiyeva,
1975) şəhorin landşaltmı zonginləşdinniş- 
dir. Dənızkonarı bulvarın yeııidən quıul-

ınası. oıı ıın abadlasdırılmasının davam ct- 
dirilməsi və ikinci terrasuı salınması bağ- 
paı k iııcəsənətinin on yaxşı örnəklərindon- 
dir. 1 lökııməl eviııin baş fasadı qarşısında 
hovuz salınmıs. maraqlı ıneraarhq quru- 
luşıı olaıı fəvvarə yaradılmısdır.

2004 05 illərdə Rtspııblika Sarayı- 
ııın qarşısındakı park yenidən qurııl- 
ııuış. oııuıı mərkazi hissəsiııdə üımmı- 
ıııilli lider Heytlər Əliyevin abidəsi uaıl- 
dılmişdır (heyk">ltəraş Mixail Alek- 
sandroviç Nogin. memarlar İqor Niko- 
layeviç Voskresenski və Salavat Alck- 
sandroviç Scrbakovdtır).

Son illər respublikanın basqa şolıərlo- 
rində də yaşıllaşdırıııa işlori geııişləndiril- 
ıııişdjr. Goncədəki Yeııi Gəncə yaşayış 
massiviııin mərkəzındə 350 luı salıəsi ojan 
Xatirə parkı salınmış. Gəndik sarayı ti- 
kjlmişdir (1980). Naxçıvaıı şəlıorinin ıııor- 
kəzi meydanı formalaşdırılmış, Musiqili 
Dram Tealrı. Şohər İcra Hakimiyyəti və 
Respablika Naziıior Kabinctiııin biııası 
vo b. tikililərlə tamamlanmışdır.

1982 ildə Şuşııda Molla Pənalı Vaqi- 
fiıı moqborəsi açılmışdır (memarlar 
Əbdülvahab Salamzadə, E.İ.Kanukov, 
heykəltoraş A.Mustalayev). Millı ıııe- 
maıiıq ənonalorindən istiladə eımoklo ti- 
kilən bıı abidonı xatirə memarlığının 
uğıııiarıııdan sayıııaq olar.

Bakı nıetropoliteni yiiksək bədii- 
memarlıq səviyyosi, inşaat keyl'iyyoii. 
memaıiıq və tosviri səııotin uğuıiu sinte- 
zi ilə ıııaraq doğurur.

Azərbaycaıı memarlıq abidoloriııin 
borpası iizrə işlərə 50-ci ilhrdon başlaıı- 
mışdır. 1976 ıldə 850 illik yubilcyi kcçi- 
rilmiş Əcomi Naxçıvaninin yaratdığı 
Yusif ibn Küseyir və Mömüııo xatııı 
türbələri bərpa olunmuşdur. Bərdə 
tiirbasi, Mərozədoki Diribaba liirbosi, 
Həzro və Kələxana türbələri ilkiıı görko- 
miııə qaytıırılmışdır Şıışa. Şək/, Şaına- 
xı, Ordııbad, Bakı vo s. şəhorlərin ıııe- 
ıruuiıq abidələrinin bəı pası üzrə intensiv 
və planlı işaparılır. Bu baxımdan, Bakı- 
dakı oıta “>sr Azərbaycan daş ıncınar- 
lığının iııcisi sayılaıı Şirvaıısalılar saıayı 
ansamhlınııı borpası xıisusilə alıamiyyəl- 
lidir. Soıı illərdə Oəncədəki Bala Bolı- 
moııli. Qızıl Hacılı, Ozan, /ərrabı ıııəs- 
cidləri. karvansara və s. qulim abidolər 
osaslı sıırəldə bərpa cdilnnşdir.

Buıumhı belə, soıı yüz ildo Azəı bay- 
caııın memarlıtı ırsi böyiik itkilorə ıığıa- 
mışdır. Bıı işdo çarı/m siy.ısətı crməııi- 
daşııak qukhır dəsiələriııiıı planlı ciııa- 
yolləri və bolşcvik vaııdali/mi başlıca 
rol oyııaınışdır. Şəıııkır minarəsi (II

763



MƏDƏNİYYƏT. İNCƏSƏNƏT

əsr), Naxçıvan və Bakı şəhəıindəki Cü- 
mə məscidləri (hər ikisi 12 əsr), Gəncə 
şəlıəıi meydanı ( lf 17 əsrlər) və s. nadir 
memarlıq əsərlərinin yalnız rəsmləri, fo- 
to təsviıiəri bu günə çalmışdır. 1930-cu 
illərdə Azəı baycan memarhq abidələri- 
nin ııçurulması dalıa qabarıq və planlı 
şəkil almışdı. Bakı yaxınlığındakı məş- 
hur Bibiheybət kompleksi, respublika- 
nın başqa şəlıor və kəndlərində onlarca 
məscid, tiirbə, pir dinə qarşı mübaıizə 
adı altında dağıdılmışdır.

Memaıiıq abıdolərinə belə amansız 
münasibət, əsasən, miiharibədon sonra- 
kı illərdə aradan qaldırıldı. Buna bax- 
mayaraq, baxınısızlıq və özbaşınalıq nə- 
Licəsində memarlıq abiuələrinin sayı 
azalmaqda davam etmişdir. Bərdədə 
Axsadanbaba türbəsi, Gəncədə Comərd 
qəssab türbosi. Cavad xanın qəbri və bir 
ııeçə günbozli ev, Buzovnada Qum ha- 
mamı, Şəmkirdə Koroğlu qalası, Abşe- 
roıı kəııdlərində çoxlu məscidlər, kar- 
vansaralar, ovdanlar və yaşayış evləri, 
Laçında Kiçik tüı bə, orta əsr körpüsii və 
s. rnəhv olmuşdur. 1990 ildən başlaya- 
raq Ermənistan tərəfindən işğal olun- 
ınuş Yuxarı Qarabağ və ətraf rayonların 
(Laçın, Kəlbəcor, Zəngilan, Qubadlı, 
Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam) ərazisindəki 
çoxsaylı Azərbaycan abidələri enrıoni 
caniləri tərəfindən məhv edilmişdir.

Respublikada memaıiıq abidələrinin 
bərpası sahəsində müəyyən işlər göriilsə 
do, onlarm bir çoxunda, o cümlədən 
Naxçıvanda Mömiino xatın türbəsi, 
İmamzadə və Xanəgah kompleksləri, 
Şəki xan sarayı, Bəıdə türbəsi, Gəncə 
məscidi və hamamı, Qubada 19 əsrə aid 
hamam (Çuxıır lıaınam) və s. abidələrdə 
aparılan işlərdə müəyyən Lohritloro yol 
verilmişdir. Son illərdə İçərişəhərdə ti- 
kinti-abadlıq işləri çağdaş elmi-bərpa tə- 
ləbləri əsasında aparılmadığından, bu- 
radakı abidələıin plan-məkan quruluşu- 
na, küçə və məhəllə sistemiııo ciddi zi- 
yan dəymişdir. Səciyyəvi olmayan tikin- 
ti materiallarının (betoıı, küço döşəmələ- 
riııdə nıüxtəlif daş növləri, rəngli suvaq 
və s.) çox işlodilməsi nəlicəsində bülöv- 
liikdə qədinı Bakının orta əsr xarakteri 
və rııhu zoifiomişdir. İçərişəhorin altın- 
dan çəkilmiş metro tuneli burada çoxlu 
qədim məhəllə və yaşayış evləıinin da- 
ğılmasına səbəb olmuşdur. Abşeronun 
qəsəbə və kondlərindəki memarlıq abi- 
dələrinin bəı pası da, tək-tək hallar istis- 
na olunmaqla, müasir dövrün toləbləri 
soviyyəsindən çox aşağıdır.

21 əsrdə tarixən formalaşan Azər-

baycan şəhərlərinin, bütövlükdə şəhər- 
salma sistemlərinin qorunması prob- 
lemləri ilə bağlı müxtolif tədbirlər həya- 
ta keçirilmişdir. Dəvoçi rayonundakı 
Şabran şəhəri (2002) və Çıraqqala 
(2002), Qax rayonundakı İlisu kondi
(2002), Ordubad rayonundakı Aparıcı 
vadisi (2002), Şəki ıayonuııdakı Kiş 
konüi (2003), Hacıqabul rayonundakı 
Pir Hüseyn xaııogahı (2004) Azərbayca- 
nın larixi-memarlıq qoruğu elan edilmiş- 
dir. İçorişohordə A.Zeynallı ad. küçənin 
orla əsr görkəmi bərpa olunur. Oria 
əsrlor Bakısının rəmzi sayılan Qızqala- 
sının otrafı son dövrlərdə likilmiş gə- 
rəksiz tikililərdon lomizlondikdon son- 
ra o, hom şəhorin tarixi hissəsindo öz 
yerini lapnuş, hom do qədim şəhərin 
çağdaş strukturuna iizvi şokildə daxil 
olmusdıır.

Şəlıərsalma. Azərbaycanda şəhorsal- 
ma sənoti qəchm dövıiərdon bollidir. He- 
rodot, Strabon vo b. antik müəlliflərin 
asəıiərində Azorbaycanın inkişaf etmiş 
zəngin şəhərlori haqqında məlumat veri- 
lir. Lakin qəuım şəhərləıin arxeoloji cə- 
hətdən zəif öyrənilnıəsi onların memar- 
lıq-plan quruluşunu losvir etmoyo, osas 
şəhərsalma ünsiiıiori, abadlaşdırma işlə- 
ri və inkişaf sürəti barəsində miihakimə 
yüriitməyo imkan vermir.

Ərəb işğalı dövründə və sonralar 
Azərbaycan şəhərlərinin özünəməxsus 
xüsusiyyotləri, onları birləşdirən ticarət 
yolları, şohoıiordo istehsal olunan məmu- 
latlar, ayrı-ayrı hallarda isə tikililəriıı xa- 
rakteı i haqqında ərəb coğrafıyaşünasları 
məlumat vermişlər. Karvan yolları 
üstündə yerləşən Bərdə, Dərbond, Ərdə- 
bil, Marağa, Urmiya, Təbriz, Şamaxı, 
Şomkur (Şəmkir), Şabran, Beyləqan, 
Gəncə və Naxçıvan kimi şəhəıiər 7-11 
əsrloıdə sənəlkarlıq və ticarotin inkişa- 
fında əhəmiyyətli yer tuturdu. Vaxtilə 
Boıdo, Marağa. Əıdəbil, Naxçıvan, 
Gonco, Təbriz, Şamaxı və s. şəhoıiərdə 
zərb olunmuş sikkələıin Hindistan, 
Misir, İsveç, Finlandiya və İngiltərədə 
tapılması orta əsrlərdə Azərbaycanın 
bu ölkolərlə geniş licarət olaqələri 
olduğunu göstərir.

Azərbaycan şəhərləri erkən fcoda- 
liznı dövriinün Şorq şəhərləri üçün ümu- 
mi olan təşəkkül və inkişaf prosesi keç- 
mişdir. Bu dövrdə şəhəıiər 3 osas hisso- 
dən ibarət idi: içqala; şəhərin əsas hissə- 
si olan şəhı istan, yaxud içərişəhər; Şərq 
ölkələriııdə "rabad” adlanan bayırşo- 
hər. Təbii ləpəlik üzərində tikilən və 
möhtəşəm divarlarla əhatələnən feodal

qəsrinin içqalanm ətrafında ikinci qa- 
la divarları ilə dövrələnmiş şəhristan 
yeıioşirdi. Şəhristanda yaşayış məhəllə- 
ləri. iri ictimai binalar və dini tikililər. 
örtülü bazarlar və s. tikilirdi. Bayırşə- 
hərdə (rabadda) sənətkar emalatxana- 
ları, diikanlar, ümumiyyətlə şəhərin 
işgüzar həyatı comləşirdi.

Bəzi şohərləıin ayrı-ayn feodal süla- 
lələrinin iqamətgahına çevrilməsi ilə 
bağlı. burada tikinli işləri genişlonirdi.
12 əsrin ortalarında belə şəhərlərdon bə- 
ziləri böyük sənətkarlıq və istehsal mər- 
kəzinə çevrilmişdi. 12 əsr-13 əsrin əvvəl- 
lərində Təbriz, Gəncə, Naxçıvan, Ma- 
rağa, Şanıaxı şəhərləri inkişaf etmiş, qa- 
lııılığı bəzəıı bir ııeçə metrə çatan möhtə 
şəm qala divarları ilə əhatə olunmuşdu. 
Şəhəıiər qəüim dövrlərdən yaıanıb tov 
malaşmış bədii-memarhq və texniki-i' .- 
şaat ənənəhri əsasında inkişaf edırı' 
Monqol-tatar hücıımlarmdan vo Elx 
nilər dövləti ilə Qızıl Orda arasın< 
ıızun siirən miiharibələrdon soııra A/ 
baycaııın cənub vilayətlərindəki bir ç< 
şohərlər (ilk növbədə Təbriz və Marağ 
yenidən inkişaf etmoyə başladı. 14 əsı 
Hindistandan Qərbə. Aralıq dənizi öll 
lərinə gedən ticarət karvanlarının b 
lıca dayanacaq məntəqələrindən b 
Təbıiz olmıışdur.

15 əsrdə Azərbaycan şohərloıin 
formalaşması və inkişafmın özünən 
sus plan quruluşu və memarlıq görkJM 
var idi. Şəhərlərin plan qurııluşunda q 
la divarları önəmli yer tııturdu. Azə 
baycan şəhərləri, adətən, məhəlləl. rə 
bölünür, bəzi şəhərlərdə (Təbriz və ) 
məhəllələr darvazalarla bir-biriııdəıı a - 
rılırdı. Məlıəllələrdə yaşayış evləri ilə v 
naşı ınəscid, su qurğuları, hamarn və . 
likilirdi. Küçələrin çoxu ərazinın en - 
yoxıışluğuna uyğunlaşdırılaraq, dol; 
bac biçinıdə şəbəkə əınolə gətirirdi. Y' 
nız baş kiiçə və meydanlar şəhəı in pl 
quruluşuna mütənasiblik verirdi.

16 əsrdə ənənəvi plaıılaşdırma ə: 
sında inkişaf edəıı şəhərsalma səı 
meydan ansambllarımn salınınasında 
dini konıplekslərin tikintisində ək 
tapmışdır. 16 17 əsıiərdə Təbrizin t , 
meydanı olaıı Sahibabad meydanı, Ə- - 
dobildəki Şeyx Səfioddin kompleksi tanı 
formalaşmışdı. Səfəvilor dövləti payta 
tının Tobrizdən Qəzvinə köçiirülmosi iiə 
bağlı yeni şəhəısalma tədbirləri göriil- 
müş, saray konıpleksləri, ictimai vo tica- 
rət meydanları salınnıışdı. Şəhərlərin plan 
quruhışunda onəmli yer tutan belə tikili- 
lər Azərbaycanın Gəncə, Şamaxı, Bakı və
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digər şəhoıiərində aparılan şəhərsalma 
tədbirlərində geııiş tətbiq edilmişdir.

17 əsrdə Azərbaycan şohorlori ara- 
sinda iqtisadi əlaqələrin giicloıımosi, 
başqa ölkoləıiə ticarətin genişlənməsi şə- 
raitiııdo şəhərlorin önəmli dərəcədə 
böyüməsi prosesi başlaııdı. Azərbaycan 
şəhorləri həm ticarot, həm do sənətkarlıq 
mərkəzlori idilor. Buna görə do 17 osrdə 
şəhorsalm ının ınkişaf? mıivafıq iqtisadi 
şəraitlə bağlı olmusdur. Bu dövrdə iri 
dini tikililor, ticaroı komplekslori, kar- 
ansaralar, örtiilü bazaıiar və s. inşa 

edilir. müəyyən hallarda diııi tikililoıio

orada yaşayan ohalinin məşğul olduğu 
peşənin adı olavə edilirdi (mos., "Zərgor- 
lər məhəlləsi” , "Bağbanlar nıohəlləsi" 
və s.). Bli da Ö7 ııövbosindo yaşayış mos- 
kəninin ortaq plan quruluşuna, ayrı-ay- 
rı məhəllələrdə ictimai və məişot bınala- 
rının tikinıisinə ahəmiyyətli tasir göstə- 
rirdi. Hər ınohollənin ayrıca moscidi, lıa 
manıı, məktəbi və s. tikililəri olıtrdu.

Orta əsıiərdə Azərbaycaıı şohəıiori- 
nin plan tıuruluşunda müdafiə tıkililəri 
böyük rol oynayndı. Şalıər orfiiisiııiıı qa- 
la divarları ilə əhatalənmosi məluhıd xa- 
rakter daşıdığından binaların tikintisiıı-

19 osrin ortalarıııda Azərbaycan 
şəhoıioriııin memarlıq-planlaşdırma qu- 
ruluşunda mülhim doyişikiiklor əıııələ 
gəldi. quberniya mərkəzlorinin baş plan- 
ları tərtib edıldi (Şamaxı. 1858 Goncə. 
1873). 1810 ildən başlayaraq, Bakının 
İçorisohər hissəsiııdən koııarda Bayırşo- 
həı Mdlındı Şalıərin lıorbi mühəndislər tə- 
rəlindon tərtib edilmiş ılk plaııları l(> əs- 
riıı 70-ci illorindəıı yeuı baş planlarla əvəz 
olundu. 19 əsriıı sonu 20 əsrin əvvıllo- 
rindo Bakıııın genışlənməsi və müııləzəm 
plan əsasında tikiknosino baxmayaraq. 
şəlıor kapualı.ııı iavriinün şəhərsalma

licarət binaları vahid kompleks əmolə 
’ətirirdi. Şəhəıiorin mərkəzi meydanı 
ümə məscidi ətrafmda formalaşırdı. 

Belə komplekslər baş meydaıuu ansam- 
blını təşkil edirdi. Bu ansambllarm ən 
ınəşhuru Gəncənin baş ıneydanıdır.

Feodalizm dövıü Azərbaycan şəhər- 
lərində və yaşayış moskənlərindo əhali- 
nin peşə, sənətkaıiıq, tayfalar vo s. üzrə 
qruplara ayrılması şəhərin ayrı-ayrı yer- 
ləriııdə müxtolif qrupların yaşadığı mo- 
holləlorin yaranmasına səbəb olurdu. 
Şəhərin müxtəlif hissələrini bir-birindən 
fərqləndirmək üçLin müoyyon mahalləyə

də sıxlıq yaranır və bu, şolıorin plan qıı- 
ruluşıına təsır göstorirdı 17 əsrdə Azər- 
baycan şəhərhrı müəyyən ımilıəndis Çftır- 
ğularına malik idi. Səhorhrin su təclıiza- 
tına xüsusi diqqət yetiriliıdi. Su t ıchizatı 
kahriz sistemi (Hakı. Cjəııcə, l'obriz, Ər- 
dəbil, Ordubad vo s.), yaxud açıq kaııal- 
larla (aıxlarla) ləmin edilirdi. Təbriz, 
Ərdəbil və Ordubad şohoıiərinin kohriz- 
ləıi dalıa miirəkkob vo çoxşaxəli idi. Çir 
kab sularm axıdılması üçiin saxsı boru- 
lardaıı kürobondlər qurulıırdu. Əhalini 
yay aylarında buz.la tochizedəıı buzxana 
və qıırxaııalar tikilirdi.

tozadlarım qabarıq şokildə oks etdiriıdi. 
Bu dövrdə quberniva mərkəzlərində 
müİTmdis vo meınar. şoharlərdə î o ıne- 
mar vo/iləsi təsis oluııdu.

Miitoşokkil xarakter dasıyan şəhor ti- 
kiııtisinin planlaşdırılmasında əra/iııııı 
taıixi topoqrafiyasına, tikiliııin xtisıısiy- 
yətinə su komən sistcuoin® böyiik əlıo- 
miyyot verilir, şəhəıiərin özünaınəx ııs 
l'ərdi xiisıısiyyətlori qorunııb saxlanırdı 
Kapitalı/min inkişafı dövriinds tarixi 
onənələri saxlamaq baxımından hu. 
miihiim ohəmiyyəto ınıılik ıdi. Məlı/ bıı 
dövrda Zaqatala. Qusar. Ciöyçay. Ağdaş.
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Ağdam kimi kiçik yaşayış montəqolori 
baş plana osasən şolıərbrə çevrildi. 
Goncə, Şamaxı, Şuşa, Şəki, Quba, Lon- 
kəran, Naxçıvan və s. şəhərlər daha da 
inkişaf etdi, Bakı isə çar Rusiyasının ən 
böyük sənaye morkəzlərindən biri oldıı. 
Azərbaycan şəhərlorinin planlaşdınlma- 
sında və tikiııtisində İ.V.Qoslavski. 
K.B.Skureviç, İ.K. Ploşko, N.A. fon der 
Nonııe vo b. ocnəbi memarlarla yanaşı, 
Kərbəlayı Əli Rəcəb oğlu, Qasım boy 
Hacıbababəyov, Moşədi Mirzo Qafar İs- 
mayılov, Zivər bəy Əhmodboyov, Mom- 
modhoson Hacınski, Hacı bəy Axundov 
kimi Azərbaycan memarları da fəal işti- 
rak edirdilər.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyoti 
qurulduqdan sonra şəhərsalma işləri ye- 
ni əsaslar iizrə aparıldı. Qədim şohərlə- 
rin yenidon qurulması, yeni sənaye mor- 
kəzlərinin yaradılması, rayonların plan- 
laşdırılması məsələlori ön plana çəkildi. 
Bu dövrdə Bakı, Gəncə, Naxçıvan və b. 
iri şəhərlər yeııidən quruldu, Şəki, Yev- 
lax, Şaınaxı, Zaqalala vo s. şohərlorin 
əvvəlki siması dəyişdi, Sumqayıt, Daş- 
kəson, Əli Bayramlı kiıni yeni sənaye 
ınərkəzləri yaradıldı. Azərbaycanuı qə- 
dim şəhərlərindon olan Naxçıvan şəhəri 
böyüyərək Naxçıvan MR-in paytaxtına 
çevrildi. Birmortobəli gilmöhro evlərin 
yerindo iri biııalar tikildi, yaşayış və icti- 
mai binalardan ibarət geniş meydanlar 
salındı. Dağlıq Qarabağın mərkozi 
Xaııkondi şəhərindo ictimai binalar, 
pedaqoji iııstitut. kond təsərrüfatı tex- 
nikumu, tibb və musiqi məktəbləri, 
ınuzeylor, kitabxanalar tikildi, mərko- 
zində meydan - bağ ansamblı salındı. 
Şəki şəhərindo ipok kombinatı, fabrik- 
lər, SES, moktoblər, mədoniyyət evlori, 
uşaq müəssisələri, yeni yaşayış binalaı ı

tikildi. Azərbaycanm kənd rayonların- 
da da geniş miqyasda inşaat işləri apa- 
rılır, məktəblor, mədəni-məişət binaları 
tikilir.

Daşkəsən şəhəri fıliz modonlərinin 
yaxınlığında, yiiksək dağlıq yerdo sa- 
lınmışdır. Ərazinin relyefı şəhərin plan 
quruluşunu müoyyənloşdirmişdir (me- 
mar S.Vahidov). Şəhərin inzibati bina- 
lardan ibarət mərkozi ərazinin ən 
hündiir hissəsində yerləşir. Buradan 
enişə doğru ayrılan maili küçolər tcrras 
sisıemi əmələ gətirir. Mingəçevir şoho- 
rinın plan quruluşu düzbucaqlı kiiçəlor 
şəbəkəsi, ictimai mərkəz, yaşayış və sə- 
naye sahələri ilo səciyyələnir.

Bakı yaxınhğında salınmış Sumqayı- 
tın da memarhq simasında sənaye qur- 
ğuları əhomiyyotli yer tutur.

Azorbaycanda kurort tikiııtisi sa- 
hosində miihüm tədbirlər həyata keçi- 
rilir. Naftalan, Abşeron və s. kimi 
miialicə mnrkəzlərində sanatorivalar, 
istirahot evlori. mehmanxanalar tikil- 
miş, bu yerlor beyııəlxalq müalicə ocaq- 
larma çevrilmişdir. Xəzorin sahilində iri 
kurort kompleksinin tikinti layihəsi ha- 
zırlanır.

Azərbaycanın öz dövlət miistəqil- 
liyini bərpa etməsi (1991) memarlıq və 
şohorsalma sahosino də osaslı təsir 
göstərdi. Öton əsrin 60 80-ci illərində 
Bakı, Gənco, Sumqayıt və digər iıi 
şohorlər üçün səciyyəvi olan vahid, bəsit, 
yeknosəq tipli, iri bloklu, lazınıi daxili 
rahatlığı olmayan binaların layiho- 
lərindon imtina edildi. tK)-cı illorin 
ortalarında Bakıda “ İstanbul evlori” 
adlandırılan yaşayış binalarının tikin- 
tisinə üstünlük verilso do, sonralar yerli 
memarların hazırladığı, şohorin iqlim 
şəraitinə, relyefınə uyğun olan layihə-

lərdon daha geniş istifadə olunmağa 
başlandı. Yeni tikililərdə müasir Qorb 
üslubıı ilə yanaşı, klassik Şərq memar- 
lığına xas olan elementlərdən də fay- 
dalanma (bəzən də onların birləşdiril- 
məsi) nəticəsində şəhərin görkəmindo 
müoyyəıı dəyişikliklər baş verdi. Domir- 
beton karkasın, korpic vo şüşənin, yerli 
üzliik daşların geniş tətbiqi son dövriin 
çoxmortobəli binaları iicün sociyyəvidir. 
Sənaye üsulu ilə hazırlanan üzlük ıııate- 
riallardan da geniş istifadə olunur. Son 
illərdə Bakıda çoxmərtobəli (18 22) 
binaların tikintisinə üstünlük verilir.

Ölkodə inşa edilən fərdi yaşayış bina- 
larının memaıiıq həllindo müsbəl dəyi- 
şiklik baş vermişdir. Bir çox likililərdə
19 əsrin sonu 20 əsrin əvvəll-'ri üçüıı 
səciyyəvi olan memarlıq ənənələrinin 
davam etdirilmosi nəzoro çarpır.

Azəıbaycanda dini azadlığın təmi 
olunması bir çox yeni məscidlərin, kih 
və sinaqoqların, türbələrin və s. 
kintisinə, köhnələrin borpa və təmiriı 
imkan yaratmışdır. Ycni moscid bin 
ları üçün orta əsrlorin memarlıq ən 
noləri səciyyəvidir (məsələn, Bakıc 
Bibiheybot məscidi). Konservatizı 
habelo sadəlik bu cür tikililərə dalıa ç 
xasdır.

ü s e y  n o v M .. B r t e t a n i t s k i  
S a l a ı n z a d ə  Ə . Azorbaycan mcınarhğı tarr 
M.1963; A . n ı s a f l c  T . M .  HapoAHoe 3oaiıe 
no Aıcp6aii;ı>Kaııa ıı ofo ııpoı peccnBHbie rpa 
mııı. B., 1963; O a r y n n a e n  L I l . C .  Tp: 
crpo ınejibCTBO  h apxuıcKiypa A-ıcpRaiuwa u 
X I X  naMiuıo X X  db. J I „  1986; R  <|) c ıı a  n 3 a 
P . ApxnTeKTypa C o b c tc k o io  A3ep6af]fl/Kitıı 
M  l 9 8 6 ; Q i y a s i  C . Nizaıııi dövrii abidəlori. B 
1991. Q  a r a b a  ğ 11 R . M em ar Kərbalayı Salix: n 
Qarabaği. H.. 1995.
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TƏSVİRİ VƏ DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏTLƏR

Təsviri sənət

Azərbaycan orazisində ən qədim 
maddi modəniyyət nümunələri Mezolit 
dövriiniin əvvollərinə təsadüf edir. Me- 
qalitik abidolər, menhirlər, dolmenlor, 
mağaralar, müdafiə tikililəri, kurqanlar, 
metal alotlər, dulusçuluq, zərgərlik mə- 
mulatı Azərbaycandakı yaşayış məskən- 
ləri üçün səciyyəvi olmuşdur. Monu-

mental qaya rəsmləıindo qodim insan- 
larııı mədəni vo estetik təsəvvürləri öz 
ifadəsini tapmışdır. Fiizuli şəhərinin ya- 
xınlığındakı Azıx mağarasından əldə 
olunmuş arxeoloji materiallar Azər- 
baycamn dünyada ən qədim insan məs- 
kənlərindən biri olduğunu siibııt edir.

Təsviri sənətin ən qədim nümunələri 
arasında e.ə. 12-6-cı minilliyo aid Qo- 
bustan qaya rəsmləri, Kəlbəcər rayonu-

nun Zalxa gölü ətrafında Ayıçınqılı .ə 
Pəriçınqıl dağlarındakı Tıınc dövriin ıı 
əvvəllərinə (e.ə. 3-cü minillik) aid rəs..,- 
lor, Ordubad şəhərindən şm.-da Gəmi- 
qaya dağındakı qayaüstii təsvirlor (e.ə. 
3-1-ci minilliklər) müstəsna əhəmiyyotə 
malikdir. Qobustanın “ Böyiikdaş” , “ Ki- 
çikdaş” , “Cingirdağ” , “ Şonqardağ” vo 
digər qayalarındakı rəsmlərdə, burada 
yaşamış qodim insanların həyat tərzi,
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məişoti, əməyi ilə bağlı müxtolif sohnə- 
lor, insan və heyvan tosviıiəri dinaınik 
tərzdə həkk olunmuşdur. Qobustan 
qaya rəsmləri tpetroqlinər) ibtidai icma 
quruluşundan feodali/.m morholosinə ki- 
mi çoxosrlik uzun larixi dövrii əhato 
cdir.

Təsviri sənətin qədim nümunəlori 
aıasında dulusçuluq, daş vo metal mo- 
mulatlarını bəzəyən naxışlar, rəsnılər, 
qabartmalar (relyef təsvirlər), heykollər 
mühüm yeı tutur. Bunlardan kürə for- 
malı qab (Naxçıvan MR-in Şahtaxtı 
kəndi), ikibaşlı maral fıquru (Xocavənd 
rayonunun Dolanlar kəndi), iizərində 5

büruncdən hazırlanmış su qablarınm 
iizərində maıal, şir, tovuz quşu, bula 
tosviıiəri verilmisdiı. Bu dövrün dairəvi 
və qabarlma heykəltəraşlıq nümunolo- 
rindo (tuncdaıı vo daştlan) insan və hey- 
vaıı təsviıiori, moisət, ov və dini ayiıılər- 
lə bağlı səhnəlor iistün yer tıılıır. Azər- 
bayciinda islam dininin yayılması il® 
bağlı qədim tarixi şəhərlordən Oobolo, 
Naxçıvan, Şamaxı, Bakı, Bərdə, ( jo i i c ə ,  
Beyloqan, Tobriz. Maıağa və Əıdəbildə 
memarlıq komplekslori, saray. qosr, 
məscid və türbələr inşa edilirdı Həmin 
tiRililorin dekorativ tortibalında xotlal- 
lıq, qabartma elementləri, daş üzarində

Bakı buxtasıııda tikilmiş "Bayıl qəsri", 
yaxud "Sobayıl" adlaııan memaıiıq 
abidosi üzərindəki kııabə və qabartnıa 
tosvirlər tikilinm dekorativ tartibaunda 
lıəlledici rol oynamışdır. V.ıstilə qııruda 
yeıiəsən bu möhtəsəm memarlıq abidə- 
sinin dekorativ elcmentlorıni təşkil edəıı 
Bayü daşlaı ında" yazılarla birlikdə in- 

saıı və heyvan (poləng, dəvə, al, öküz, 
quş) ləsvirlori dsrin oyıııa üslubuııda iş- 
lənmişdiı.

Oıta osrlordə Azərbaycan təsviri 
sənəti dekorativ-tətbigi sənəllə bk məc- 
rada iıık.şaf elmişdir. Gəııcə, Beyloqan 
və digər ə̂horlərdən tapılnnş keramika

Qobustaıı qaya ləsvirbri. E.o. 12 6 asrtar.

fantastik heyvan təsviri cızılmış biirünc 
qab (Gədəbəy), aypara şəklində qızıl ya- 
xalıq (Ziviyə), qızıl cam (Urmiya gölü 
yaxınlığındakı Həsənlıı təpəsi), Mil, Qa- 
rabağ düzlərindən tapılnnş keramik 
qablar öz zəritliyi, bədii kamilliyi ilə 
fərqlənir (e.ə. 8-7 osrlər). Mingəçevir- 
don, Şamaxıdan tapılmış müxtolif lipli 
və formalı bədii şüşə nümunələri deko- 
rativ qablar, piyalələr, qadın bəzəkləri 
Azorbaycanda şüşə istehsalımn da 
mövcud olduğunu göstərir.

Həkkaklıq və heykəltəraşhq nünııı- 
nələri Albaniya dövrii səııotində geniş 
yayılnnşdı. Mingoçevir mobədinin (5-6 
əsrlor) daş kapitelinin səthind# müqəd 
dəs dirilik ağacımn solunda və sağtnda 
üz-iı/.ə dayanmış iki tovıız quşunun qa- 
bartma təsviri Albaniya dövrü heykəltə- 
raşlığımn ən kamil niimumlorindondir. 
Bodii metal (torevtika) məmulallarının 
tərtibində də plas'ik formalara tez-lez 
təsadüf olunur. Mingəçevir,Torpaqqala 
vo s. yerlərdən tapılmış gümüş camların,

Qobustan rəsmləri
Bakı şəhərindən təqr. 56 km c.-da 
Böyükdaş, Kiçikdaş və Cingirdağ zona- 
sında qava və ayrı-ayrı daşlar üzərində 
həkk olunmuş erkən Mezolitdən orta 
əsrlərin sonunadək olan dövrə aid 
təsvirlər. Indiyədək Qobustanda 6000- 
dən çox ibtidai incəsənət abidəsi aşkar 
edilmişdir. Rəsmlər qədim insanların 
həm təsərrüfat fəaliyyətini, həm də 
mənəvi aləmini əks etdirir. Təsvirlər 
arasında kişi və qadın, öküz, ceyran, 
maral, gəmi rəsmləri, kollektiv əməyi, 
kollektiv rəqsi, balıq ovu səhnəsini əks 
etdirən rəsmlər daha çoxdur. Bəzi 
rəsmlər qədim insanların pərəstiş və 
totemik görüşlərini ifadə edir. Rəsmlərin 
bir qismi qayalara boya ilə çəkilmişdir. 
Heyvanlar bəzən öz təbii böyüklüyündə 
təsvir olunmuşdur.

oyma, həndosi vo nobati naxışlar şiıii 
korpicdon vo kaşı bozəkloriııtlon ıharol 
ornament motivlorı başlıca yer tutur.

13 əsrin ovvolləıindo Şiı vanşahlann

nünıunələri üzəıində nobati və lıoıulosi 
ııaxışlaıia yanaşı, iticayııaqlı qıışıı, ya- 
xııd volışi heyvanı oxla vııran cəngavor 
tosvir edilmişdir.

Azərbaycan təsviri sənəti mcmarlıq- 
la da üzvi olaqodə olmusdur. Şəki, Suşa, 
Qtıba, Ordubad, Lahıc və s. şohər və ya- 
şayış ınəntəqələrində dövrümüzədək 
çatnnş monumenlal divar rəsmləri xalq 
yaratlıcılığı ənənoləri ilə sıx bağlı idi.
18 19 əsrlordo Usta Abbasqıılu, Usta 
Qənbor Qarabaği, Usta Əliqulu, Usta 
Qurhanəli, Usta Şiikür Qəııbor oğlu və 
b. sənətkaıiar torofindən Şəki xanlarının 
sarayında yaradılmış divar 1-asmUıri 
dckorativ clcmcntlərin mövzu colıotdən 
zonginlivi, rongarəngliyi ilə fərqləniı. 
Sarayııı daxili saloıı və otaqlarmda əl- 
van və şux rəngləıiə işlənıniş i'əsml.ır, 
stılızə edilmiş naxışlar, iııs.ın, hcvvaıı və 
qıış tosviıiori mtiharibo və ov səhnələri- 
ni canlandıran çoxlıqtııiu dinaıııik 
kompozisiyalar bir-hirini əvoz edir. 19 
əsrdo Azərhaycanda olmuş i'tıs rəssaııı-
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larından Qıiqori Qriqoryeviç Qaqarin 
və Vasili Vasilyeviç Vereşşaginin əsərlə- 
rində Bakı, Şuşa, İravan və digər şəhər- 
lərin memarlıq abidələrinin təsvirini 
görmək mümkündür. Azoıbaycan dəz- 
gah boyakarlığının təşəkkülü Mirzə 
Qodim İrəvaninin adı ilə bağlıdır. O, 
portret janrı sahəsində daha səmərəli fə- 
aliyyət göstərmiş, “ Rəqqasə” , “ Dərviş” , 
“ Pəhləvan” , “ Süvari” , “ Gənc oğlan” , 
“Gəncqadın” kimi bndii cəhətdən kamil 
əsərlər yaratmışdır. Azərbaycan monu- 
mental boyakarlığının zongin ənənələri 
İrəvanda Sərdar sarayının (20 əsrin or- 
talarında saray erməni vandalları tərə- 
fındən uçurulmuş, Mirzə Qədim İrəva- 
ninin sarayın divarlarında çəkdiyi 4 iri

ölçülii portret də məhv edilmişdir), Şu- 
şada bir sıra evlərin divar rəsmlərində 
davam etdirilmişdir.

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində 
istedadlı şair, musiqi nəzəriyvəçisi və 
xəttat kimi tanınmış Mir Möhsün Nəv- 
vab rəssamlıq sahəsindo do fəaliyyət 
göstərmişdi. Onun əsərlərində təbiət 
mntivlori, güllərin, quşların təsviri əsas 
yer tutur. Bu dövrdə şair Xurşudbanu 
Natəvanın yaratdığı monzərələr, gül- 
çiçək təsvirləri və dekorativ-totbiqi sənot 
nümunələri də diqqəti cəlb edir.

19 əsrin 20-ci illərində Şimali Azor- 
baycanın Rusiyaya birloşdirilməsi ilo 
Azərbaycan təsviri sənətiııdo avropa-

sayağı realist tomayüllor getdikcə gi'ıc- 
ləndi, bədii yaradıcılığın yeni sahəlori 
meydana gəldi. 20 əsrin əvvəllərindo 
“ Molla Nəsrəddin” və digor jurnalların, 
eləco də kitab nəşri ilo bağlı satirik qra- 
fika və illüstrasiya janrları yarandı. 
“ Molla Nəsroddin” jurnalının rossamla- 
rı Əzim Əzimzado, Xəlil Musayev, Karl 
Rotter və Oskar Şmeıiinq dövrün icti- 
mai-siyasi problemlori ilosəsləşən realist 
qrafıka sənətı sahosindo geniş fəaliyyət 
göstorirdilor. Azərbaycan satirik qraf'ı- 
kasının banisi Ə.Əzimzadə ictimai bəra- 
borsizliyi, cəhaləti, fanatizmi, çarizm 
zülnıünü ifşa edən kəskin karikaturalar, 
şarjlar yaradırdı. Rəssamın məşhur 
Yüz tip” rəsmlər silsiləsi, qadın azad-

lığı və siyasi motivlərə həsr olunmuş 
akvarelləri aktuallığı, milli koloriti ilə 
forqlənir. 1914 ildə Mirzə Əlokbər Sabi- 
rin “ Hophopnanıə” əsərinə çəkdiyi 
illiistrasiyalar Ə.Əzimzadonin on uğuıiu 
işlərindondir.

Azorbaycan realist dozgah boyakar- 
lığının yaradıcdarından biri olaıı Bohruz 
Kongoıiinin “ İlanlı dağ Ay işığında” , 
“Giinoş batarkən” , “ Bahar” mənzərə- 
ləri, “ Elçilik't, “Toy” kimi məişot kom- 
pozisiyaları Azərbaycan təsviri sənəti- 
nin doyoıii örnoklərindəndir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö- 
kuməti dövlət gerbinin və rəsmi sənəd- 
lərdo istifado iiçün üzorində dövlətiıı adı

vo gerbi losvir edilon dövlət möhiirünün 
layihəlorinin hazırlanması məqsədilə
1919 il martın 23-də müsabiqə elan etdi. 
Təqdim olunmuş layihələr keçmədiyin- 
dən hökumət hərbi ordenlər, milli himn, 
dovlət gerbi vo möhürü layiholərinin 
hazırlanması iiçiin təkrar miisabiqo haq- 
qında qərar çıxardı. Müsabiqədo ilk pe- 
şokar azərbaycanh heykoltəraş Zeynal 
Əlizado iştirak edirdi. Onun eskizlori 
osasında buraxılmış döş və xatirə me- 
dallarında parlament binası. bayraq, 
aypara, səkkizguşəli ulduz. günəşin 
doğması, gül çələngi təsvir olunmıışdu. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutu miisabiqənin başa çatdırılması- 
na imkan vermodi.

Cümhuriyyot dövründə milli rəng- 
karlıq sənoti də inkişaf edirdi. Ə.Əziı 
zadənin karikaturaları “Zənbur" jıırıı 
lında dorc olunurdu. Onun osorlorinı1 
erməni-daşnak quldurlarının ağlası 
maz vohşilikləri d.'i oksiııi tapınışcj 
Bəhruz Kəngəıii də varadıcılığında 
mövzuya müraciot etmiş, məşhur “Q 
qmlar” silsiləsini yaratmışdır. Bund 
olavə, Ə.Əzimzadə “ Otello", “ A  
Qorib” , “ Domirçj Gavə” tamaşaları 
dekorasiya və geyim eskizlərini hazıı 
mış, B.Kəngorli Naxçıvan teatrı 
“ Hacı Qara” , “ Ölülər” , “ Dağılaıı tifa 
“ Pəri-cadıı və s. tamaşaların bodii 
tibatmı vermişdir. Əlibəy Hüseynza> 
nin “ Şeyxiilislamın portreti” və “ Bi i- 
heybot moscidi” əsorləri də bu dövı ü 
məhsuludur.

Azərbaycanda Sovet hakimiyy 'ti 
qurulduqdan (1920) sonıa incəsən.ıl 
sahəsində də miirokkob proseslor b ış 
verdi. Yeni dövlət sisteminin, eləco ə 
ideologiyanın yaranması sonət və 
nətkarlar qarşısında yeni toləblər ■ >- 
yurdu. Bir müddət köhnə onən. r 
(məsələn, “ Molla Nosroddin” jur 
lında) yeniləri ilo yanaşı yaşasa 
yeganə sifarişçi olan dövlot bıı s. 't 
növünü də öz təsir dairəsinə alrr a 
başladı. Koınmunistlərin dövlətin ə 
siyasətinə çevrilmiş “ Ya bizdon ol a 
bizə qarşı” tələbi müstəqil düşünm 
mövzu. ifadə tərzi seçməyi sənətkar a 
tədricən yasaq edirdi. Yeni ideologiv.. u 
yaşadacaq kadrlara ehtiyac duyulurdu.
1920 ildo Bakı Dövlot Rəssamhq 
Texnikumu yaradıldı. 1928 ildə Gənc 
Rəssamlar Comiyyəti meydana gəldi. 
Yeni rəssamlar nəsli yetişmoyə başladı. 
Əlbətto, onlann mütoroqqi Qorbi Av- 
ropa, rus incəsənəBnin bədii iislubunu 
monimsəmosi müsbot hadiso idi. Bu-
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nıınia belə, gonc rossaııılar sovet ideo- 
logiyasından iroli golən, məhdııd çər- 
çivoyo salınmış sifarişlori yerinə yetir- 
ınoyə məcbıır idilər.

1934 ildo sosialist realizmi bütiin 
SSRİ-də olduğu kimi Azərbaycanda da 
yeganə yaradıcılıq metoduna çcvrildi. 
Əslində bu. metod vox, partiya tapşırığı 
ıdi. “ Hor şeyi inqilabi iııkisafda görmok 
vo :.osvir etmok", “ sosializmin qalibiy- 
yotli yürüşiinü toronuiim etmok” rossam 
vo heykoltoraşların da yaradıcılıq kre- 
dosuna çevrildi. Azorbaycan rossam və 
heykoltonı- an öz fəaliyyotlərini bıı 
istiqamotdə qursalar da, onların yara- 
dıcılığında mütərəqqi onənolor do geniş 
yer tuturdu. Tosviri sonotdo yeni növ vo 
janrlar yaranırdı.

30-cu illərdə qrafıka sahosindo Qo- 
zəııfər Xalıqov, İsmayıl Axundov, Əınir 
Hacıyev, Mixail Aleksandroviç Vlasov, 
Kazım Kazımzado, Əliağa Momınodov 
vo b. rossamlar da fəaliyyət göstoıir, 
Azərbaycan vo xarici ölkə yazıçılarının 
əsərlərino illüstrasiyalar çokir, müxtolif 
aktual mövzularda siyasi plakatlar ya- 
radırdılar. Azorbaycamn miiasir dəzgah 
boyakarlığının təşəkkülü 20-ci illərdə 
Azərbaycan Dovlət Rəssamlıq Mokləbi- 
ni bitirmiş gənctəssamların loaliyyəti ilo 
bağlı olmuşdur. 3()-cu illordo Azərbay- 
caıı İnqilabi Tosviri İncəsonot Birliyiniıı 
təşkil etdiyi sərgi böyük ıığur qazandı. 
Bakıda və Moskvada nüıııayiş etdirilən 
ilk rossamlıq sərgilorində Salam Salam- 
zado, Q.Xahqov. Ələkbər Rzaquliyev və 
b.-nın miiasir mövzıılara həsr etdikləri 
tablolar mühiim yer tuturdu. Boyakarlıq 
sahəsində bır sıra uğurlar qazanıldı. 
Sadıq Şərifzadonin “ Üzüm yığınıı", 
Hoson Haqverdiyevin “ Ə.Əzimzadənin 
portreti” , Q.Xalıqovun “ Nizami Gəııco- 
vinin portreti” , Mikayıl Abdullayev, 
Böyiikağa Mirzozado, Baba Əliyev, 
Sottar Bohlulzado, Tağı Tağıyev vo 
Kamil Xanlarovun ınoişət və tarıxi 
tabloları kolodt zənginliji, boyalarm 
ahəngdarlığı ilo diqqoti colb edirdi.

Azorbaycanda müasir peşəkar hey- 
kəltəraşlığın toşokkiilü vo iııkişali öton 
osriıı 20-ci illorindon haşlayır. Bıı illər 
incosənotdo miirəkkob vo ziddiyyotli 
dövrdür. 30-cu illərüon “əməkçi insan- 
ların” , maıksizm-leninizm klassiklori- 
nin obrazlannın yaradılması, bütiin ya- 
şayış montoqolərindo sovet rohborlorinin 
heykollorinin qoyıılması, büstloriniıı 
diizoldilniosi geniş yayılırdı. Bıı niiıını 
nolərin oksoriyyoti trafaret xaraktcrli 
olub, sonotkarlıq baxnnından aşağı so-

viyyodo idi. Bununla bclo, dövriiıı ros- 
saııı vo hcyk.ıltəraşlan dövlotiıı siyasi 
motivli sifarişlorini yeriııo yetirınokb 
yanaşı, milli ruhu, miitoroqtıi yaradıcılıq 
ənənolorini saxlaınağa da soy göstorir vo 
çox zaman buna nail olurdular.

20 30-cu illəıdo ilk a/orbaycanlı 
heykoltoraşlardan İ.Quliyev. eloca do 
Azorbaycanda yaşayaıı Pyotr Sabsay vo
b. heykoltoraşların iştırakı ilo Bakıda 
M.Ə.Sabiriıı, M.F.Axundzadoııin vo b,- 
ııın abidolorı qoyıılmuş. dekorativ lıcy-

kallor, portıet və biistlor yaradılmışdı. 
3()-cıı illordo sovct heykoltoraşlığının ba 
ııiloriııdon olaıı Fuad Əbdunohıııanov 
Azərbaycaııın odəbiyyat vo ıııod'>niyyol 
xadimloriniıı biist porlrctlərıni (Ə.Haq- 
verdiyev, M.F.Axımdzado Ü.llacıbo- 
yov, A./cynallı vo b.) vo ilk moınımen- 
tal əsori olan “ Füzııli” hcykoliııi (1939 
Nizaıııi ad. Azorbaycaıı Ədob’yyatı Mu- 
zeyinin lociyasındadır) yaratmışdır. 
Colal Qaryağdıııın dckorativ lıeykol vo 
portretlori, M.P.Vaqilnı hcykoli (19^9 
40, Nızaını ad. Azorbaycan Ədobiyyatı 
Muzeyinin lociyasıııdadır) 20 osr Azor-

baycaıı /ıeykoltoraşlığının qiyınodi 
ııünnınoloriııdondir.

1940 ildo Azorbaycaıı rossamlarının
l-ci qurultayı keçirıldı.

Bakıda vo regioıılarda mıı/eylor şo- 
bokosının, şokil qalercyalarınııı yaradıl- 
ması. Azorbaycan i'eair İnstilıılıınıın 
(indiki Azoıbaycan Dövlot Modoııiyyot 
vo İncosoııot Unıversiteti) təşkiü (1945) 
sovet hakiıııiyyati illorindo tosviıi sono- 
tin iııkişafı iıçüıı osaslı zonıiıı yaratnnsdı.

1919 45 ilhrdo Azorb.ıycan rossaııı-

larının yaradıcılığında siyasi plakat vo sa- 
tirik qrallka osas ycr tutuıdu. Sivası kari- 
katuraların yaradılıııasmda Ə.Əziııızaılo 
Q.Xalıqov, İ Axuııdov, Ə.Hacıyev. S.Şo- 
rif/allo vo b. qrallkloriıı ıııülıiim rolu ol- 
mıışdur. Rıngkaıiıqda S.Şoı if/ado “ Ha- 
bok . Böyiikaga Mirzo/ado "Höytik 
Babəkiıı yürüşü” , SoCtar Bahlultado 
"Bo/z qalasımıı alıııması", Kamil Xaııla- 
rov "Cavaıışir", I .i  agıvcv ■'Koroğlu", 
buııunla yaııaşı Salaııı Salaııı/ado 
M.Abdullayev, B.ƏIiyev vo b. coblıo qolı- 
ronıanlarının da portıetloriııi yaıalmışlar.

5()-ci illoriıı orlalaıııula A/orbaycan
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təsviri sənəli bədii kamillik dövıüno qə- 
dəm qoydu. Qazanılan uğurlarda keçiri- 
lən sərgilərin mühüm rolu oldu.

20 əsrin 40-cı illərinin sonu, 50-ci 
illorin əvvəllorindo istedadlı rəssamların 
bütov bir nosli qısa zamanda Qərbi 
Avropa təsviri sonətinin bodii metodla- 
rını monimsəmişdilər.

1960-cı illərin ovvollorində Azərbay- 
canda bodii özünəırıəxsusluğa malik, 
milli rəngkaıiıq moktəbi formalaşmışdı. 
Bu nıoktəbi təmsil edən M.AbduIlayev, 
Tahir Salahov, S.Bəhlulzadə, Toğrul 
Nərimanboyov, B.Mirzozadə və digər 
rossamların adı Azorbaycanın hiidud- 
lanndan kənarda məşhurlaşmışdır. 
SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi 
üzvıi, xalq rəssamı M.Abdullayevin tab- 
lolarında respublikanın geniş, ronga- 
rong panoramı təsvir olunmuşdur. Rəs- 
samın “ Axşam", “ Mingoçevir işıqları” , 
“Azorbaycan çöllərindo” (trıptix), “ Se- 
vinc” və s. əsorlərindo əmək adamları, 
məişot səhnəlori lirik sopkidə verilmiş- 
dir. “ Hindistan silsiləsi” nə göro M.Ab- 
dullayev beynəlxalq Nehru mükafatına 
layiq görülmüşdür (1969).

50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əv- 
vəllorində “ Sort üslub” adlandırılan 
istiqamətin nümayəndəlori formaca 
monumental, lakonik, gündəlik həyat 
reallığını əks etdiron əsorlor yaratmışlar. 
Bu üslubun liderlərindən biri SSRİ Ros- 
samlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, 
xalq rəssanıı T.Salahov idi.

T.Salahov yaradıcılığı milli onəno- 
lorlo müasir dünya incəsənətinin ən mü- 
tərəqqi doyərlorinin birləşdirilmosinə 
gözəl nümunodir. Onun yaradıcılığında 
romantizmlə realizmin sıx vəhdəti

duyulur. T.Salahovun yaratdığı istər 
portretlordə, tematik tablolarda, istorso 
də səhnə dekorasiyalarında sərt dina- 
mika, daxili fərdi özünəməxsusluq var. 
Oııun istər neftçi, dəmirçi, balıqçı, is- 
tərsə də bəstəkar, şair və s. obrazları 
süni romantizmdoıı, şablonçuluqdan 
uzaq, tobii yaşantıhırı ilə seçilən in-

sanlardır. Rəssamın “ Novbədən qayı- 
danlar” , “ Səhər qatarı” , “ Abşeron qa- 
dınları” , “ Yeni dəniz” tablolarında

dövrün qohrəmanhq pafosu, Xəzərdə 
yüksəlon polad adaların əzəməti duyu- 
lıır. T.Salahovuıı yaratdığı “ Bostəkar 
Qara Qaraycvin portreti” , “ Bəstokar

D.D.Şostakoviçin portreti” bu janrın 
klassik nümunələrindəndir. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin portreti Azor- 
baycan boyakarlığının ən yaxşı əsərləri 
sırasına daxildir.

Orijinal yaradıcılığa malik T.Nori- 
manbəyovun əsərlərində dogma yuıdun 
təbiəti, miiasirlərinin obrazı əlvan deko- 
rativ boyalatia təsvir edilir. Rəssamın 
“ Səadol’1, “ Sevinc” , “Torpağın bəro- 
kəti” , “ Bazar” və s. tabloları, natürmort 
və mənzərələri nikbin ovqatı ilo seçilir. 
Oıııın improvizasiya məharəti “ Paıisi 
xatırlayarkən” , “ Bethoven dünyası'’ 
tablolarında, səhnə dekoıiarında aydın 
nəzoro çarpır. T.Nərimanbəyovun miliı 
və beynəlmiləl ənənələrin sinıezinə əsas- 
lanan yaradıcılığı diinya şöhroti qazan- 
mışdır

Milli və ümumtürk mədəni irsinə 
söykənən qavrayış xalq rəssamı Rasiın 
Babayevin yaradıcılığının əsasını təş' 
edir. Onun rəngkarhq dünyası, qohr 
manları Abşeron kəndlərində, Xəz 
sahillorində uərarlaşmısdıı. O. dün;. 
həyatı bütün çalarları, gözəllikləri 
faciəviliyi ilə əks etdirir. “ Püstə ağt’ 
(1970), “ Ailə" (1971), “ Motiv-obn 
axtarışında’' (1971), “ Bahar” (19 
osərləıi sonotkaıiıq və dərin bədii 
baxımınüan diqqoti cəlb edir. “ Adəm

Həvva” , “ Divlər” (1980) seriyaları boşə- 
riyyətin dramını. iki oks başlaıığıcın dia- 
lektika və ziddiyyətini əks etdirir.

Nadir Əbdürrohmanovun “ Çəltik

T.Salalıor. “ BosOkar O. Qarayevin  porlrcti” . 1960. T rctyakov qalcrcyası. Moskva.
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becərənlər . "Dağlarda qiirııb çağı", 
Asəf Cəforovun “ Sabahın düşiincoləri” , 
“ Həyat” , “ Mənim Azərbaycanım'’ tab- 
loları. lirik mənzərələri, şair Ə.Vahıdin. 
bostəkar A.Məlikovıın portretləri zən- 
gin koloriti ilə diqqoti cəlb edir.

Müasir Azorbaycan boyakarlığınııı 
tanmmış nümayəndəlorindoıı olan xalq 
rossamı B.Mirzəzado teatr dekorasiyası, 
monumental boyakaıiıo hom də dsagalı 
boyakarlığımn bütün ııövlərindo osər 
yaralmışdır. 1950 -90-cı illəriıı görkomli 
sənət adamlarının (“ S.Bohlulzadə", 
1954; “Akademik Momməd Arif', 1970; 
"Rejissor Şomsi Bədəlboyli” , 1975) 
portretlori. yaddaqalan tematik tablolar 
(Lonkəran silsilələri), mənzəro və natiir- 
morllar onun yaradıcılığının osasını təş- 
kil edir.

Əmok, sənaye mövzuları B.Əliyev, 
Lətif Feyzullayev, Ə.Məınmodov, Əlı 
Verdiyev və b.-ııın tablolarında öz oksini 
tapmışdır. Hüseyn Əliyev, Xalido Səfəro- 
va. Hatiz Məmmədov, Q.Seyfullayev, 
\galar Abdullayev, Hosən Haqverdiyev, 
Davud Kazımov. Cahangir Rüstomov. 
..Xanlaıov, Tələ' Şıxoliyev, Ağa Meh- 
liyev, Miislüm Abbasov, Faiq Ağayev, 
Sara Manafova vo b.-nın yaradıcılığında 
■əhmət adamlarına vo məişot səhnolərinə, 
ibəy Rzaquliyev, Vidadi Norimanbə- 

vov, Toğrul Sadıqzadə, Arif Hüsenyov 
və Kamil Nəcəfzadənin əsəıiərindo Azər- 
baycan xalqının tarixi keçmişi, adət vo 
monələri, müharibə, siilh mövzularına 
geniş yer verilmişdir. Portret janrında 
S.Salamzadə, T.Tağıyev, Vəciho Somo- 
dova, S.Şərifzadə, Oqtay Sadıqzadə. 
Nəcofqulıı (Nxəfqulu İsmayılov), Adil 
kərimov, Giillü Mustafayeva, Odtəkin 
Ağababayev, Hafız Zeynalov, Hüseyn 
kərimov və b. xüsusilə forqlənmişlər.

Azorbaycan təbiətinin gözəllikləri 
alq rəssamı, qiidrətli sənətkar, monzərə 
mnnın on böyük ustadlarından birı 
Bohlulzadonin “ Qızbənövşəyə gedən 

ol” , "Doğına düzoııliklər” , “Torpağın 
ləsrəti” , “ Kəpəzin göz yaşlan” , “ Vətə- 
imin bahan” , “ Azorbaycan nağılı” , 
Abşeron tacı” və s. tablolarında öz ok- 
ini tapmışdır. Bu osərlordə real dünya 
zorbaycanın əlvaıı tobiəti ilo rəssamın 
ngin iç dünyası özünənıoxsus torzdo 

vulğalaşır. Sonotkarın işlorindo minıatiir 
ıongkarlığa xas olan hoyocan, ekstatik 
vüsət, klassik poeziya vo ınıığamdan 
qidalanan improvizə aydın tozahür edir.

Nadir Qasımov K.Xanlarov, Mah- 
mud Tağıyev, Səınod Haqveıdiyev, 
Tofıq Cavadov, Fərhad Xolilov, Bağır

Maratlı, Natiu Rzayev. Ənvor Əsgərov, 
Ucal Haqverdiyev, Səlhab Mommədov. 
Çingiz Forzəliyev vo b. rossamlar da 
mənzərə janrında orijinal tablolar yarat- 
ımslar.

Azoıbaycanm tanmmış fırça ustala- 
rıııdan olan xalq rossamı Fərhad Xo-

lilovun osərlorindo öziinəməxsus həval 
fəlsofəsi hərlorolli iladəsini tapmışdır. 
Onun “Qoca tııt ağacı’ ( I9C-.7), “ M r̂də- 
kan. Yağış" (1967), “ Donizəgedən yol’’
(1967) və s. osərlori bitkiıı kompo- 
zisiyası, tokmil kolorili, həcmlərin usta- 
lıqla cıurulması ilo l'orqlonir. Rəssamın 
“ Dağ vo səına” , ‘ Bulud və doniz", “Gö- 
riiş” (1990-cı illor) osərlorındoki tobiot

obrazlarında monumentalhq vo folsofı 
duyum daha da güclonir. Btı əsərləri iis- 
lub yox, üslubu diqtə eloyon hiss birloş- 
dirir vo onlann bətnində həqiqi sakıal 
sonotin dəriıı ciz.gilari mövcuddur, çiiııki 
onlai' ıneditasiyaya, ali sirloro vaqif 
olnmq duyğıısuna çağırır. l-.Xolilovuıı

yaıadıcılığı yeni milü-ColsoH jannıı lo- 
şokkülü vo Ibrmalaşmasını oks etdirir.

Cav.ıd Mircavadov, üşrof Mıırad. 
Qt'rxınaz Əfondiyev, l'oliq ( avadov. 
Tolot Şıxəliycv, Miisltim Abbasov, Ka- 
mal Əhmodov, Snnaıı Qurbaııov, Rasiın 
Babayev, I mlıad Xolıliov, Mirnadir 
Zcynalov, Nazim Rohmanov, Gcıınadi 
Brijatyıık, Əlöv.ol Əliycv, llomzə Ab-

Ö.Ehhrov. Klcgiya. 1989. Azarhaycaıı Dovl.n incos.mol M ıı/cyi. liakı.

771



MƏDƏNİYYƏT. İNCƏSƏNƏT

dullayev, Qoyyur Yunus, Səhhət Veysov, 
Ağaəli İbrahimov, İsmayıl Məmmədov, 
Sirus Mirzəzado, Fikrət Haşımov, Fər- 
man Qulamov, Asim Somodov və b.-nın 
əsərləriııdə mifoloji təsovvürlor ilə müasir 
boyakarlıq axtarışlaı ı uzlaşmışdır.

Azərbaycan təsviri sənətində müasir 
avanqard təmayülün banilorindən olan 
C.Mircavadovun “ Çdpaq rosmlər” silsi- 
ləsi, Şorq miniatürləri mövzusunda 
impıovizələri, “ Əsrlərin himni” osəri

rəııglərin qeyri-adi dolğunluğu ilə fərq- 
lənir. Həyatın fəci tamaşa, amansız mü- 
barizə kimi qavrayışı onun osərləriııdə 
qrotesk ifadəliliyi ilə seçilən çılğın dra- 
matik obrazlarda əksini tapır. Sənət- 
karın əsərlərində qaıa cizgilər formamn 
plastikliyiııi üalıa da qabaııq edir.

K.Əhmədov avanqard sənətkarlara 
xas olan ən səciyyəvi, mühiim cəhətləri 
öz osərlərində əks etdirmişdir. O, “Qız 
qalası" (1986), “ Nar ağacı” (1987),

‘Bilgəhdə həyətim” (1988) vo b. tablo- 
ları ilə goləcək nəslin miitərəqqi axta- 
rışları üçiin geniş yol açmışdır.

Teatı-dekorasiya sənotinin inkişafı 
Azəı baycan opera, balet, dram vo ınusi- 
qili komediya tamaşalarınm səhnə tə- 
cəssümü ilə bağlıdır. Azərbaycan realist 
teatr dekorasiyası sənətinin yaradıcıla- 
rından biri olan Rüstəın Mustafayevin
1920 -30-cu illərdə “Ölülər” (C.Məm- 
mədquluzadə), “ Üsyan’' (D.Furmanov),

“ Dəmiıçi Gavə” (Ş.Sami), “Sevil”, “Od 
golini” , “ 1905-ci ildə” (C.Cabbaıiı), 
“ Şeyx Sənan” (H.Cavid), “ Dağılaıı ti- 
faq” (Ə.Haqverdiyev), “ Şah İsmayıl” 
(M.Maqomayev), “ Arşın mal alan” , 
“ Leyli və Məcnıın” , “ Koroğlu” (Ü.Hacı- 
bəyov), “Aşıq Qorib” (Z.Hacıbəyov), 
“ Sonalar gölü” (P.Çaykovski) və s. 
dram, opeıa və balet tamaşalarma ver- 
diyi tortibat bu sonətin inkişafında 
mühiim rol oynamışdır. Teatr rəssamlığı

sahəsində fəaliyyot göstorən rəssaınlar- 
dan İzzət Seyidovanın “ Leyli və Moc- 
nun (Ü.Hacıbəyov), “ Sevil”  (F.Əmi- 
rov), Əyyub Fətəliyevin “ Koroğlu” 
(Ü.Hacıbəyov), "İnsanın talcyi" 
(İ.İ.Dzerjinski), “ Bahadır vo Sona” 
(S.Ələsgərov) operalarına, Ənvər Almas- 
zadənin “Gülşon” (S.Hacıbəyov), “Qa- 
ıaca qız” (Ə. Abbasov) baletlərinə, Nüsrət 
Fətullayevin “Şərqin səhəri” (Ə.Mom- 
modxanlı), “Otello” (U.Şekspir), “Vaqif” 
(S.Vurğun), “ Mahnı dağlarda qaldı” 
(İ.Əfəndiyev), İ.Axundovun “ Solğun çi- 
çəklər” (C.Cabbarlı), “ Şeyx Sənaıı” 
(H.Cavid), S.Şərifzadənin “ Cavanşir” 
(M.Hüseyn), “ Kəndçi qızı" (M.ibrahi- 
mov) və s. dram tamaşalarına verdikloıi 
bodii tərtibatlar xüsusilə diqqəti cəlb ediı.

60-cı illordən başlayaraq səhnə tərti- 
batı sahosində yenilik meyillori gücləıı- 
miş, rəssamlar şortiliyə. lakonik və ıəm- 
zi təsvir vasitələrino xüsusi əhənıiyy 
vermişlər. Bıı sahədo ilk uğurlu addn 
atan T.Salahov “ Antoni və Kieopatn 
“Hamlet” (U.Şekspir), “ Aydın” (C.Ca 
barlı) pyeslərinin, xüsusilə “ Koroğlı 
operasının (Ə.Fətnliyevlə birgə) taınaşa 
na verdiyi bədii tortibatda aydın kon 
ruksiyalı, ozəmətli dekorlar yaratmışd 
M.Abdullayev “ Leyli vo Mocnıı 
"Koroğlu” (Ü.Hacıbəyov) operalartn 
və “Çitra” (Niyazi) balcUnin tərtibat 
ştıx və əlvan boyalaıia həll etmişd 
T.Norimanboyovun “Qobustan kölgol. 
ri” (F.Qarayev), “Yeddi gözəl” (Q.Q 
rayev), “ Nəsimi dastanı” , “ 1001 gecə 
(F.Əmirov) baletlorinin tamaşalarına 
verdiyi tortibat romantik üslub torzi ilə 
fərqlənir. Teatr-dekorasiya səııətinin iıı 
kişafında Bodurə Əfqanlı, Həsən Mus 
fayev, Sergey Mitrofanoviç Yefımeııkı 
Yuri Alekseyeviç Toropov, Elcin Asl; 
nov, Bəhram Əfoııdiyev, A.Seyid> 
Solmaz Haqverdiyeva, Faiq Əhmodt 
Qüdrət Məmmədov, Fııad Xəlilov, Fu 
Qafarov və b. rəssamların, kino salıəs 
də Cobrayıl Əzimov, Elbəy Rzaquliy 
Kaınil Nəcəfzadə, Nadir Zeynalov, Fi! 
rət Bağırov, Rafiz İsmayılov, Mais A| j  • 

boyov və b.-nııı miihiim xidmətləri 
muşdur. Elçin Mommodov, Nazim B; 
kişiyev C.Məmmədquluzadənin "Dr 
yığıncağı” əsərinin tamaşasının qurıılıı 
çu rəssamları kimi miiasir sonətşünas- 
lığa səhnəqrafıya anlayışmı gotirmişlor.

İkinci dünya müharibəsindon sonra 
Azorbaycanda monumental və dozgalı 
heykoltəraşlığı yeni inkişaf morholosinə 
qodom qoydu. N.Goncəviniıı Goncodə 
(1946; SSRİ Dövlət mükafatı, 1947) və
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Bakıda (1949) abidəlori SSRİ Rossamlıq 
Akademiyasının müxbir iizvii Fııad Əb- 
dürrəhmanovıın yaradıcılığında miihüm 
mərhəl.' idi. Onun Bukıda qoyulmuş 
“ Azad qadın' heyKəli ( 1960), S.Vıırğıı- 
nun (1961), Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Melıdi Hüseynzadənin (1973), Diisəıı- 
bədə şair Rudokinin (1964, SSRİ Ros- 
samlıq Akademiyasımn Qızıl ınedalı) 
abidələn tokcə Azərbaycanın dcyil, 
ınüasir di'mya monumental heykoltoraş- 
lığının uğuıiıı nüaıunələrindandir. SSRİ 
Rəs.̂ amlıq Akademıyasınııı lıəqiqi üzvü 
P.V.Sabsay omək adamlarının, elın vo 
ınədoniyyət xadimlərinin ("Nefıçi M.P. 
Kaveroçkin” , “ Rəssam S.Bəhlulzadə” , 
“ Neftçi Babayev” , “ Yazıçı S.Rəlıimov” ,

rindoudü'. T.Mommodovun "Ü.Hacıbo- 
yov" (1962), "M.Əzizboyov” (1977), 
“ Nəsinıi” (1979; İ.Zeynalovla birgə) vo s. 
ınonıımental abidələri Azərbaycan hey- 
kəltoruşlığımn ən yaxşı niimunolorindən- 
dır Ö.EIdarov “ X Natəvan" (1960). 
“ H.Zərdabi (1973, Zərdab). "77-ci 
Azərbaycan diviziyasma” (1975, Sapun- 
Qora, Sevastopol), "M.Maqomayev" 
(1987) vo H.Cavıd’ (1993, BaJcf) abidə- 
ləriıulo heykəltoraşlıqla mcmarlığııı sin 
tezino ııail olnuışdur. Onun "Neftçilər"
(1963), "S.Bəhlulzadənin portreti"
(1966). “Ömriiıı dörd çağı” (1974) kiuıi 
kompozisiva və purtretləri üçün obrazla 
rın yığcamlığı vo ınilli kolorit sociyyəvidir.

Ümummilli lider Heydər Əliycvin

də" (1974, Naxçıvan). ''C.C'abharlı" 
(1982, Hakı) abidələri və "Uxuru" 
(“ Azadlıq ). '“Neftçi". "Xo/rı" kımi lirİK 
səpgili əsorbri Azərbaycan lıeykMtoraş- 
lığının nailiyyotlərındəııüır

Moskva (1991. hcykoltoraşlar l elmaıı 
vo Fldar Zeyıuılov qardaslnn) və S.-I’e- 
terbıırqda (2002, hcykıİDraş Ciöriış 
Bubayev) dalıi Nizaminin, Brüsselds D.> 
do Oorqudıııı (20t)4. hcykoltəraş Naıııiq 
/eynalov), Vyanada Ü.l lacıboyovıııı 
(2006, heykaltaıaş Ömər lidarov) abidə- 
lənnin qoytılması A/ərbtfycan hevkəltə- 
raşlığının yeııı uğurlarıdır. İstedadlı 
qadın lu'ykoltəraşlar /ıvor Monımə- 
dova (“Ə.Əzimzadəniıı portreri 1941 ■ 
“ Ü.l lacıbəyovun portreti", 1946),

S Jhlılıılzmfo. 
•'Novxum 

bağlarııulu".
I % 5 .  

Azoıbaycan 
DBvlol 

iıwosanal 
Mu/oyı. Uakı.

S.Vurğunun mənzil-muzeyi iiçiin şairin 
nonumctal portreti və s.) portretlər qa- 
iereyasım yaratmışdır. “ Elegiya” (A.S. 
’uşkinin portret') heykəltəraşın ən 
ğurlu əsərlərindəndir.

C.Qaryağdmın monumental-deko- 
ativ heykəltəraşlıq əsərləri bədii ifado- 
liyi vo dinamüdiyi ilo diqqəti colb edir. 

.M.Ə.Sabirin (1958), N.Nərimanovun 
1972) 'ncykəlləri, iki dəfə Sovet İttilaqı 
^əhromanı general H.Aslanovun abi- 
■iosi (1983, Lonkoran) Azərbaycan hey 
kəltəraşlığının qiymətli nüınunələri sı- 
rasına daxildir.

SSRİ Rəssamlıq Akadcmiyasının ho- 
qiqi üzvü Ö.EIdarov və SSRİ Rossamlıq 
Akademiyasınm müxbir iizvü T.Məm- 
mədovun birgə yaratdıqları “ Füzuli” 
abidəsi (1962, Bakı) kamil səııoı əsərlə-

Naxçıvanda qoyulnnış abido-büstü 
(1983) vo Bakıda qəbiriistü abidosi 
(2004), akad. Zərifo Əliycvanın xatirosini 
əbədilosdirən “ Elegiya” (1989) kom[)o/.i- 
siyası, tiirk alimi İ.Doğramacının Bilkoııd 
şəhoriııdə qoyulmıış abidəsi (2002) Ö.EI- 
darovun höyük yaradıcılıq ıığıııiarıdır 

Məşlıur xcyriyyoçi H.Z.Tağıyeviıı 
büstii (yaşadığı evdə, iııdiki Milli Azər- 
baycan Tarixi Mıızeyi), Bakıda Şah İs- 
mayıl Xətainin abidəsi (1993) heykəltəraş 
İ.Zeyıuılovıın əsoıioıindəndir. Miiasiı: 
fornuılara ıncyil göstəron F.Nəcnlov 
‘Analıq” , “Oocaman liakim” , I- .Salayev 
“ S.Yesenin” , A.Əsgərov AkadenıiJc 
Y.M.omınatlaliyev” , N.Əliycv “Ə.Vahid-’ 
kimi əsərlori ilə heykəltəraşlığın Ibrma 
rongarongliyiııi nümayiş eldirirlər. 
M . Mirqasımovıııı “C. MauıməılquIuza-

M.Abdullayeva (Sıışada M.P.Vaqifiıı 
abidəsi. 1957; “ Laylay” hcykəl kotııpo- 
zisiyası. 1963). E.Hüseynova (“ Ailə". 
1960; “Ana” , 1970; Bakıda I l.Zərdubiııin 
ubidəsi, 1983), M.Rzayeva, /.Əlivcrdiye- 
va öz osorlərində nuixtolif ınöv/ıılura 
miiraciət etmişlor. F.Şamilov. Q.Siicəddi- 
nov. A.Mustafavev, S.Qurbaııov. I .Sala- 
ycv, Ə.Salikov, F.Nəcofov, I .Bakıxanov, 
A.Qazıvcv M.Riistımov, K.ƏIokborov, 
Ə.Mirzəycv, A.RRstamov, II Mıısaycv, 
V.Şərilov, G.Babaycv, Ş.Şoıilbv, L'ftl- 
man və Hldar /cynalov qarduşları. 
A.Əsgərov X.Əlımodov, Z.isgəıuləıov, 
ri.llaqvcrdivev. S.Zakiri və b. Iıcykəltə- 
raşlarm əsərlorində mılli əııınələıiə ya- 
ııaşı yeııiiik, forma emosıon.ıllığı ıııosə- 
lələri xiisıısi .ıhəmiyyət kəsb cdıı

A/ərbaycan qıallka sənətiııin iııkişa-
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fında mövzu, janr, bədii üslub rənga- 
rəngliyi sahəsində axtarışhır həlledici 
yer tutur. Dəzgah qraflkası növlorində 
silsilə əsərlər yaradılmışdır. Xalq rəssa- 
mı Maral Rəhmanzadənin yaradıcılığın- 
da qrafikanın bütiiıı növləri öz dolğun, 
kamil təzahürünü lapmışdır. O, həm 
bədii-estetik, həm də texniki ifadə cə- 
hətdən mürəkkəb bədii problemləri us- 
talıqla həll etmişdir. Onun əmək və 
məişət mövzusunda “ Bizim Xəzərdə” 
(1953-56), “Vətənim” (1964), “Məniırı 
bacılarım” (l% 5 -8 2 ) qrafık silsilələri 
obrazların həyatiliyi və milli xüsusiy- 
yətləiı ilə fərqlənir. Rəssam doğma 
Bakının keçmişi və müasir simasını bir 
neçə silsilədə əks etdirmişdir. O, Niza- 
mi, Füzuli, Heyran xamm, M.S.Ordu-

rəsm və kompozisiya ahəngdarlığı, fərdi 
üslub orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir.

Tamnmış qrafik, xalq rəssamı K.Ka- 
zımzadənin yaradıcılığı epik və lirik xa- 
rakter daşıyır. O, Nizaminin “Xəmsə”- 
sinə (1957), “Dədə Qorqud” dastanına
(1967), Əlişir Navainin, Şah İsmayıl Xə- 
tainin və b. klassiklərin əsərlərinə ma- 
ıaqlı illüstrasiyalar çəkmişdir.

Q.Xalıqov, İ.Axundov, Ə.Hacıyev 
klassik Azərbaycan ədəbiyyatı və folk- 
lor nümunələrinə, xüsusilə Nizami və 
Xaqaninin əsərlərinə, M.Abdıılkıyev 
“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarına, Fü- 
zulinin “Leyli və Məcnun” poemasına, 
S.Rəhimovun “Şanıo” romanına ma- 
raqlı illüstrasiyalar çəkmişlər.

O.Sadıqzadə Qəıbi Avropa, rus və

Azərbaycan dövlət müstəqUiyini 
bərpa etdikdən sonra milli mədoniyyə- 
tin, o cümlədən təsviıi sonətin inkişafın- 
da yeni mərhələ başlamışdır.

2000 ildə Azərbaycanın ümıımmilli 
üderi Heydər Əliyevin təşəbbüsii ilə 
ölkənin mədəni həyatında, eləcə də gənc 
nəslin inkişafında böyük ıol oynayan 
Azərbaycan Dövlət Rəssamhq Akade- 
miyası yaradıldı. Yeni stilistikada A.Sa- 
dıqzadə, Ə.Əlimirzəyev, Z.Hüseynov. 
M.Əbdürrəhmanov, E.Qurbanov, Ə.Nə- 
rimanbəyova, S.Şıxlinskaya, M.Əmirov,
B.Xəlilov, Ə.Bədəlov, V.Mııradov b. 
işləyirlər.

F.Salayev, M.Əliyev, N.Dadaşov. 
M.Eldarov, A.Useynov, H.Haqverdi- 
yev, M.Rüsləmov kimi heykəltəraşlar

"Vərqa Əd:m 
döyüşçüsüııü 

öldürür” . . 
Əyyuc|iııin 
“ Vərqa va 

Gülija”  sscıriniıı 
olyaznıasınn 

ıniniirliir. 1230. 
UstiM Əbıl 
ül-Mömiıı 

Məhomnıətl 
al-Xoyi. 

Topqapı. 
İstanbul.

badi, Ə.Cəfərzadə və b.-nın əsərlərinə 
maraqlı illüstrasiyalar çəkmişdir.

Ə.Rzaquliyevin “ Köhnə Bakı”, 
“Xalçaçılar” , R.Babayevin “Qobus- 
tan”, “Xınalıq” linoqrvavüra silsilələri 
xalq məişətinin real lövhələri, ifadə yet- 
kinliyi ilə seçilir.

Y.Hüseynov kitab tsrtibatı, dəzgah 
qrafikası və boyakarlıq sahələrində fəa- 
liyyət göstərir. Onun “Xəzərin ənginlik- 
lərində” rəngli linoqraviira silsiləsi, “Xı- 
nalıq”, “Odlar yurdu”, “Xəzər balıqçı- 
ları” əsəıiəri Azərbaycan qrafıka sənəti- 
nin uğurlarıdır.

Rəssamlardan A.Hacıyev, R.Mehdi- 
yev, Ə.Məmmədov, E.Askınov, C.Mü- 
fidzadə, N.Babayev, B.Hacıyeva və b.- 
nın linoqraviira, ofort və rəsm silsilələri, 
illüstrasiyalaıı obrazların müasirliyi ilə 
fərqlənir. Orta nəslin nümayəndələrindən
A.Hüseynov, A.Rüstəmov, A.Ələsgərov, 
Ə.Səlimov və R.Hüseynovıın yaradıcılığı

Azərbaycan klassiklərinin (V.Hüqo, 
İ.Turgenev, M.Qorki, Nizami, Xaqani, 
Nəsimi, C.Məmmədquluzadə və b.) əsər- 
lərinə silsilə illüstrasiyalar həsr etmişdir.

Plakat janrmın inkişafı Q.Xalıqov, 
Ə.Hacıyev, K.Kazımzadə, H.ƏIiyev və 
Y.Ağayev, Elmira Şahtaxtinskaya, 
H.Nəzərov, C.Qasımov, A.Əzizov, 
M.Qumriyev, V.Ağababayeva, Q.Yol- 
çuyev və b.-nın adları ilə bağlıdır.

Xalq rəssamı E.Şahtaxtiııskaya 
“Azərbaycan qədim mədəniyyət diyarı- 
dır silsilə portret-plakatlarında gör- 
kəmli alim və mütəfəkkirlərin, klassik 
şairlərin, sənət xadimlərinin obrazlarını 
canlandırmışdır.

Nəcəfqulu, O.Xalıqov, İ.Axundov, 
K.Kazımzadə, S.Şərifzadə, H.Haqver- 
diyev, həmçinin Z.Kərimbəyli, A.Quli- 
yev, R.Qədimov, Ə.Zeynalov və digər 
rəssamların karikaturaları satiıik janrın 
inkişafında əhəmiyyətli yer tutmuşdur.

dəzgah heykəltəraşlığı sahəsində ma- 
raqlı əsəıiər yaratmışlar.

1990 iltlən Azərbaycanda konse) 
tual incəsənətin müxtəlif nümunələ 
(instaliasiya, videoart) yaranır. Bədi 
toqrafıya incəsənəti inkişaf edir. Qeyı 
hökumət təşkilatları səviyyəsində 
müxtəlif strukturlar, birliklər, özəl q; 
reyalar yaradılır. Azərbaycan rəssa 
ları beynəlxalq layihələr çərçivəsin 
Fransa, ABŞ, Yunaıııstan Rusi; . 
Türkiyə və digər ölkələrdə keçirii 
müasir incosənət lestivallarında mii\ 
fəqiyyətlə iştirak edirlər.

N ur,ıdd in  H.ıb ibov, C am il.ı Həssnznd,’

Miniatür. Yaxın vo Orta Şorq xalqla- 
rı incəsonətinin ınaraqlı və zongin hissə- 
sini təşkil edən Azorbaycan miniatür so- 
nəti dünya incosonəti tarixində özüno- 
tnoxsus yer tutur.
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Kitab illüstrasiyası kimi yaranıb for- 
malaşan Azərbaycan miniaıur sənətinin 
təşəkkül tarixi qədimdir. 13 əsrin əvvol- 
lərində Əbd ül-Mömin Məhəmınəd əl- 
Xoyinin “Vərqa və Gülşa əlyazmasına 
çəkdiyi miniatürlər (Topqapı muzeyi, 
İstanbul) yalnız Azərbaycanda deyil, 
Yaxın və Orta Şərqdə bu sənstin oıı qə- 
dim nümunələrindən sayılır.

13 14 əsrlərdə Marağa, Təbriz və 
Azərbaycanm başqa şəhərlərində xəttat- 
lıq vo miniatiir sonoti sıirətlə inkişal et- 
miş, Təbriz şəhəri Şərqdə bədii yaradıcı- 
hğın, kitab sənəti, kalliqıafiya vo mini- 
atür boyakarlığının on qudrotli mərkozi- 
nə çevrilmişdi. 14 əsrin ovvollorində
1 brizin Rəşidiyyə akadeıııiya şəhorci- 
vinin kitabxanasında yeıii xottat və ros-
■ mlarla yanaşı Şərqi Türküstan, Orta 

iya və b. Şərq ölkələrindən toplanmış

əbriz miniatür məktəbi
1a əsrlər Təbriz miniatür məktəbi 
ımayəndələrinin yaratdığı əsərlər 
dir sənöt nümunələridir. Məzmun 

■: barilə dünyəvi səciyyə daşıyan 
ooriz miniatürləri, əsasən, klassik 

'Q poeziyası, o cümlədən Firdov- 
ı Mizami, Sədi, Hafiz, Cami, Nəvai 
mi şairlərin əsərlərinin motivləri

■ sasında yaradılmışdır. Yüksək ob- 
.-izlılıq, dinamiklik, yığcamlıq, Şərq 
oloriti həmin əsərlərə xas olan 

jaşlıca xüsusiyyətlərdir.

'nətkarlar fəaliyyot göstorir, dini, tari- 
. elmi və poetik əsərlərin bədii əlyazma 
üsxələrini hazırlayır, onları mini- 
üıiərlə bəzəyirdilər. Bu dövr əlyazına- 
rından Bəhtisunun “Mənafi əl-hey- 
ıiı” əsərinə (1297/98; Morqan kitabxa- 
:tsı, Nyu-York), Rəşidoddinin “Caıni 
-təvarix” (1306 il nüsxəsi, Edinburq 
niversiteti, Şotlandiya; 1314 il nüsxəsi, 
ral Asiya Cəmiyyəti, London; 1318 il 
/ı>xəsi. Topqapı muzeyi, İstanbul) əsə- 
nin molum nüsxəbrinə çokilmis mini- 
Uirlori göstərm^k olar. “Cami ət-təva- 
x” əlyazmalarının müxləlif rəssamlar 
>rəllndən çəkilmiş illüstrasiyaları Azər- 

oaycan miniatiir sonətinin inkişalinda 
üsusi morhələ təşkil edir.

14 əsrin ortalarında Təbriz rəssamla- 
rı qrafik vo boyakarlıq üslublarımn 
uğuıiıı sinlezindən doğan bodii üsltıb 
yaratdılar. Bu yeni üslubun foımalaş- 
ınası 1340 50 illorə aid edilon “ Böyiik 
Tobriz Şahnaməsi”, yaxud “ Demott 
Şahnaməsi” adlanan məşhur olyazma-

nın miniatüıiərindo öz əksini tapmışdır. 
Əksəriyyətı dövrün görkomli r«ssamları 
Əhmod Musa və Şəmsəddin tərollndən 
çəkilmis bu miniatürlor hazırda dünya- 
nın bir çox muzey və kitabxanalarında 
saxlanılır. Əlyazmaııın 120 miniatüriiıı- 
dən yalnız 58-i njalumdur. Bunlardan 
“Firidtın oğlunun cənazosini qarşıla- 
yıı", "İrəcin ölüm xəbori” ( I-rir qale- 
reyası, Vaşir.qton), “Əsir alınmış Ərdə- 
van Ərdəşiriıı hiizurunda” (Veve kollek- 
siyası, Parıs), “Rüstomin dəfni”, "İsgən- 
dərin conazosi üzorindo ağlaşma ' və s. 
ımniatürlər süjetin dıamatik həlli, ob- 
raziarın dərin emosional ifadoliliyi ilo 
Yaxtn vo Orla Şoıq miııiatıır sonotindo 
müstəsna yer ıııtur. Sonrakı dövrlordo 
istor Azarbaycanda, istorsə do İ ra.n və 
Orta Asiyada hazırlanmış “Şahnamə” 
nüsxəlorində illiistrasiyalar üçün siijetlo- 
rin seçilməsi vo onların ikonoqrafıyası- 
nm yaranmasında “Demott Şahnamo- 
si”nin böyük rolu olmuşdur. Məhz buna 
göro bir sıra alimlor haqlı olaraq Tobriz 
moktobinin qonşu ölkəlordo miniatür sə- 
nətinin yaranması və inkişafına böyük 
təsir göstərdiyini qeyd edirlər.

Azərbaycan miniatür sənotinin bodii 
iislub xüsusiyyətləri 15 əsrin ovvollərində 
daha da təkmilləşınişdir. Nizami Cıəncə- 
vinin "Xosrov və Şirin” poemasına, so- 
nuncu Cəlairi hakimi Sultan Əhmədin 
şeirlər “Divanf’na dahi rossam Əbd-əl- 
Xoyinin çəkdiyi rəsmlordo (1405-10, 
hrir qalereyası, Vaşinqton) vo Əssar 
Tobrizinin "Mehr vo Miiştori” osərinə 
çəkilmiş (1419) illiistrasiyalardakı (xət- 
tat Colər Təbrizi) üslub, bədii sənotkar- 
hq moziyyətləri ilə seçilir.

15 osrin əvvəllorində moşhur Azor 
baycan xəttatı Cofər Təbrizi, bodii cild 
ustası Qəvamoddin, rəssamlardan Xoca 
Əli və Qiyasəddin kimi görkomli Təbriz 
sənotkarlarımn Heratda geniş yaıadıcı- 
lıq foaliyyəti, Şərqin bövük rossamı Kə- 
maloddin Behz.adın Heratda Pir Seyid 
Əhmod Təbrızidon rəssamlıq dorsi al- 
ıııası və b. tarixi laktlar göstorir ki, Təb- 
riz tızıın miiddot Yaxın vo Orta Şorq 
şəhorlərini yetkin sonətkarlaıia təmin 
edon qiidrotli sonot ınorkozı olmuşdur 
Moşhtır alman sonotşiinası F.Şıılts Tob- 
riz məktobini qonşu Şərq ölkoləriııdə 
minialür sonətinin mkişalma əsaslı tosir 
göstormiş "ana ınəktəb” (“multer schtı- 
le”) adlandırmışdır. 15 osrdo Tobriz 
moktobinin tasiri ilo Şarnaxı vo Bakıda 
miniatür sonoti inkişaf etməyo başlamış- 
dı. Btı dövrdo “Şorq poe/.iyası antologi- 
yıısı”, yaxtıd “Şaınaxı antologiyası”na

(1468, Britaniya muzeyi, London) və b. 
olyazmalarıııa çəkilmi} illiistrasiyalar. 
Əbüülbaqı Bakuvinin çokdiyi tok vo 
ikifiqurlıı portretlor ("Mehtor", "İki 
omir , Topqapı ınuzeyi. İstanbul) Şa- 
ınaxı vo Bakı rossamlarının ən yaxşı ıııi- 
niatürlori sırasma daxildir.

Qaraqoyunlular siilaləsinin hakimiy- 
yəti dövründoCahanşahın oğlu Pirbtıdaq 
bir neço nofıs olvazınalar sifariş clmişdi. 
Oıılardan on görjjamlisi 1460-cı illarda 
hazırlaıımış “Kolilo vo Dımn.V’nin ııüsxo- 
ıidir (Tehıan, Gülüstan sarayınm kilab- 
xanası). CjözəI miniatürlorlo bəzotlilmiş 
olyazmanın "Şirlo ölcüzün döyiişii”,

t

"Xosrov Şirinin qəsri önündə". Nizami 
"Xonısə"sinin olyaznıasına miniatür. 

1481. Topqapı. İstanbul.

“Qarğalar bayquşların ytıvalarını yandı 
rır”, “Ceyran, tısbağa vo qarğa” və s. 
rosmləri osrin ən gözol abidələrindoııdir.

1481 ildo Sııltan Yaqtıb üçün htızır 
lanan vo I Şah İsmayıl dövründə ta- 
manılanan Nızamı “Xomso”siniıı İstan- 
btıl nüsxosino 16 osrin ovvollərindo çokil- 
ıniş 9 miniatür bu cohoidon istisna toşkil 
edir. Obrazlı üadə vasitobriııo, kc'inpo- 
zısiyanın miirokkəbliyi vo tamtoraqlı de- 
korativliyiııə kolorit zonginlıyino göro 
bu miniatürlor ( 'Şiı in çimərkon Xosıo- 
vun ona tamaşa etmasi”, “ İsgoııdor vo 
Dara", “ İsgəndsr vo çoban ’, "İsgondər 
Niişaboııin saraymda” və s.) 16 osıo aid 
cvni mozmunlu miniatürlərdau osaslı su- 
rotdo lorqlonir. Bu osorləriıı 16 osrdo 
Tobriz miniatür məkKBbinin bani ı Stıl-
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tan Məhəmməd, onıın müasirbri və tə- 
ləbələri tərəfindən çəkilınəsi şübhəsizdir. 
Təsadütl deyil ki, bu dövrdə və daha 
sonralar Təbrizdə işlənmiş, lakin miiəl- 
lifləri bəlli olmayan ən doyərli mi- 
niatürlər adətən Sulıan MohDinməd mək- 
təbinə, yaxud onun üslubuna aid edilir.

Təbriz miniatür məktəbinin inkişaf 
zirvəsi 16 əsrin ortalarına təsadüf edir. 
Mərkəzləşmiş Səfəvilər dövlətinin ya- 
ranması ilə Azərbaycanm paytaxtı Tob- 
riz yenidən Yaxın və Orta Şəıqdo mədə- 
niyyətin, estetik fikrin, bodii yaradıcılı- 
ğın əsas mərkozinə çevrilir. Tobrizdə

“ RQstəmin Roxşi komomlb Uıtınası” . Firdovsi 
“ Şahnamn” sinin əlyazmasına miniatür. 

1520 30 illər. Mctropolilen-mıızey. Nyu-York.

Şah İsmayıl vəTohmasibin saray kitab- 
xanasında böyük ustad Sultan Məhəm- 
modin rəhbərliyi altında M ir Müsəvvir, 
Mirzə Əli Təbrizi, M ir Seyid Əli, 
Müzəffər Əli kimi istedadlı yerli rəssam- 
larla yanaşı, Şərqin Kəmaləddin Beh- 
zad, Şeyxzadə, Ağamirək İsfahani, Şah 
Mahmud Nişapuri, Dust Məhomınod 
kimi gorkəmli sənətkarları, xəttat və rəs- 
samları fəaliyyət göstərirdilər.

16 əsrin ovvəllərindən başlayaraq 
Tobriz miniatür moktəbinin klassik 
ədəbiyyatla olaqosi dalıa da genişlon- 
mişdi. Firdovsi, Nizami, Sodi. Hafiz, 
Cami, Nəvai, Əm ir Xosrov Dohlovi və
b. klassiklərin əsərləri, poetik süjet və

obrazları Təbriz rəssamlarının yaradıcılı- 
ğında əsas yer tuturdu. Təsviı i sənotdə ən 
çox, ən dəyorli miniatürlər iki əsərə 
“Şahnamə” və “Xəmso”yə çəkilirdi.

Son dərəcə zərif işlənmiş 3 kiçik mi- 
niatürlü “Şah və Dorviş” (M.Y.Saltı- 
kov-Şedrin ad. kitabxana, Sankt-Peter- 
burq), 258 miniatürlə bozodilmiş “Şah- 
namə” (1537; miniatüıiəriıı bir qismi 
Nyu-Yorkdakı Metropoliten-muzeydə, 
qalan hissəsi Nyu-Yorkda, Haufton 
kolleksiyasındadır) vo 14 ədəd nadir mi- 
niatiirü ilə diinya şöhroti qazanmış 
“Xəmsə” (1539-43, Britaniya mıızeyi, 
London) əlyazmaları zəngin bodii tərti- 
batı, nəfis dekorativ bozoyinə göro Şorq- 
də kitab sonotinin və ıniniatür boyakar- 
lığının şah əsərləri hesab edilir. “Şahna- 
mə”yə çəkilmiş miniatürlərdən Sultan 
Məhəmmədin “ Keyıtmorzin məclisi”, 
“Zöhhakın edam edilməsi”, Mirzə Əli 
Təbrizinin “Hindistan elçilərinin qobu- 
lu”, Müzəffər Əlinin ov və döyüş səhnə- 
Iəri, M ir Seyid Əlinin saray məclisləri 
təsvir oluııan osoıiori, “Xəmsə”yo çəkil- 
miş miniatürlərdən Sultan Məhəmmə- 
din “Sultan Səncər və qarı”, “Şirin çi- 
mərkən Xosrovun ona tamaşa etməsi”, 
“Məhəmməd Peyğəmbəıin meracı”, 
M ir Müsəvvirin “Ənuşirovan və bay- 
quşların söhbəti”, Mirzə Əli Təbriziııin 
“Xosrov Barbədin musiqisini dinləyir”, 
“Şapur Xosrovun portretini Şirinə gös- 
torir”, Mir Seyid Əlinin “Dilənçi qarı- 
nın Mocnunu Leylinin yanına got'rmə- 
si” və s. əsərlər Şərq miniatiir sənətinin 
zirvəsini təşkil edir. Azərbaycan rəssam- 
hırı “Şahnamə” və “Xəmsə”dən başqa, 
digər poetik osərlərə də orijinal mini- 
atürlər çəkmişlər. Bunlardan Sultan Mə- 
hommədin 1530-cu illərdə Hafızin “Di- 
van”ına çəkdiyi “Sam Mirzənin kef-mu- 
siqi məclisi”, “Meyxanada”, naməlum 
rəssamların Ə.Cami, Əmir Xosrov Dəh- 
ləvi və b. klassiklərin əsərlərinin əlyaz- 
malarına, Sədinin külliyyatına (hamısı 
M.Y.Saltıkov-Şedrin ad. kitabxana, 
Sankt-Peterburq) və b. əlyazmalarına 
çokdikləri miniatürləri göstərmək olar.

Miniatür sənotində 16 əsrodək tək- 
tok tosadüf olunan dəzgah miniatiirləri 
əsrin ortalarından inkişaf edərək tezlik- 
lə xüsusi janr səviyyəsinə yüksəldi. Ki- 
tab illüstrasiyalarından fərqli olaraq, 
belə müstəqil miniatürlordə, əsasən, adi 
həyat hadisələri təsvir edilirdi. Rusiya 
(Sankt-Peterburq), Türkiyə (İstanbul), 
eləcə də Avropa və ABŞ-ın bir çox mıı- 
zey və kitabxanalarında saxlanılan 
xüsusi albomlarda (mürəkkələrdə) top-

lanmış, bəzən do sırf dekorativ bəzək 
moqsədilə müxtəlif əlyazma kitablarına 
sonralar daxil edilmiş belo miniatürlor- 
dən Mirzə Əli Təbrizinin “Sarayda mu- 
siqi ınoclisi”, Sultan Məhommədin “Ov 
sohnəsi” triptixləri, M ir Seyid Əlinin 
"Kənd həyatı” vo “Şəhor həyatı” tablo- 
ları Şərq miniatür sənotiııdə miistosna 
yer tırflır.

16 əsrin ortalarmda Sultan Məhəm- 
məd, M ir Müsəvvir, Dust Mohəmməd 
və b. rəssamlar bir sıra portret mini- 
atürləri yaratmışlar. Müəyyən kanonlar 
əsasında yaradılan bu portretlordo əsas 
moqsəd hökmdarın zahiri gözəlliyini to- 
rənniim etmək olmuşdur.

"Məcnun Leylinin çadırı öııündən zəncirli 
keçir” . Nizami “ Xonısə” sinin əlyaznıasına 

miniatür. 1539-43 ilbr./<<7.«o»; M ir  S eyid d l ı 
Metropoliten-muzey. Nyu-York.

16 əsrin 2-ci yarısında saray kitab 
nasmda fəaliyyət göstorən rəssamlanl 
bir qrupu Səfəvilor dövlotinin paytax' 
nın Təbrizdən Qəzvinə köçürülməsind. 
sonra yeni mərkozə toplaşdı. Azərba 
can rossamlarının Qəzvində 1575 ilə q. 
dər çəkdikləri miniatürlər bodii üsl 
xüsusiyyotlərinə görə Təbriz dövrü mın 
atürlorindon osla seçilmir və Təbriz iislu- 
bunun məntiqi davamını təşkil edir.

Qəzvindo yeni üslubun yaranıb for 
malaşması Sultan Məhəmməd ənənələ- 
linin davamçıları Siyavuş bəy, M irZey- 
nalabdin Təbrizi, Əli Rza Abbasi Təbri- 
zi, xüsusilo dövriin on görkomli ustad 
rəssamları Mohəmmədi vo Sadıq boy
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Əfşarın yaradıcılığı ilə bağlıdır. Ru 
dövrdo kitab illüstrasiyalarındaıı daha 
çox real həyat hadisələriııi vo adi məişot 
səhnəlorini oks etdirən miistəqil ıni- 
niatürlor çokilmisdir. Rossam, xəttat, 
şair və təzkiroci Sadıq boy Əl’şarın çək- 
diyi portretlər (“Süvari dorviş”, Millı 
Kitabxaııa. Parıs; “ İstirahət edoıı dor- 
viş". Gülüstan muzeyi, Tehran), Mo- 
hommədinin sado adamlarm bəyatından 
bəhs edon rəsmlori (“Baharın miijdoçi- 
si". M.Y.Saltıkov-Sedrin ad. kitabxaııa. 
Sankt-Peterburq; “Kond həyatı”, Luvr, 
Paris), Ə.Caminin “Sübhot ül-əbrar”
I Möminiərin təsbehi” ) əsorinin 1613 il

■ ixli əlyazmasma Əli Rza Abbasi Təb- 
rızinin çəkdiyi miniatütior və s. osəıior 
bu sənətin məzmun və formaca tamami- 

yeni. orijinal mahiyyət kəsb etdiyini 
ıstorir. Bu dövrdo miniatiir sənətinin 
,övzu dairosi genişlənir, hoyatla olaqosi 
ha da möhkəmlənir, o, ideya mozmıı- 

a göro demokratikloşir, bədii forma 
ətdən sadələşir, onıın realist təsvir 
ıtoləri güclənir. Əksoriyyoti “siyah 
om" lexnikası ilo çokilmiş mono- 
>m rəsmlərdəıı, yaxud açıq və şəlfaf 
ıglərlə işlənmiş miniatüıiəıdən ibarot 

an bıı əsorlor bir tərəfdən dekorativ 
lubun şııx və olvan rəngli klassik ki- 
b miniatüıiərinin todrici tonozziili'ınü 
storir, digər tərəfdon iso realist ləsvir 
etoduna yaxınlaşan dozgah boyakar- 
ı və qrafikasınm getdikcə inkişafını 

etdirir. Azərbaycan miniatür səııə- 
ıdə gedən bu prosesi sürətləndirən 

ınilləıdən biri də Avropa təsviıi sə- 
^ətinin Şorq incosonotinə təsirinin baş- 
nması idi.

Təbriz məktəbi qonşu ölkələrlo yara- 
cılıq olaqosi saxlannş, moktobin 
ımayəndolori miixtəlif vaxtlarda bir
x Şərq ölkələrində fəaliyyot göstormiş- 
. Məşhur rossam Mir Seyid Əli atası 
ir Müsəvviıiə birlikdo uzuıı miiddot 
indistanda Moğol hökmdarları Hü- 
ayun [1530- 39. 1555 59] və Əkbərin 
556-1605] sarayında baş rossam işlə- 
iş, yen' nəsil sonotkarların yetişdiril- 
osində Moğol miniatiir moktəbinin ya- 
ınması vo inkişafında mühüm rol oy- 
ımışlar. Tiirkiyo miniatür sonətinın in- 
şafına Azərbaycan rassamları ohomiy- 
ıtli tosir göstərmişlər. Şahqultı Noqqaş, 

Vəlican Tobrizi, Kaınal Təbrizi vo biı sı- 
ra digor Təbriz rossamları miixtolif dövr- 
lordo İstanbulda foaliyyot göstormiş, 
Şahqulu vo Vəlican saray emalatxanası- 
na rəhborlik etmişlər. Xalçaçılıq, bədii 
parça. bədii metalişlomə vo keraınika

saholərindo məzmunu. bədii forması, 
obrazlı ifadə vasitolərino göro mimalür 
iislubunu xatırladaıı bir çox dəyorli osor- 
lor yaradilmışdır.

Azərbaycaıı miııiatiir səııotı 19 osriıı 
sonlarına qodor davam etıııişdir. Lakin
18 19 əsrlordo olyazma vo daş çapı kı- 
tablarıııa çokilıniş miniatiiıior artıq 
klassik miniatür sonotinin tono/^üliinü 
göstorird'

20 osrdo klassik miniatiir sənətinm 
zongin ənənolərindən, omın bədii üslub 
xiisiısiyyotlorindən yaradıcı surotdo ısti- 
lada edilmoyə başlanmışdır. Iləlo 
1930 40 illordə bir sıra Azorbaycan ros- 
sjamları öz tablolarıııda, xüsusən kitab 
qrafıkasında miniatür sənolinin bodii 
forma və tosvir vasitolorindən istifado 
etməyə çalışmışlar (Ə.Əzimzadə, 
Q.Xalıqov, Ə.Hacıyev, R.Mustafayev,

fc.
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İ.Axundov, K.Kazımzado vo b.). Bu ba- 
xımdan Ə.Ə/.imzadənin akvarellori, Ni- 
zarai Goncovinin poemalarının yubiley 
nəşrinə çokilmiş illüstrasiyalar, Nizami 
əsəıiorinin ınotivlərini əks etdirən süjetli 
xalçalar rossamların bu sahodo yaradıcı- 
lıq axtarışlarınm uğutiu noticəloridir.

Klassik miniatür səııətinin iislub 
xüsusiyyotlorindon istifadə edilməsi 
Azərbaycan tosviri sonotinin sonrakı in- 
kişaf dövrloıiııdo daha da geııişlonmiş, 
boyakarlıq qrafika, xiisuson kitab 
illüstrasiyası saholorindo birsıra rossam 
ların yaradıcılıq axtarışları uğurlu osor 
lorlə noticolonmişdir. M.Abdullayev 
boyakaıiıq qralika, montıınental boya- 
karlıq vo teatr tortibatı Sahələrindo bir 
sıra dəyorli əsorlor yaratmışdır. Rossa- 
mın "Kılabi-Oodo Qorf)ud”a (1962 və
1979 il noşrlori) çokdiyi illüstrasiyaları, 
Bakı metropoliteniııin “Nizami” staıı 
siyasında Nizami osoıiorinin motivlori 
osasıııda yaratdığı mozaika lövholori 
diqqoti colb edir.

K.Kazımzado O.Sadıqzado, Əli M'

nayi, F.Məmmodov vo b. rossaınların 
kıiab illüstrasiyaları. M.Kohmanzado vo
F.Şaxtaxtinskayanın qralik lövholori, 
O.Şıxoliyev, Dorabadi Pariyab qardaş- 
ları vo b. rossamlarm dckoraliv totbiqi 
sonot salıosindo bir sıra əsorlorı minmtiir 
üslubunda işloıımıs maraqlı örııokLar- 
doııdır

Miaiatiir sonotinin ınütoroqqi onoııo- 
iərindən, üs\ub xüsusiyyailarindoıı yara- 
dıcılıqla bohroloııon Azorbaycaıı ros- 
snmliin onu müstoqil b.xlıı yunulıcılıq su- 
lıosi kimi inkişaf etdirirlor. E.Şaxtaxtin- 
skaya. B.Hacıyeva. E.Aslanov, S.Qurba- 
ııov. R.Nozirov, N.Sullaııova, Ə.Bayra- 
mov, i  .Qorçiyev vo b. rossamların qralik 
əsərlori. dekorativ-totbıqi sonot niimııno- 
lori nuiasir miniatiir sənotüun yalııı/ ki- 
tab illüstrasiyası ilo bağlı olan tosvir 
növii kimi deyil. dalıa geniş məııa kosb 
etdiyini göslorir.

Miıasir incəsənatin biiliin növ vo 
janrlarında klassik miniatüıiorin tosiri 
ozünü bürıızo vcrir. 1983 ildo A/.ərbay- 
can miniatiir səııotinin öyronilməsindo 
morkozo çevrilon miniatiir bölmosi 
yaradıldı (E.Aslanovun rəhboıiiyi ilə). 
Bir çox Azorbaycan rassamları öz 
yaradıcıhqlarıııda minialiir sonətinin 
obraz və üslubuna müraciot edirlor 
(rongkarlar M.Abdullayev, T Nəri- 
manboyov. R.Babayev, Q.Yunus, qrafi- 
ka rossamları S.Qurbanov, R.Nəzirov, 
keraınika ustaları Ə.Hayramov, N.Sııl- 
tanova, M.Əfşar).

Od.: 11 ə b i b o  v N . Azərbaycan sovct rəs- 
samlığı. U.. 1966; K j r i m o v  K. Azərbaycaıı nıi- 
niatiirbri. U.. 1980; l 'a c a ı i 'ja Ä C  /1>k lü  
3 a p o > K ;ıc n ııc  n pa ibii i iic TCÖpıiiCKOii MiınııaTiop- 
iiom ııiKOJibi b koiihc XIII ııa'iajıc XV ım. I>., 
1999; llcydor Əliycv və Azərbaycaıı incəsonəti: 
Maqal.ıbr toplıısu. H„ 2000; Ə f o n d i y c v  R. 
Aznrhaycaıı incosnnoti l i „  2001.

Caınilt

Dekorativ-totbiqi sonot

Azorbaycanda dekoraliv-tolbiqi so- 
nətin tarixı çox qodimdir. Azıx ıııağara- 
sından (AU Palcolit dövrii) lapılnıış oş- 
yalar. Oobustan (Ytıxarı l’aleolit dövrii) 
və Gəmkıaya tosvirlorı (Tıınc dövrii) 
Azoıbaycaıı ərazisindo yıııd salııus in 
sanların lıolo ıızaq keçmişlordə bıdii ya- 
radıcılıcıla ınoşğul oldıığunıı gösiorir. 
Qazax şolıori yaxııılığındakı Babndarviş 
vo Naxçıvan orazisınıhki I Kiillopo qo- 
dını yaşayış ınoskənlorindon ff.o. 5 3-cü 
miniUİJkloıə aid bozokli moişol oşyaları.
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heyvan fiqıırları, üzorində həııdəsi naxış- 
lar və quş təsvirləri olan cilalı gil qablar, 
mis məmulatlar aşkar cdilmişdir. Dulus- 
çuluq, şüşə məmulatı, oynıa naxışlı daş, 
ağac niimunələri, bədii metalişləmə, ke- 
çəçilik, həsir, bədii parça və tikmələr, to- 
xuculuq, xalçaçılıq, zərgərlik və s. Azər- 
baycanda dekorativ-tətbiqi sənətin ən 
geniş yayılmış sahələrindəndir.

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənəti 
ustalarının məharəti daş üzəriıidə oyma 
(qəbir daşları, kiçik plastika və s.), zərgər- 
lik (tökməqəlib, kəsməşəbəkə, şəbəkə, qa- 
rasavad və s. üsullarla düzəldilən zinət əş- 
yaları). toxuculuq sonəti, parça və tikmə- 
lərdə, xüsusill bu sənətin ən inkişaf etmiş 
sahəsi olan xalçaçılıqda bədii şəkildə 
əksini tapmışdır.

A/ərbaycan dekorativ-tətbiqi sənəli 
bir çox inkişaf mərhələləri keçmiş, siya- 
si. iqtisadi və ictimai quruluşdan asılı 
olaraq müxtəlil forma və bədii xiisusiy- 
yətlər əldə etmişdir.

Azərbaycan incəsənətinin formalaş- 
masında qədim azərbaycanlıların fəlsəfi 
və dini görüşlərini özündə əks etdirən to- 
temizm, anim</m, şamanlıq, 7 ulduza si- 
tayiş və bundan yaranan zərdüşlilik,

Gil qab. E.ə. 10 osr. M illi Azorbaycnıı 
Tarixi Muzcyi.

Qafqaz Albaniyasında bizim eranın 4 
əsrindən xristianhq, 8 əsrdən islam dini 
mühüm rol oynamışdı.

Orta əsrlərə aid Azəıbaycan dulus- 
çuluq sənətinin niimunələri (şirli və şir- 
siz saxsı qablar, kaşı, kuzə, piyalə, 
muncuq, sürahi və s.), metal məmulatlar 
(qızıl və gümüş qablar, dəmir, mis və 
bürüncdən aftafa-ləyən, nimçə, dolça və 
s.) orijinal forması, bəzəklərinin müxtə- 
lifliyi, həndəsi, nəbati ornamentləıinin 
zənginliyi ilə fərqlənir. Dulusçuluq mə- 
mulatları ölçiisii, forması, üzərindəki na- 
xışları, materialı və hazırlanma texnolo- 
giyasına görə boyalı, cilalı, fıqurlu, şirə-

li, basmanaxışlı, yapışmanaxışlı, minalı 
keramika kimi qrııplaşdırılmışdır.

Naxçıvan ərazisi qırmızı kcramika- 
nın (I Kültəpə, Şahtaxtı, Şortəpə və s., 
e.ə. 2-ci minillik) əsas mərkəzi olmuş- 
dur. Qırmızı keramika məmulatının 
üzəri həndəsi naxışlar, həmçiııin ən qə- 
dim simvollardan biri olan səkkizguşəli 
ulduz (Naxçıvan, II Kültəpə, e.ə. 3-1-ci 
minilliklər), quş, heyvan və stilizə edil- 
miş insan təsvirləri ilə bəzədilirdi. Nax- 
çıvan MR-in Şahtaxtı kəndindən e.ə.

Biiriinc nıaral Ik|uiu. E.ə. l-ci miııillik.
Naxçıvan. Bakı Dovtal Univcrsiteli.

18-17 əsrlərə aid qırmızı keramikanın 
maraqlı niimunəsi tapılmışdır.

Eneolit dövründən məlum olan cilalı 
qara keramika niimunələrinə Mingəçe- 
vir, Xanlar, Daşkəsən, Qazax və s. 
rayonların ərazisində daha çox təsadüf 
edilir. Bu məmulatların üzərində spiral və 
qoşa eynəkvarı spiral, yeriyən svastika- 
lar, paxlava naxışlı tor, üçbucaq. roınb 
(Babadərviş, e.ə. 4-3-cii minillik) və s. na- 
xış elemcntləri tətbiq edilirdi. Dulusçuluq 
sənətinin maraqlı sahələrindən olan fi- 
qurlu keramika nümunələrində quş, hey- 
van təsvirlərinə, ev və araba modellərinə 
daha çox tosadüf olunur. Arxeoloji qazın- 
tılar zamanı Mingəçevirdən tapılmış 2 və
4 təkərli evə oxşar modellər xüsusilə diq- 
qəti cəlb edir. E.ə. 1-ci minillikdə fıqurlu 
keramika məmulatları daha çox zoomorf 
qablar formasında olmuşdur.

Qədirn dövrlərdə Azərbaycanda me- 
tal az miqdarda istehsal edildiyindən, 
ondan çox nadir hallarda adi məişət mə- 
mulatları düzəldilirdı. Metaldan dini 
məzmun daşıyan bədii sənət əsərlərinin 
düzəldilməsində daha çox istifadə olun- 
muşdu. Arxeoloji qazıntılar zaınam Qa- 
rabağ, Qazax, Gədəbəy, Xanlar rayon- 
larından tapılmış tunc məmulatlar,

Mingəçevir, Yaloylutəpə, Xocalı, Qəbə- 
lə. Xınıslı, İsmayılh, Qaratapə və s. yer- 
lərdən aşkar edilıniş qiymətli bəzək əş- 
yaları metalişləmə sənətinin hələ qədim- 
dən Azərbaycan ərazisində geniş yayıl 
dığını göstorir. Mingəçevir və Xocalıdan 
tapılmış ııınc kəmərlər (e.ə. 3-cü minil- 
lik), Urmiya gölii yaxınlığındakı Həsən- 
lu təpəsindən aşkar edilən qızıl cam (e.ə.
9 8 əsrlər), Ziviyə mahalından tapılıııış 
qızıl döşliik (e.ə. 8 əsr) metalişləmə sənə- 
tinin örnək nümunələrindəndir.

Erkən orta əsrlərdə Azəı baycanda ən 
geniş yayılmış sənət sahələrindən biri du- 
lusçuluq dəzgahında düzəldilən saxsı mə- 
mulatı (keramika) olmusdur. Saxsı mə- 
mulatın isti və soyuğa davamlı olması və 
gözəl görünməsı ücün onların üzərinə şüş. 
yəbənzər şətTaf maye -  şirə çəkilirdi.

Şirəli keramikanın ılk öı nəkləri Q. 
bələ, Gəncə, Beyləqan, Mingəçevir 
Şamaxıda aşkar edilmişdir. Yaxın Şəı 
də məlum olan bütiin texnoloji üsul1 
Azərbaycan keramika məmulatında U 
biq edilmişdi. Beləqabların iizərindəa 
qobla rəsm çəkilməsi, yaxud anqobla 
mış yerlik üzorində müxtəlif boyalaı 
təsvirin işlənməsi, eləcə də cızıııa naxı 
bəzəmə üsulu gcniş yayılmışdı.

“ Şirvan liibyini” . 1206. Ermitaj. Saııkt- 
Pclerburq. Usta Əli MDhoınməd oğlu.

Orta əsrlərdə keramika ilə yan. 
şüşə məmulat da hazırlanırdı. Şaın.ı 
Gəncə, Qəbələ, Mingəçevir və s. yer 
dən şüşədən məişət əşyaları (kuzə, süı: 
piyalə və s.), hətta zərgərlik nümun.ı 
də aşkar edilmişdir. Şüşə üzərində səi1 , 
yaxud qabarıq formalı həndəsi və nəb ! 
ornament motıvləri ilə yanaşı, yazt nüıını- 
nələrinə də təsadüf olunur. Naxçıvaıı əra- 
zisindən tapılmış biirüncdən atlı fiquru 
(Ermitaj, Sankt-Peterbuıq), Mingəçe- 
vir, Lənkəran, Qax rayonu və s. yerlər- 
dən aşkar edilmiş gümüş məcməyilər 
(M illi Azərbaycan Tarixi Mıızeyi) erkən 
orta əsrlərdə Azərbaycan dekorativ-
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təlbiqi sənətinin inkişafı haqqında aydın 
təsəvvür yaradır. 11-15 əsrlərdə istehsal 
olunan saxsı qablarda məmulatı dtizəl- 
dəıı ustanın adı göstərilməklə, emalat- 
v;ına damğası vurulıırdu. Goııcədən ta- 
pılnıis bir sıra qabların iizərində “Əli 
Əziz oğlu", “Nəsir’', “Rüstəm”, "Seyid 
Əli" və s. adlar yazılmışdır.

Saxsı qablarm oyma. qabartma. cız- 
ma və s. üsullarla işlənmiş bəzoklərində 
/.^rif ornamerrftər, insan, heyvan və quş 
iosvirləri ilə yanaşı, təbiət təsvirlərinə, 
süjetli ko npozisiyalara tla təsadüf edilir. 
1 ‘>50 ildə Beyləqandan tapılnnş və hazıı- 
da Ermitajda saxlanılan saxsı nimçə bu 
xıxımdan diqqətı cəlb cdır. Nimçənin 
,/ərmdə zadəganlara məxsus geyimdə 

;ı çıxmış allı gəncin təsviı i verilmişdir. 
ı ımpozisiyam atın tərkində təsvir edil- 
iş bəbir tamamlayır. Süjetlı kompozi- 
alara bu dovı də əsasən, Beyləqan sax- 
nəmulatları üzərində rast gəlinir.
11 15 əsrlərdə Azərbaycaııda müxtə- 

formalı bədii kaşılar istehsal edilmiş- 
Bu cür məmulatlar, əsasən, məscid, 

mam, saray və s. binaların memarlıq 
zəklərində islədilmişdir. I I  15 əsrlər- 
. dekorativ-tətbiqi sənətin mühüm sa- 
lərindən biri do daş və goc üzərində

Qızıl diaılema (çutqabağı). 19 osr.
M illi Aznrbaycan Tarixi Mıı/eyi.

ıdii oyıııa sənəti olmuşdur. Oyma bə- 
ıklər, əsasən, memarhq abidələrində və 
■bir daşlarınm iizorındə tətbiq edilirdi. 
akı limanından aşkar edilmiş Şirvan- 
ıhların “Bayıl qəsri” (1235) adlanan 
ıemarlıq abidosinin üzərindəki yazı və 
,;lyef təsvirləri bu dövr bədii oyma sə- 
ətinin nadir nümunəıəı indənuir. Dərin 
yma üsulu ilə bazsdümiş “ Bayıl qəs- 
i”nin maraqlı cəhəti bəzəklərdə yazılar- 

la birlikdə canlı varlıqları təsvir edən 
çoxltı rəsmlorin olmasıdır. Daşların üzo- 
rində insan başının təsviri olan xeyli oy- 
malar aşkar edümişdir. Portret-barel- 
yeflərin birinin iizəriııdə Şirvanşah Fə- 
ribürzün adı. digərində isə “giircü” sözii 
lıəkk oluntnuşdur. Memarlıq abidələri

üzəriııdə caıılıların təsviriniıı lıəkk edil- 
nıəsinə təkcə Bakıda yox, A/ərbaycanın 
digər yerloriııdəki abidələrdə də rast gəli- 
nir. Lakin bu təsvırlor “Bayıl qəsri”ndə 
olduğu kimi qahartına səpgisiııdə yox, 
xeyli sətlıi, daha çox cızma iisulu ilə icra 
ediimişdir. Ağdam rayonunun Xaçmdor- 
bətli kəndindək. türbənın ( H I4 ) və Laçııı 
rayonunun Ciciıııli kəndindəki Məlikəj- 
dor liirbəsinin (14 əsr) mcmarlıq bəzəklə- 
ri bu üsulla işlənmisdir.

“ Aypara” sinəbənd.

11-15 əsrlərdə Azərbaycanda deko- 
rativ-təfbiqi sənotin maraqlı növləıin- 
dən biri olan metalişləmə sənəti də 
yüksək inkişaf mərhələsi keçmişdir. Me- 
taldan hazırlaıımış müxtəlif silahlar, ev 
əşyaları və s. sənol niimunələri dövrti- 
miizədək saxlamlmışdır. Gəııcə, Şama- 
xı, Naxçıvan və Bakı şohorlori həmin 
əsrlərdə Azərbaycanın mctalişləmə mər- 
kəzləri idi. Bədiı metal məniLilatkırından 
İbrahim ibn Osmanın I0(->3 ildə Goncə 
şəhəri üçiiır düzəltdiyi bədii tartibatlt də- 
mir darvaza (bir tavı Gürcüstan Res- 
publikasınm Gelati moırastırıııdadır), 
Osmaıı Salman oğlıı Naxçıvaninin ha- 
zırladığı biirüııc dolça (1190, Luvr, l’a 
ris), Əli Məhomınod oğlunıın “Şirvan 
liiləyini” adlanan suqabı (1?06, Erııritaj, 
S.-Peterburq), Əbdüləziz Şərəfəddiıı 
oğlıı Təbriziniıı (iııııc tiyaıı, 1399 Xoca 
Əhmod Yosəvi məscidi Oazaxısttın Res- 
publikası, Türküstan şəlıori). Şükrüllaiı 
Müxlis Şirvaninin (biiriintJ üslürlab, 
1486, Ilararmin şəxsi kolleksiyasi, ABS) 
işlori bu sənətin gözəl nümunələrindən- 
dir. Əbdiiləziz Şorəfoddin oğlunun Tob- 
rizdə düzəltdiyi tuııc tiyamıı ağırlığı 2 ı, 
diametri 2,5 Iw-dir. Bu ııəhong tiyan 
Tcymurun sifarişi ih  Xocıı Əhmod

Yosovi məscidi iiçiin hazırlammşdı. (.>ül 
formasında düzəldilııriş 10 qulplu bu 
məmulat Şarqda əıı böyük tiyan olıııaq- 
la yaııaşı, bədii lortibaııııa görə də nadir 
sənəl əsorlərındəndir.

16 18 əsrlər Azərbaycan s mətkarlığı 
tarixinm əıı zəııgiıı dövrlərindəndir Sə- 
hər və kəndlərdə xcyli toxucu, zərgər 
misgər. dulusçu və b. sənətkarlar ləa- 
liyyət göstərirdi. Səiəvılər dövriində ı̂ ə 
Azorbaycanda əsl mənada bədii parça 
istehsalı sənayesi təşkıı oluıımuşdıı. O 
dövrdə l'sbri Əıdəbil. Şamaxı. Ciəııcə 
sənətkarlarınm ha/ırladıqları ipək par 
çaların xeyli nümuııəsi ha/ırda Bakı, 
Moskva, S. I’eterburq nıuzeylorində 
saxlanıhr. Azərbaycan parçalarmın gc- 
niş şöhrət qazantnasına səbəb onların 
inco toxunuşhı və davaınlı olması idi. 
Parçalar milli ııaxıslarla bəzədilir və 
çox vaxt naxışlarıır arasında klassik şa- 
irləriıı, xiisusilə Nizanri Gəncəvinin 
əsərləriııdəki obraz.lar ıniniatitr üsltı- 
bıında təsvir edilirdi. “Üzlü" adlanan 
belə parçaların bir sıra nadir nümuııəlri 
lıazırda dünyanm əıı böyiik ınuzey və 
şəxsi kolleksiyalarmda saxlanılır 
(Parisin Luvr. Londonun Viktoriya və 
Albcrt, İstanbulun Topqapt Mos-

Qı/ıl sııyuna cokilmiş aynalı giimii^ kamor.
19 osr. Şuşa.

kvanın Şərq Xalqlarınm İneəsənəti Mtı- 
zeyi və s.).

Təbriz, Ərdəbil, Naxçıvan, Cıəııcə, 
Şamaxı və Bakı sənotkarlarınm ınclal- 
daır diizəltdiklori ınoişət əşyaları silalr 
lar, bəzək nümıınoləri yüksık qiymətlən- 
dirilirdi. Azərbaycan sənərkarlanmn 
hazırladıqları silahlar (xəııcər, uılınc, 
qalxaıı) və /iıchli gcyiınlər (dabilqə, tlır- 
səklik vo s.) xüsusilə nrctalisləınə səııəli- 
nin ıntıəyyən sahıləriııdə narinki ayrı-ay- 
rı sənəlkarların, Irətla biitöv şəlrərhrin 
ixtisaslaşmasınft rəvac vcrınisdii'. Ərdə- 
bil şəhoriııin inkişaf clıniş bədii ınctal 
nrərkəzlərindəır sayılmasına baxmava- 
raq Şcyx Səfi Çiirbasinin giimiiş bar 
maqlığmı btı sahədə daha sorişləli olan 
Ctfncə sonolkHihın, İç.ırışnhnni) dənıij-
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darvazalarını iso Naxçıvan ustaları 
düzəllmişlor. Bodii mt'Uıl məmulaüarı- 
nın iizərindo adi sonolkarlarla yaııaşı, 
məşhur rəssamlar da işləmişdilər. Mos- 
kvada Kremlin Silalı Palatasında saxla- 
nılan hodii qalxan (tobrizli usta Mohom- 
məd Momiıı, 16 əsr) Azoı baycan metal- 
işləmə sonətinin ııadir nümunələrindən- 
dir. Əvəzsiz sənot əsəri olan bu qalxan 
qırmızı poladdan döyülərok üzəri daş-qaş 
vo qızılla bozədilmişdir. Sothində 42 dai- 
rovi cığır açılmış, bunların içorisində müx- 
təlif ov, müharibo sohnəlori, hcyvanlar 
alomindən siijetlor və s. təsvir olunmuş- 
dur. Rəsmlər içorisində Nizaminin “Leyli 
vo Məcnıın” poemasının motivlori ilo 
bağlı kompozisiyalar daha maraqlıdır.

Biiriinc öküz başı. F..o. 9 asr. Dağlıq Qarabağ. 
Erıııilaj. Sankt-Pelerburq.

Naxçıvan, Laçın, Ağchım, Goncə, 
Mingəçevir, Qazax, Lerik və s. yeıiər- 
doıı tapılmış 16-17 əsrləro aid daş qoç vo 
at fıqurları, siijelli qabartma heykolbr 
Azərbaycan incosonotinin maraqlı nü- 
munoləridir. Daş fiquıiara Azərbayca- 
ııın conubundan futmuş şimal-qərb böl- 
gəlorinodok bir çox yerlərdə rasl golinir. 
Ermonistan və Gürcüstanın azərbaycan- 
lılar yaşayan ərazilərində do bu ciir fi- 
qurlara təsadüf olunur.

16-17 əsrlərə aid edilən vo Azorbay- 
canın, osason, qorb rayonlarmın dağ- 
ətəyi kəndlərində tapılmış süjetli qabart- 
malarla bozodilmiş oyma naxışlı daş 
sonduqolərin (qobirüstü daşlar) əkso- 
riyyətindo dəfn edilənin şücaət və məha- 
rətini göstorən səhnolor həkk olunmuş- 
dur. Mingəçevir, Laçın və Zəngəzurora-

zibrində təsadiif edilən səndııqələrin 
üzərindo şamanlarm dini morasiıni, qə- 
dlm tayfalaıda zoomorf anlayışlarla 
olaqodar meydana gəlmiş quş onqonu- 
nım (toteminin) və zordüştiliklə olaqə- 
dar ayinlorin tosvirləri diqqoti cəlb edir.

17 əsrdo dekorativ-tətbiqi sənotin 
xalçaçılıq, şəbəkoçilik vo misgəıiik kimi 
növləri daha çox yayılmışdı.

18-19 əsıiərdo Tobriz, Goncə, Şoki, 
Şıışa, Şaınaxı və Bakı şəhərlərində xüsu- 
si misgorbr məhəlləsi mövcud idi. Mis- 
dən bəzəkli, orijinal formalı qab-qacaq 
düzoldilirdi. Azorbaycanda misgərlik sə- 
notiııin mərkəzi Şamaxı xanlığına daxil 
olan Lahıc idi. 19 əsrdo Lahıcda 200- 
dək misgər emalatxanası olmuşdur. La- 
hıc ustaları ınəişət əşyalamn (dolça, sa- 
tıl, sornic, nıocməyi, sorpuş, güyüm, af- 
tafa, aşsüzən, kəfgir, kasa, cam, qazan, 
çıraq vo s.), eləco do odlu (tüfong, 
miixtolif tipli tapançalar vo s.) və soyuq 
(xəncər, qəmə, behbud, qılıııc, bıçaq və 
s.) silahları yiiksək sonotkarlıqla düzəl- 
dir, bunların iizərini inco, mürəkkəb or- 
namentlorlə bəzəyirdibr. Silahlara sə- 
nətkarların möhürü vurulurdu. Hazırda 
Azorbaycan İncəsənəı Muzeyində və 
M illi Azorbaycan Tarixi Muzeyində 
saxlanılan Şirvan, Qarabağ, Təbriz vo 
Naxçıvanda hazırlanıuış momulatlar 
gözəl məişot əşyaları olmaqla yanaşı, 
Azərbaycanda ıosmin, naxışın inkişafım 
oks etdirən nadir sənət nümunəbridir. 
Bıınlarm üzərində düz, oyıi vo sınıq 
xətlərdən, onların əmələ gətirdiyi üçbu- 
caq və rombdan (paxlavadan) ibarət 
olan qədim lıəndosi naxışlaıia yanaşı, 
mürəkkəb yarpaq, gül ıəsmlərinə, müx- 
təlif formalı butalara, quş, heyvan və 
insan təsvirlərino də təsadüf olunur. 
Ərəb əlifbasınm miirəkkəb horfiəri us- 
taların əlində ornament elcmentlorinə 
çevıilorək məmulatın bədii tərtibatını 
tamamlamışdır. Bu yazılar bəzək ele- 
mentləri olmaqla yanaşı, tarixi məxəz 
kimi də qiymotlidir.

Dekorativ-tətbiqi sənətin miihiim sa- 
holərindən olan zərgorlik sonəti feodal 
münasibətlorinin inkişafı nəticəsindo 
yiiksək soviyyoyo çatmışdı. Qızıl vo 
gümüş sikkolərin ticarot dövriyyəsinə da- 
xil edilməsiniıı do bu sonotin inkişafında 
ıniihüm rolu olmuşdur.

Zorgərliyin ayrı-ayrı texniki iisulla- 
rıııdan (basma, qarasavad, döymə. mi- 
nasazhq, oyma, pardaxlama, xatomkar- 
lıq, həkkaklıq, hörmə, şəboko vo s.) isti- 
fadə etməklo Qarabağ, Gənco, Şəki, Şa- 
maxı, Qazax, Quba, Naxçıvan və s. yer-

lərdə ustalar tərəfındon miixtəlif zinət və 
bəzək əşyaları hazırlanmışdır. Çağdaş 
zəıgərlik sənəti sahosində fəaliyyət gös- 
toıon bir çox ustaların işləı i xarici ölkə 
muzeylərindo nümayiş etdirilir. Miiasir 
dövrdə zorgərlik keçmişin ononəbrini 
davam etdirərək forma və mə/nnınca 
zənginləşmişdir.

Bir sıra dəyorli şobəkə nümunəbri 
Azorbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sə- 
nətı Dövlot Muzeyində saxlanıhr. 
Yüksək sonətkaıiıqla hazırlanınış bədii 
taxta nümunələrinə ictimai binalarm 
(muzeylər və s.) tortibatınüa daha çox 
təsadüf olıınur. Nizami ad. Azorbaycaıı 
Ədəbiyyatı Muzeyinin salonlarındakı 
şəbokoli arakosməlor. müxtəlif kürsiflor,

“Şeyx Səfi” xalısı
1539 ildə Səfəvi hökmdarı i Təhma 
sibin sifarişi ilə Ərdəbil məscir' 
uçün toxunmuşduf. 1893 ildə lıənr: 
xalını ingilislər aiaraq .ondon 
aparmışlar. 5.34x' 0,5 i - 56.12 m 
ölçüsündə olan xalı dünya nıuze 
lərində saxianıldn ən nadir xai- 
sənəti nümunələritıdəndir. B ə z p 1 
ləri gül-çiçək rəsmlərindən ibarətd; 
Zəngin rəng çalarları vəhoət təşi 
edir. Xalının mərkəzinda yerləşi- 
qönçə Günəşi, onun ətrafında dai 
şəklində düzülmüş xırda gülU 
haləni, yaşıl, qırmızı, sarı rəngli 
kiçik dairəvi qübbə isə Günəş şüa 
larını əks etdirir. Həmin kompoz; 
siyanın yuxarı və aşağı hissələrində 
zəngin bəzəkli, qırmızı və şəkəri 
rəngli qəndil təsviri vardır. Ətrafda; 
saysız-hesabsız əlvan naxışlar ka 
natdakı ulduzların rəmzidir.

rohiHor qiymətli dekorativ-tətbiqi soı ı 
örnəkləridir. “ Koroğlu” dastanı möv 
sıında xatomkarlıq üslubıında işlən'i . 
mücrü gözəl sənot əsəıidir. Hazırd;’ 
kəlduz sonotinin bir sıra növləri ink i« 
etdirilir. Azorbaycanda dekorativ-tətl ı 
sonət yeni yüksəliş dövrü kecirir. R 
sanılar və xalq sənətkarları metal 
ağac və daşdan oıijinal əsəıiər yaıau: 
dekurativ-tətbiqi sənətdə ənənələri yaş.ı 
maqla bərabər, yeni bəzək elementl ı 
tətbiq edir, naxışlaıia yanaşı, süjetli 
rəsmlərə də geniş yer verirlər. Bu baxırn- 
dan xalçaçılıq sahəsində xüsusilo böyük 
nailiyyətbr qazamlınışdır.

Azərbaycan sənətkaıiarımn müxtolif 
vaxtlarda yaratdıqları nadir sonot iııci- 
ləri dünyanm məşhur muzeylərini bo-
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zəyir. Şərq Xalqları lncəsənəti Muzeyi 
(Moskva), Ermitaj (Sankt-Peterburq), 
Kiyev Qərb və Şərq İncəsonoti Muzeyi, 
Luvr (Paris), Viktoriya və Albert Mu- 
zeyi (London). Metropoliten-ıuuzey 
(Nvu-York), Topqapı Muzeyi, Türk və 
İslam İncəsəııəti Muzeyi (İstanbul) və s. 
Azorbaycanm xalça, tikmo, metal, du- 
lıısçuluq və zərgərlik məmulatlarımn 
toplandığı əıı zongiıı muzeybrdir.

20 əsrdə saxsı vo çiııi qablar istelısalı 
xüsıısib geııişlənmişdi. Bakı. Goııco Şo- 
kı vo s. şəhərlərdo forma və naxış baxı- 
mından miHi ənənəloro uyğun keramıka 
uümunoləri kütlovi istchsal edilirdi. Soıı 
İIİQi’do bu sahndo çahşan Azərbaycaıı 
ı- ■■'■samları saxsı və çiııidən maraqlı kiçik 

kollor yaratmışlar. Bunlardan Q.Qa- 
ı'vin “Yeddi gözol" baleti osasında 

' ^yat Abdııllayevanın hazırladığı roq- 
.) fiquıiarı, Səkino Şahsuvarovanm 

..-ı vo biillurdan yaratdığı vo Azor- 
ıvcan ınədəniyyət xadimlərino (Ü Ha- 

'yov. S.Vurğun, C.C’abbarlı və b,- 
lıəsr etdiyi fıqurlu bədii vazalar, 

'im Xəlofovun “Molla Nəsrodd'n lə- 
ori" və “Azərbaycan natilları” iizro 
ııiadığı əsərlor maraqlıdır. Moskva- 
Qurultaylar Sarayında istifadə et- 

■k üçün Gəncodə hazııianmış və nəba- 
■>rnamentbıiə bəzədilmiş çay və ye- 

dəstləri qiymətli sənət nüınunə- 
iııdəndir (rossam Qalib Bağırov). 
Hazırda keraınika, çini məmulat sa- 
ində ixtisaslaşmış rəssamlar müxtolif 

ullarda işləyirbr. Böyük ölçiilü bədii
• azalardakı rosmlər orta əsıiər Azor- 

lycan miniatiir sonəlino xas olan siijet 
obrazlaıın çoxluğu, ınilli koloıit və 

ı axışların zənginliyi ilo forqlənir. Fidan 
Uıradoliyevamn çinidən hazniadığı 
ıstli-fiqıırlu konıpozisiyalar, o ciimlo- 

"Dodə Qorqud” mövzusuna aid di- 
mik süjetli “Bamsı Beyrək” (11x119 
’ ölçülü), “Banı Çiçok” (15x14.5 ,vm) 
oıiəri maraqlı və orijinal soııət niiınu- 
ıloridir (Parisdo YUNFSKO-mn l'on- 

ı.ındadır).
Rıısim  Əf.mdiycv

Xalçaçılıq. Xalçaçılıq öziinün adi to- 
uculuğa əsaslanan inkişafında uzuıı bir 
okamiil yolu keçmişdir. Eneolit döv- 
ündoıı molum olan toxuculuğun mon- 

şəyini Qobustandan tapılan Neolit 
dövrünə aid bitki xammalından sadə 
höımo metodu ilə müxtolif oşyalann ha- 
zırlanması üçün işlodilən alotlor vo Kül- 
topodoıı, Üzoıiiktopodən, Sarıtopodon, 
Xanlardan vo s. tapılaıı Eneolit dövrüııə

aid gil, siimük tağalaqlar, iylər sübut 
edir.

Tədqiqatçıların fıkrincə, yun xalçalar 
həlo Tunc dövründo mövcud olmuşdur. 
Bu dövro aid sado toxuculuq dozgalıları 
(Kiiliopo-I), Maku şohorində nəbati or- 
nameiıtli xalça-çulla örtülmüş gil at hey- 
kolciyi tapılınışdır. Qazmtılar zamaııı 
Naxçıvandakı qodinı qobirlardən aşkar 
edilmiş kişi fiqıırunun oynindoki qırmızı 
vo qara rəngbıio boyammş geyim do bu 
dövrdə yeıii toxucularm hoın do parça- 
ları boyaıııaq qaydasım mənimsodiklori- 
ni tasdiqləyir. Buradakı boyaq ınaddolo- 
rıniıı çox qodim vaxtlardan ınövcudlu-

"Şeyx Snl'ı" xıılısı. 16 osr.
Viktoriya vo Alberl Mıı/eyi. Loııdon.

ğunu Herodotun Qalqa/da parçaları 
boyamaq adoti haqqında verdiyi məlıı- 
matlar da təsdiq edir.

Eıannzın 7 osrindon başlayaraq 
Azorbaycan xalçaları tarixı soııot ıııımu- 
nosi kiıııi lıomişo xatııianır, onların zorif 
toxumışıı vo nadir gözolliyi qeyd olıınur. 
Miiollinor xalça sonotiniıı forına zəngin- 
liyi, texnoloji və bodii xüsusiyyotbrinin 
geııiş diapozonu lıaqqında osaslı molu- 
ıııat veriıior.

7 osr alban tarixçisi Mıısa Kalaııka- 
tukhı Albaniyada xalça istehsalı vo z.a- 
doganlarm moişotinda onlardaıı istilado 
edilmosi barodo molumat verir. 7 osr (Jin 
soyyahı Xuaıı-Tes-ank Azorbaycaııı iri

xalça istehsalı mərkəzi adlandırır. Bıınu 
arxeoloji tədqiqatlar da sübııt edir. 7 asr 
katakomba mağaralarından toxueuluq 
dəzgalunın, yun iphrin qalıqları. xalça- 
çıııııı əmok alotlori, keço çürümüş xalı 
vo pakız parçaları tapılınışdır.

6 əsrə aid edilən "Xosrovuıı balıan 
adlı xalça bir çox monbobrdo tosvir 
olunmuşdur. Homin xalçadakı siijet 
sonrakı əsrbrdo iııkişaf etdirilıniş vo öz 
davamım “Dörd ləsıl ’ adlanaıı çoxsavlı 
fobri/ xalçalarında tapınıştlır. Orta osr 
monbol'irındo Azərbaycaıı xalçalarının 
xüsusiyyotlərindon vo tiplorindon do 
bolıs edilir. 9 10 osr orob tarixçisi iobo- 
ri Azorbaycan xalçalarının yüksok kcy- 
fıyyoti barodo molumat verir. 10 osro aid 
'Hüdud-ol-Alom” adlı ınonbodo Azor- 
baycanın Morənd Cjoneo. Somkir sohər- 
lorində yiiksək keyfiyyotli ytın momıı- 
latlar istehsal olunduğu qeyd edilir. 
Naxçıvanda. Xoyda. Muğanda, Solmas- 
da və Ərdəbildə toxunan xalça və palaz 
lar böyiik şölırot qazanmışdı. 10 osr ərəb 
səyyahı Əl-Məsudi yazırdı ki, Mərənd 
də, Tobrizdə, Əroəbildo “Moxfıır” adlı 
xalçalar istehsal edilir. Ərob müollifı Əl- 
Müqəddosi (10 osr ) gözəl Qarabağ xal- 
çaları, xüsuson “ ... misli-bəraboıi ol- 
mayan” Bərdə xalçaları haqqında məlu- 
mat verir. 10 əsr ərəb müəllifləri Əl-İs- 
toxri Bərdodon Hindistaııa ixrac edilon 
qızılı boyaq maddəsi (boyaqotu), Əl 
Müqoddosi, Gövhol isə al-qırınızı boya 
alınan vo hətta Avropava ixrac edibn 
“qırmız” adlı xüsusi qurdlar barodo ıno- 
luınat verirlər.

Xalça məmulatlanndan gövürülmüş 
ornamentloro epiqrafik abidəbrdo, xii- 
suson qəbir daşlarında tez-tez təsadiif 
edilir. Laçın rayonundan, Sisyaıı rayo- 
ııunun Urud kondindon və Abşerondan 
tapılınış qobir daşlarında xalçaçılıqda 
istiladə oluııan toxuculucı dozgahları və 
alotlərinin təsvirino do rast gəlinir. Azor- 
baycan Xalçası vo Xalq Toibiuı Sonəti 
Dövlot Muzeyindo 15-16 osrloro aid bir 
ııeço belo qobirdaşı saxlamlır.

Xalçalar haqqında ın.ılumata xalq 
lolklorımda. dastaıılarda, o ciimlodən 
qodiın Azoı baycan sdabi abidəsi ‘Kitabi- 
Dodo Qorqud da tez-tez rast goliııir. 
Dastaııda oğuz moclisləı ini və təntonolo- 
rini “ınin-min ipok xalçanın” /inot- 
londirdiyııubıı boh.s olumır. I I  12 osr 
klassik A/.orbaycan odobiyyatında xal- 
çalarm rongaroııg tosviıioriııi N ı/aıııi 
Ciəııcovi vo Xaqaııi Şiıvani kimi dalıi 
Az.'wbaycan şaitiəri do ob»di yaddaşa 
köçiirmüşlor. I\>r/iy<ıda, tlekorativ to«-
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virin sözlə qovuşuğunda mütofəkkirb- 
riıı xalçaçılığa marıığı onıın Azərbaycan 
xalqının mətbniyyoliııcio neco mühüm 
yer lutan sosial və milli fenomen daşı- 
yıcısı olduğunu göstorir. Orta osr Avro- 
pa səyyahlarının yazılarında da Azər- 
baycan xalçaları haqqıııda maraqlı mo- 
lumatlar vardır. Tobrizdo istehsal olu- 
nan nadir parçalar haqqında 13 osrdə 
Marko Polo xobor vermisdir. Geııuya 
tacirbri homin parçaları Avropaya apa- 
rırdılar. Dorbənd. Şamaxı, Naxçıvan vo 
digər şəhərlərdo olmuş llamaıul Rııbruk 
qeyd etniışdir ki. bıırada çox yaxşı xal- 
çalar istensal olunur. Azorbaycan Ağ- 
qoyunlıılar dövbtinin (15 osr) hökmdarı 
Uzun Həsoııin sarayında olan gözol xal- 
çalar barədə venesiyalı Ambrozio Kon- 
arini xəbər verir. Sofovi hökmdarı I Şah 

Abbasın sarayında olrnuş alman impe- 
ratoru II Rııdolfun elçisi Tektander 
Tobrizi tosvir edorkən bildirir ki, bıırada 
oxlu məscid var və bunların döşəmələ- 
iııə gözəl xalçalar salınmışdır. I Şah 

Abbasın sarayındakı qəbuldan danışar- 
ən o, yenə belo xalçalardan söhbət açır. 
.akin orta əsr Azərbaycan cəmiyyotin- 

də xalça təkco yüksək tobəqələrin hoya- 
Lİiıı bozəmirdi. Belə ki, 16 əsrdə Şirvan- 
ia olmuş ingilislər -  Bannister və Duket 
azırlar ki, ən sadə adamlar arasında da 

eləsi tapılmaz ki, xalçası olmasın; onla- 
rın evbrinə, yaxud da oturdııqları otaq- 
lara başdan-başa xalçalar döşonib. Şir- 
vanda olınuş əcnəbi səyyahlar -  Antoni 
Cenkinson Artur Edvardes, Tomas 
Beanister, Çevri Deket 16 osr Azərbay- 
can haqqında dəyorlı məlumat ver- 
mişbr. A.Cenkinson Şirvan boylorboyi 
AbduUa xanın qəbulunu belo təsvir et- 
mişdir: “ ...Onıın çadırının biitiin döşə- 
məsi bahalı gözəl xalçalarla örtiilmiişdii, 
onlar özlori isə qızıl və gümiiş saplarla 
naxışlanmış kvadratşəkilli xalçalar 
üstüncb oturmıışdular". Xalçalar haq- 
qında doyərlı məlumatlara 17-18 əsr 
soyyahlarının yazılarında da rast goliı ik. 
Dorbəııddon Bakıya, soııra iso Şama- 
xıya gəlmiş alman Adam Oleari qeyd 
edir ki, kəndlibrin evlori çox soliqəlidir 
və döşomələri xalılarla örtülüdiir. 
1715 18 illorcb Rusiyada <şloyərkon 
Dorbəııddə, Bakıda, Şaıııaxıda və Tob- 
rizdə olmuş şotlandiyalı hokimin qeyd- 
lorindo do oxşar molmnatlar vardır. 19 
osıdə Azorbaycanda olıntış səyyahkırın, 
monnııların, mütoxəssis-ctnoqranann 
və digor tədqiqatçıların, dcmok olar ki, 
hamısında ohalinin biiti'fu təb^q'iləri to- 
rofindən işlədilon çoxlu ınicıdarda gözəl

xalçalar barədo molıımata rast golirik.
Yazılı ınonbolorin tohlili belo bir qə- 

naəto golmovo iıııkan verir ki, bütüıı or- 
ta əsrlor dövrıı orzində vo sourakı dövr- 
lordə do Azərbaycaıı xaiçahırı ixracat 
obyekti olıntış, hom Yaxın Şorq. lıonı cb 
Avropa ölkəlorino aparılmış vo tezliklo 
orada avropalılann ınoisolino daxil ol- 
mıısdur.

15-16 əsı brdo avropalılarm ınoişoti- 
nə niifıız odoıı Azərbaycan xalçaları bir 
çox Avropa rossamlarının tablolarmda 
oks olunmıışdur. Qarabağın “Mıığaıı” 
xalçasım Haııs Meınlincıin (15 osr) 
"Moryom körposi ilə” vo "Biı goııcin 
portretı ’ tablolarında görüriik. Gonco- 
Qa/.ax xalçahırı alnıaıı rəssamı Hans 
Holbeynin (16 əsr) "Elçiloı’' rosmindo

Azərbaycan xalcası
Azərbaycan xalçaları dünyanın ən 
məşhur muzeylərində -  Londonun 
Viktoriya və Albert, Vaşinqtonun 
Tekstil, Parisin Luvr, istanbulun 
Topqapı, S.-Peterburqun Ermitaj 
muzeylərində saxlanılır. Flamand 
səyyahı Rubruk (13 əsr), Venetsiya 
səyyahı Marko Polo (13 əsr), ingilis 
səyyahı Antoni Cenkinson (16 əsr) 
və b. Azərbaycan xalçalarının 
gözəlliyindən söz açmışlar. Avropa 
rəssamlarmdan Hans Holbeyn, 
Hans Memlinq və b. öz rəsmlərində 
Azərbaycan xalçalarını təsvir etmiş- 
lər. Kompozisiya zənginliyinə, naxış 
elementlərinin orijinallığına, rəng 
koloritinə, çeşid müxtəlifliyinə və 
toxunma texnikasının kamilliyinə 
görə Azərbaycan xalçaları nadir 
sənətKarlıq nümunələridir.

təsvir olunınAdur. Azərbaycan xalçası 
venesiyalı rəssam Karlo Krivellonun (15 
əsr) Müqoddos Sebastyan tablosunda 
əks etdirilınisdir. Azorbaycan xalçaları- 
nııı təsvirinə rossanı Domeııiko dc Bar- 
tolonun Siyeııa şohərindo Saııta-Mariya 
kilsəsindəki "Findlinqin loytı” freska- 
sıııda, Domeııiko Moroııeniıı "Müqod- 
cbs Fomamıı doğulması” rosmindo, 
Fransadakı "Koıgədanla xanım” (15 
osr) osorıııdo, Avropa vo rus rəssamları- 
ııııı bir çox digor osərlorindo do tosadiiı 
oltınur.

Azorbaycan xalçalarmııı yüksək po 
pulyarlığını, oıılarııı estetikasını, giiclü 
emosional təsir doğurmaq xiisusiyyat.ini 
Istanbııldakı "Türk və İslam osərlərı 
mıızeyindo saxlaııan 13 nsr Qarahağ.

Şirvaıı, Goncə xalçalarında görıııok 
olar.

Azorbaycan xalçasımıı yüksək tslKi- 
kası Avropa rossamlarından dalıa əvvol 
A/.orhaycanın miniatiirçü rossamları to 
rofindən qiymoll«ndirilmişdir. Azər- 
baycan xalçalarınm tosvirloriaa 13 14 
osrlərə aid Tobri- mimaiiirlərində rasi 
gəünir. Bıı nıiniatiirlordə .->ks etdirılmiş 
ornameııllor, koıııpozisiya prinsipbri 
rəııg lıolli bıı gün də Şirvan. Oarahağ. 
Qııba vo Tobriz xalçalarının bir çoxu- 
ınııı osasını toşkil edir. Eyni zamaııda 
xalçaçılıq soııoti artıq o dövrdo qədinı 
ənənələıi qoruytıb saxJwnnqla yaııaşı. 
Uzaq Şərq iııcosonotiııin fantastik ob- 
ra/larını sjdalıa. btıltıd vo s. tosvirləri 
do əks etdirır. Yeni və əııənəvi əsasların 
ahəngdar şokildə uzlaşması Azərbaycan 
xalçasınm daiııı inkişafda olduğtımı 
göstərir.

Azorbaycaıı xalça sənəti özıiııün oıı 
parlaq yiiksəliş dövrünii oıta əsrlərdə 
yaşamışdır. Btı baxımdan Azərbaycaıı 
xalçaçılığının vo bütiinlükdə dekor;ıtiv- 
tətbiqi sonətinin klassik və ya "qızıl 
dövrü” 15-16 əsrlər hesab oluntır. Xal- 
çaçılıq sənətino çox böyiik ləsir göstor- 
ıııiş ləbriz minialür rəssaınlığı həmiıı 
dövrdə ən yüksok çiçəklonmə mərlıoləsi- 
nə çatır.

16 əsrdo Tobrizdə Azorbaycan Səfovi 
hökmdarlarınm lıimayodarlıq etdikləri 
və o zamanlar üçün çox böyük sayılaıı 
saray emalatxanaları fəaliyyot göstorir- 
di; btırada xalça ustaları ib  sıx əkıqəli 
şəkildə peşəkar minialürçii rəssanılar da 
çalışır, yeni "Ləçəktürünc”, "Ovçultıc|", 
“Əfşan", "Xətai”, “Ağaclı" vo s. xalça- 
lar üçün nıürəkkəb koınpo/.isiyalı eskız- 
lor hazırlayırdılar. Bu dövrdo yaradılaıı 
xalça sonot'i iııcilari öz üsltıb volıdəti, 
real lıəyari motivlorin miniatür rəngkar- 
lığa xas poetikliyi, zorifliyi vo onəııəvi 
müstəvi-dekorativ bəzək ünsiirbriııin 
alıongdar şəkilcb uzlaşdırılınası, fornı.ı 
və tenasiiblərin ssargar dəqiqliyi, naxışla- 
rııı və rong ahongdarlığınm incoliyi ilo 
seçilir.

Miniatiirçii rossamlar xalça vonəliııə 
yeni ınfəs gotirmiş, <on nəlicəcb özlari 
də xalça sənətindən bahrolomnişlar Btı 
bır daha tasdiq edir ki, Azərbaycaıula 
ınəisət cb. yüksok soınt do büııin dn /r- 
ləıdo daim xalça ilə hağlı olmuşdur. Tə- 
sadüll deyil kı həıniıı dövr xaJçiı səııəti- 
uiıı bizə gəlib çalnıış iiç ıııin nümunəı 
ııiıı azı 200-ü şedevr lıesab oluııur v.ı btı 
gün Milamıı Poldi-I’etsolli, Parisin Tjt 
biqi Soııət, Budapeşlin lətbiqi Sənot,
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Londonun Vikloriya və Albert və s. mu- 
zcylərindo saxlanıltr.

16-17 əsılordə Azərbaycan xalça 
məhsulunun onıtəə dərəcəsi daim yiikso- 
lirdi vo Azərbaycanda müstəqil xanlıq- 
ların yarandjğı dövrdo -  18 19 osrlordo 
yerli hökmdarlar xalça istehsalını geniş- 
ləndirməyə cəhd göstərirdilor. Xanlar 
biitün xarici ticarəti, o cümlodon xarici 
bazarda xalı-xalça ticarotini öz inhisar- 
ları altına almışdılar.

Hununla əlaqodar 19 əsrin ovvəl-

lorindo Azərbaycanın bir çox yerlərin- 
do geniş yayılmış xalça emalatxaııala- 
rında - karxanalarda yerli ustaların 
“xançeşni” adlandırdıqları xüsusi xalça- 
lar toxunurdu. Hazırda Moskva şoho- 
rindəki Dövlət Tarix Muzeyində Bakı 
yaxınlığındakı Xilə kondindo iizərindo 
“ 1801. Karxaneyi-Xilo” fcoxunmuş xal- 
ça saxlanmaqdadır.

Xalça sonotinin yaranmasım saysız- 
hesabsız utilitar funksiya daşıyan xov- 
suz xalçaların meydana çıxması ilo ola-

qələndirirlər. “Palaz”, “ Kilim”, “Ce- 
cim”, “Şoddə”, “Vorni” , “Z ili”, “Su- 
max” və bir sıra başqa xovsuz xalça və 
xalça məmulatları arabaların, çadırların 
üstünün, yan-yörosinin örtiilmosində is- 
tifado olunmuş, pərdo, örtük, ayaqaltı 
kimi işlənmiş, döşəmoyə salınmışdır.

Ən geniş yayılmış xovsuz xalça növii 
palazdır. Palaz Azərbaycanm bütiin 
bölgəiərində Oııba, Şirvan, Muğan, 
Bakı. Qarabağ, Goncə, Qazax, Göyço, 
Borçalı və Cəntıbi Azərbaycanda toxu-

nur. Nadir nümunələıi 1-2 əsrloro aid 
Mingəçevir mozarlarından tapılmışdır. 
Ərəb mənbobrində 10 osrdo Mıığanda 
toxunmuş palazların məşhur olduğu 
göstorilir. Məişətdo pakızdan döşonocok, 
cadırların qurulmasında, örtük, geyim 
və s. kimi geniş istifado olunur. Palazın 
əsas bəzəyi onun ül'tiqi zolaqlarıdır. Mo- 
işotdo miixtəlif moqsodlorlə işlodilən bir 
sıra oşyalar palaz toxunıışlu olur. Palaz 
materialına, texnikasına, ölçüsüııo, isti- 
fadəsinə, bədii xüsusiyyətinə göro “Borə

tiftiyi”, “Yüküzti”, "Ağ palaz”, “Qara 
palaz”, “Əbri palaz', “Taxtamico pa- 
laz” və s. adlandırıltr.

Qədim dövrlordo, eləcə do orta 
əsrlərdə dini mərasimlordə, yas məra- 
simlərində palaz xüsıısi yer tııtıırdu. 
Hökmdarların və onların ailələrinin yas 
mərasimlorində şəhər minarəlori palaza 
bürüniiıdü. Dini morasimlərdə palazdan 
geyim kimi istifadə edilmiş və Azərbay- 
canda “palaz geymək" adəti olmuşdur. 
Zərif, incə Çiyi palazlar eviıı divarıııdan 
asılır, pordə, örtük kimi istifadə edilir vo 
ailə quran qızlara cehiz kimi verilirdi. 
VaxtiloÇiyi palazı süzoni -süfro kimi ş- 
lotmək üçün onun zolaqlarının iizorinə 
əlavə “naxış ipi”ndən tikmə üsulu -  çitə- 
mə ilə naxış salınırdı. Bu da onıın adını 
müəyyənloşdirmişdir. Qodim türk dillə- 
rindo “çi/yi”, “çi/kin” sözlori tikiş üsulu 
ilə naxışsalma, tikmə deməkdir. Xoca- 
həson və Qobu kəndlərində xüsusi sifa- 
rişlə inco, nazik toxunmuş Çiyi palazlaı 
ölçüsünə göro deyil, daha çox çokisinə 
görə qiyməlləndirilmişdir.

Cecim, əsason, Qarabağ. Qazax. 
Naxçıvan, Şəki. Şirvan (Zərdab), Göy 
ço, Cəııubi Azoıbaycanda toxuınır. Şir 
vanda cecim dalıa çox. ipəkdən, Qara 
bağda, Göyçədə yundan toxunur. Cc- 
cimlərdən döşənəcək və divar xalçası 
kimı Azorbaycan xalqının məişətind. 
geniş istit'adə olunıır. Ondan vaxtil. 
parça kimi qaflın vo kişi geyimləri, dö- 
şəküzii, yüküzü. müxtolif örtüklər, çan 
ta, xurcun, yəhər qaşı və s. əşyalar ha- 
zırlanırdı. Cecimin bəzəkləri şaquli isti- 
qamətli enli və ensiz zolaqlardan ibarət 
oltır, çox vaxt zolaqların üzəri müxtəlı 
formalı həndəsi naxışlarla bəzədiliı 
Cecim, əsasən, iiluqi yer hanasında to- 
xunur, eni 0,35-0,40 /?;-dok, uzunluğı 
isə 15-16 /» dək vo dalıa artıq olur. B 
ölçülor cecimin toxunma texııikası il 
şortlonir.

Üfüqi dəzgahda toxunan cecimləı 
“Yer cecimi”, şaqııli dəzgahda toxunı, 
cecimləro isə “Qara cecim” deyilir. Te 
nikasına və bodii xüsusiyyətlorinə göı 
cecimlər iki növə bölüniir: Alaköynək v 
Həmyaıı cecimlər. Cecimlər materiah 
na, texnikasına, məişətdə istiladəsinə. 
bədii xiisusiyyətlərinə göro İp ceciırn 
Ladı cecim, Şəddə cecim, Yer cecimi, 
cccimi parça və s. adlandırılır. 16 əsr 
Təbriz miniatürlərindo tosvir olunmuş 
cecimlər öz gözollikləri ilo diqqəti cəlb 
edir.

Kilimin əsas toxunma mərkəzlori 
Şirvan, Bakı, Qazax, Göyçə, Qarabağ

Q a /a x
bölgosinda
loxuıımuş

"Əjdalıah"
xalçası.
18 asr. 

Mctropolilcn- 
muzcy. 

Nyu-Ycırk.
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vəTəbrizdir. Məişətdə nıüxtəlif ıııoqsod- 
lərlo işlədilon bir sıra oşyalar kilim toxu- 
nuşlıı olıır. Ornament, naxışlar qisa 
çıxıntılar və diaqonal xətlərlə xarakteri- 
/~i edilir ki. bn da toxunma texnikasın- 
dan irəli gəlir. Cənubi Azorbaycanın 
“Sonnə” k.ilimləri xüsusi sıxlığı, incəlivi 
vo zərif işlomolori ilo forqlonir. Kilimlor 
materialına, texnikasına, istifadəsinə, 
bodii xüsusiyyətlərino, toxıınduğu yero 
görə Dal kilimi, Çadır örtüyü, Goıdoklik 
uirmızı knım, Namazhq, Çaxmaxlı ki- 
lim, Saya kilim, Soııno kilim. Şamaxı 
pakızı, Şamt vo s. adlandırılır.

Şəddonin əsas islehsal mərkozləri 
Qarabağ. Qazax, Naxçıvan, Conubi 
Azərbaycan ( Əıdobil, Meşqin, Muğan) 
vC' Göyçodir. Məişotdə şoddodəıı ıııəra- 
im pərdolori vo örtüklori, qalııı toxunan 

klodən döşənocək, divar örtüyü, nazik 
. zərif şoddodon isə parça kimi qadın 
ə kişilərin geyiminin hazırlanmasında, 

ıəınçinin do süfrə vo s. kimi istifadə edi- 
. balaca qırmızı şəddələr ayaq altına 

ılınır. Şəddənin əsas üç növü olur: bir- 
əngli -  Şal şəddə; damalı Dama-dama 
ddo vo məzmunlu -  Zili və Dovəli şəd- 

lolər.
Şəddənin osas xüsusiyyoti şaqııli 

olaq və damalarımn olınası, ara sahəsi- 
in daha çox qırmızı-göy. qırmızı-qara 
ınglərin uyğunluğunun üstünlüyü ilo 
:çilmosidir. Qarabağ şoddələri üçün isə 
ırmızı fon xarakterikdir. Şəddə sözü- 

nün kökünün “Şətrənc”, “Şadevord", 
yəni şahmat sözündən olduğu ehtiınal 
i’dilir.

Vərninin əsas istchsal mərkozləri Qa- 
abağ (Bərdo, Şuşa, Ağcabodi, Cabrayıl, 
.əmbəran), Qazax, Naxçıvan və Conubi 
Vzərbaycandır. Vərnibrdon pordə yiik- 
izü, döşənocək, örtük, homçinin dəyə vo 
;adırların dekorativ bozəyi kiıni istifadə 
lunıır. Muğanda vornidəıı döşonəcək 

;imi istifado etınok üçiin altına keço tiki- 
ırdi. Qarabağ vornisinin ornamentinin 
saselemcnti xalçanın bütün sahosini tu- 

can, S. ya Z formalı stilizo olunmuş əj- 
daha tosvıridir. Əjdaha bolluq romzi ki- 
mi, eloco do evin ailonin qobiləniıı qo- 
ruyucusu hesab olıınıır. Vorni orna- 
ınentlori qodiın dövrlərdo şor qiivvolərin 
romzi do sayılmışdır (ojdaluı ikili sociv- 
yoli mifık obrazdır). C’ontıbi Azorbay- 
canda toxunan vərnilor quş vo ağac tos- 
virləri ilo boz.xlilir. Vorııilor iki hissodən 
ibarət toxunur vo sonra bir-birino tikilir. 
Bu səbəbdon Qarabağda (Lomboran) 
vərnilor “lıomyan”, yoni ikıyanlı adlan- 
dırılır. Nyu-Yorkdakı Metmpoliten

muzeydo saxlanan. 18 osro aid ınco ııa- 
xışlı vorni öz gö/.olliyi ilo seçilir.

Zilinin osas is tc h s . ı l  morkozlori Qara- 
bağ, Qazax, Bakı, Naxçıvaıı, Gftyço vo 
Conııbı Azorbaycan hesab oltınuı / i l i-  
dan ibadot xalçası. pordo, divar örtiiyii. 
döşonocok k'nn istilado edilir. /ilinin  
bozoklorinı stilı/.o edilıuiş quş vo heyvaıı 
rosmlori. romz.i tosvirlor, müxtolif lor- 
malı hondosi vo nəbati ınotivli orııa- 
mentlor toşkil edir. Bakı -ililori zorilliyi, 
zonçin rong çalarları ilo şölırot qazaıı- 
mışdır. 10 osrdə Xoy. Borgi. Ərcico, Əx- 
late. Naxçıvan, Bidl;'  zilinin toxunduğu 
moşluır montəqolor 'c)ı 16 18 osrlordo 
Qaıabağ (Cobıayıl) ipok /ilıııin toxtın- 
duğtı osas ınərkəz olınuşdur.

Sıınnıxın ilk əsas istehsal mork.y/i 
Şirvaıı (Şaınaxı) olınuş, homçiniıı Contı- 
bi Azorbaycan (Əhor, Morond, Ur- 
miya), Qarabağ (Cobrayıl, Laçın) vo 
Naxçıvanda toxunmuşdur. Sonralar su- 
maxın istehsal morkozi Qubaya kcçmiş 
vo 19 osrdə xeyli popıılyarlaşaraq Azor- 
baycanm digər bölgolorindo do gcııiş 
yayılmışdır. Suınaxdan moişotdo döşo- 
ııocok, divar örtüyü, kiçik ölçülülərdən 
stıınaxçalardan iso ibadot xalçası -  na- 
mazlıq kimi istilado edilir. Sumaxın bo- 
dii tərlibatında Şirvan, Ouba. Qarabağ, 
Gənco xovlu xalçalarımn kompozisiya- 
larından istifadə olunur. Sumaxlar tex- 
nikasına göro Qarımış forş, ölçüsüno 
göro Sumaxça, Stımax palaz. Göllii pa- 
laz vo s. adlandırılır.

Azərbaycan moişotindo ononəvi xal- 
ça məmulatlarından (molrəş, xurcıın, 
heybə, qaşlıq. çul, yəhorüstü, çtıvaJ, duz- 
qabı, xaral, örkon yolama, qaşiqqabı, 
çömçodan, lomiqabağı, corab) geniş isti- 
lado olunıırdu.

Ayrı-ayrı oyalotlərin xalçaçıları özlo- 
rino məxsus kompozisiya, miixtolif spe- 
sifık naxışlar olavo etnıoklo stımaxları 
lbrqlondirmişlor.

Sado xovstız xalça toxunuşundan 
ağır xovlu xalça toxunıışuna keçilmosı- 
nin başlıca sobobi iqliııı şoraiti ilo olaqo- 
dar olınuşdur Mununla bcl  ̂bxliilik his- 
si, gözollik duyğuları, insanın lıayatda, 
yaratdığı hor bir oşyada obodiliyi gör- 
mok istoyi xalq ııstalarını naxışlarııı zo- 
ril nüanslannı vcrmoyo imkan yaradan, 
tobiotin zongiu boyalarını, roııg çalarla- 
rıııı canlaıulırmağa qadir olan əşyaya 
davaınlılıq keyfiyyoti gotiron toxımuş 
üslııbu axtarıb tapıııağa ınocbur ct- 
ınişdir. Müoyyon totbiq salıosi olaıı müx- 
tolil’ xalçalar da belə toxLiıımuşdıır. Bıııı- 
laıdaıı “Xalça”, “(jobo”, “Dost xalı

(xalı-gobo)", "Puştu", "Nama/ııq ' kimi 
döşomo vo divar xalçalarını vo ınüxlolif 
moişot toyinaılı xalça növlorini forqloıı- 
dirınok olar. Sonımculardan pordo. 
taxtüstü (yataq örtüyü) vo s. kiıni istila- 
do olunan xalçalar qeyd olıttıa bilar.

Xalça orta ÖlçüJti. Li/unlıığu. aılo- 
toıı. 2-2.5 ı/ı. eni iso I 1.5 ı/ı olur. Azor 
baycanm. demok olar ki. biiıun xalçaçı- 
lıi] morkv/|orindo toxunımışdur. tıobo 
böyük ölçülü. hündür xovlıı, qalııı, 
u/unsov xalçadır. Uzunluğıı. adotoıı.
2.5 3.5 i)i cııi iso 1,5 2,5 nı ulflr. 
Muğan, Qaıabağ, (ionco. Qazax. Göy- 
ço vo s. bölgoloı do toxuınır.

Pııştıı (90x90 vm) kiçik ölçiilü xovlıı 
divar xalçasıdır A/o'baycanııı biitiiıı 
xiüçııcılıq msrkoy.brwte loxıımtn pıış- 
ttılar divaıa vurulur vo ysrdo olıırub di- 
vara söyknıoıı adamın kuroyini soyııq- 
dan vo rütubotdon qoruyur.

Naına/ltq dini ayiıılo olaqodar uacy- 
daııa golmiş ibadot xalçası oltıb. üstiindo 
ııamaz qılmaq iiçün istilado edilmişdır 
(100x150 snı). “Mehrablı", “Tağı", “Ca- 
naınaz”, “Soccadn" vo s. adlarla da ya- 
yılmışdır. Namazlıtılar, adotən, bir ada- 
ının bozi hallarda iso 2-3 vo dalıa çox 
adamııı eyni vaxtda ibadot etmosi n»q- 
sodilo toxunurdu. Namazlığın kompozi- 
siyasının osasını mehrab kiçik tağ qur- 
şağı yaradır, bununla yanaşı kompozi- 
siyaya Qurandan ayəlor daxil edilir. Na- 
mazhqların ilk nünuınoləri 16 əsrdo 
Tobriz.do toxunmuş vo sonradan bütün 
miisəlman alom.no yayılmışdır.

Dost xalı (xalı-gobo) böyiik otaqlar- 
da döşomsni örtmok üçiin nəz.ərdo tutııl- 
muş xiisusi xalça dostidir. Dost iiç, dörd 
yaxud beş xalçadan ibarot olur: ınorkozi 
xah ( 150x600 xı/ı), iki van gobn (100x600 
sııı). başlıq xalça (100x350 m i i ) vo ayaq- 
altı 000x350 sm\. Bu xalçaların naxısla- 
rı eyni oltır, yalnız ölçiilorino göıo bir-bi 
rindoıı l'orqlonir.

Azorbaycanıla xalçaçılığın çoxosrlik 
iııkisafı oızindo Oııba. Şirvan, Bakı, 
(Jonco, Qazax, Boıçalı (jöyço, Qaıa- 
bağ, Şuşa, ( ’obrayıl. Naxçıvaıı, /.oııgo- 
ztır, 'ləbrız, Ordobil, /oııcan, Xalxal 
Urmiya Qaıadağ, Moroıul Marıığa 
kıını sabit xalçacılıq msıkozl.vri liırına- 
laşınışdır. Btı ıınrkozlorın inkişafı biı sı- 
ra tobii-coğrfltl. taı ixi, iqtisadi anıillorlo, 
xüsuson do xalçaçılığın »sas xamınal ba- 
zası olaıı i|oyunçtılııqla bağlıdır ki. bıııı- 
lar da tarixoıı heyvandarlığın geııiş ya- 
yıldığı orazilor olınıışdur

llor hir ıaork6ziu xalçaları ö2iiııo- 
uwxsus, faıtli, bodii vo texuikJ xlisusiy-
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yəthri ilə seçilmiş və bunlar tosərrüfat, 
məişət və sosial aınilləıiə müoyyənləş- 
mişdir. Onların estetik əsasını isə daim 
bıı ərazibrdə təşokkül tapmış qədim to- 
xuculuq ənənəlori təşkil etmişdir.

Xalça mərkəzlərinin xüsusiyyətləri 
və adları Azərbaycanın məşhur xalça 
məktəblərinin elmi təsnifatının əsasını 
təşkil edir. Bu məktəbbr milli naxışların 
ümumi prinsipbrini, ənənəvi elementlə- 
rini və xalça motivlərini saxlamaqla 
öziinənıəxsus kompozisiya, rəng həllini, 
adları bəlü olmayaıı soııətkaıiarın dəst-

ifadəsi Azərbaycan xalçalarının estetik 
prinsipbrinin əsasını təşkil edir.

Quba xalça məktəbinə Quba, Dəvə- 
çi, Qonaqkəııd və b. yerlərdə toxunan vo 
Quba xalçaları kimi tanınan xalçalar 
aiddir. Bu xalçalar I dın--də 50x50 ilmə 
sıxlığı, dekor zəı ifliyi, kolorit incəliyi ilə 
səciyyələnir. Həndəsi naxışlardan ibarət 
ornamentlər, əsasən, stilizə edilmiş bit- 
ki, bəzən isə heyvan motivləri üslubun- 
dadır. Medalyonvarı kompozisiyalar 
geniş yayılmışdır. Quba xalçalarının ən 
paıiaq kompozisiyaları “Qədim Mina-

K. Ə liyev. 
“ Nasimi”  
xalçası. 

1 9 7 3 .  

Azarbayearı 
Xalçası və Xalq 
Tətbiqi Sonoli 

Dövlət 
Muzeyi. 

Bakı.

xəttini xalçaçılıq sənətinə gətirmişlər. 
Bu amıllər isə Azərbaycan xalçasına ori- 
jinallıq və özünaməxsusluq veron rəng, 
ornament, kompozisiya çoxvariantlılı- 
ğını təmin edir.

Məzmun dərinliyi və forma rənga- 
rəngliyi, təsvirin müstəvi həlli ideyası, 
ritmik cizgi rəsmi, gözəllivi, mərkəzi his- 
sənin və haşiyənin ənənəvi ayrıntıları, 
ətraf mühit elementlərinin lakunik bo- 
yalarhı, nəbati və lıəndəsi formalarla

rə”, “Qımıl”, “Pirəbədil”, bölgə üçün 
səciyyəvi kompozisiyalar isə “Alpan”, 
“Quba”, “Hacıqayıb” və s.-dir. Burada 
tək xalçalar, xalı-gəbə dəstləri və hir çox 
xovsuz xalçalar (sumaxlar, palazlar) və 
xalça məmulatları da istclısal edilir.

Şirvan xalça məktəbinə Şamaxı, Mə- 
rəzə, Ağsu, Kürdəmir, Qazıməmməd 
və s. yerbrdo toxunan və Şirvan xalça- 
ları adlandırılan xalçalar aiddir. Bu xal- 
çalar bədii naxış zənginliyi, 1 dm:-də

45x45-50x50 ilmə sıxlığı, xüsusi parlaq- 
lığı ib  fərqlənir. Bu məktəbin xalçaları- 
nın ən məşhur kompozisiyaları aşağıda- 
kılardır: “Qobustan”, "Şamaxı”, “Şir- 
van”, “Qəşəd”, “Ərciman”, “Cəmcəm- 
li”, "Qarxun”. "Hacıqabul”, “Qobələ”, 
“Salyan” və s. Şirvan həmçinin özünün 
xovsuz xalçaları palaz və kilimləri ilə, 
qədim dövrlərdə iso sumaxları ilə ıııəş- 
hur olmuşdur. Paşalı və Cdulu kəndlə- 
rində toxunan xovsuz xalçalar dünya 
şöhrəti qazanmışdır. Şirvan qədimdən 
həm də özünün müxtəlif xalça məmulat- 
ları -  çuval, xurcun, məfrəş, çul və s. ilə 
məşhur olmuşdur.

Orta əsr ərəb tarixçisi Əbu Cəfər Mə- 
həmməd Təbəri (9-10 əsrlər) öz əsərlərin- 
də göstərirdi ki, Azərbaycanın şimal 
şərqində, vəni Şirvanda çox yaxşı xalçalar 
toxunur. 12 13 əsrlərdə Şirvanda toxun 
mıış xalça nümunəbri İstanbulda “Tiır!< 
va İslam əsəıiəri" muzeyində saxlanılır.

Bakı xalça məktəbinə Bakıda, Abş 
ron və Xızı bölgəbrində toxunan, B a l: 
xalçaları kimi tanınan xalçalar aidd 
Bu xalçalar daha yumşaq olması, 1 chı 
do 40x40 ilmə sıxliğı, rəng intensivli 
bədii orijinallığı və naxış ıncəliyi i 
seçilir. Bakı xalçalarımn səciyyəvi cəl' 
tini son dərəcə stilizə edilmiş bitki e 
mentləri olan həndəsi motivli med, 
yonlar və simmetrik kompozisiyalar tə- 
kil edir. Burada “ Bakı”, “Sııraxaı- 
“Göradil”, “Fındığan”, “Xib-Əfşan . 
“Xilə-Buta”, “Abşeron” kompozisiy;' 
ları daha geniş yayılmışdır.

Gəncə xalça məktəbinə Gəncə, G 
dəbəy, Qasım İsmayılov (Goranbo' 
və s. yerlərdə toxunan və Gəncə xalçal. 
rı adlandırılan xalçalar aiddir. Bu xalç; 
lar 1 clm2-də 25x25^0x40 ilmə sıxlı 
qırmızı, göy, sarı rəngləıin üstünlii;- 
həndəsi motivləriıı çoxluğu ilə səciyy 
lənir. Onlann arasında “Gəncə”, “Ko 
nə Gəncə”, “Gədəbəy”, “Çıraqlı”, “S 
mux”, “Çaylı”, “Şadlı”, “Faxralı” koı 
pozisiyaları seçilir. Orta əsrlərdə, xüs 
sən 10-11 əsrbrdə Gəncədə toxunıii 
ipək xalçalar böyük şöhrət qazanmı.ş 
geııiş yayılmışdı.

Qazax xalça məktəbinə Qazaxd 
Borçalıda, Göyçodə toxunan və Qaz; 
xalçaları, Borçalı xalçaları, Göyçə xa 
çaları kimi tanınan xalçalar aid cdilır. 
Bu xalçalar 1 dm2-də 25x25-40x40 ilınə 
sıxlığı, orta ölçülü olması, möhkəm, qa- 
lın toxunması, rəngbrinin intensivliyi, 
ornamentlərini, əsasən, iri ölçülü həııdo- 
si elementlərin təşkil etməsi və s. ib  xa- 
rakterizə oltınur.
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Qazax xalçaları arasında on geniş 
yayılanları "Şıxlf', "Dəmirçilər”, “Öy- 
süzlü". “Borçalı". "Qazax", “Qaraçöp", 
"Qarayazı”, "Salahlı”, “Qaçağaıı”, "Kə- 
mərli". “Qaraqoyunlu , 'Qaymaqlı", 
"Göyçəl i" konı pozisiyalarıd ır.

Borçalı xalçalarına "Borçalı”, “Ço- 
bankərə". “Forəhli” , “Qurbağalı”, “Qıır- 
bağaoğlu”, "Qarayazı”, “Qaraçöp”, 
"Zeyvənişaıı”. “Ziynətnısan” və s. koın- 
pozisiyalı xalçalar aiddir.

Göyç; xalçalarına “ Burma buynuz”, 
"Düyməniçək”, “Qaraqoyunlu", "Sini- 
göllü” kimıi kompozisiyalar aiddir. Bu 
xalçaları xarakterizə edən əsas bodii- 
texniki cəhətbr ilmə sıxlığının aşağı, xo- 
vunun hündür olmasıdır.

Qarabağ xalça məktəbinə Qarabağ 
xalçaları, Şuşa xalçaları, Cəbrayıl xalça- 
lan, Naxçıvan xalçalan, Zəngozur xal- 
çaları kimi tanınan xalçalar aiddir. Bu 
xalçalar I clm2<\o 30x30^10x40 ilmə sıx-

Heybə
Xalça məmulatı. Məişətdə istifadə 
ediür. Formasına görə xurcuna 
bənzəyir, amma ondan iki dəfə kiçik 
olur. Əsasən xovsuz xalça texnikası 
ılə toxunur. Bəzən cecimdən hazır- 
lanır. Heybə çiynə salınır, içində 
ərzaq və xıraa əşyalar daşınır. Türk 
xalqlarının məişətində mühüm yer 
tutmuşdur.

lığı, kompozisiyalarının müxtolifliyi, 
rənglərinin əlvanlığı, ornamcntbrinin 
əsasən nəbati motivli olması, əksərinm 
dəst halda toxıınması və s. ib xarakıeri- 
zo olıınur.

Qarabağ xalçalarına “Malıbəyli”, 
“ Ləmpə”, “Bağçadagüllor”, “Bulud”, 
“Saxsıdagülbr”, “Nəlbokigül”, “Çiçəkli 
Muğan”. “Bəhmənli”, “Xaıılıq”, "Kürd”, 
“Qaraqoyunlu”, “Qarınaglı”, “Qasım- 
uşağı”, “Qubadlı”, "Muğan”, "Talış”, 
“Naxçıvan”, “Əjdahalı”, “Zəngəzur” 
və s. kimi kompozisiyalı xalçalar aiddir.

Qarabağda medalyonlu, süjctli vo or- 
nameııtal xalçalar toxuyurdular. "Buy- 
nıız”, “Balıq”, “Dəryantır , “Xanlıq”, 
“Xantirmə”, “Qasımuşağı”, “ Minaxanı 
kompozisiyaları daha geııis yavılmışdı. 
Qarabağ hom də kilim, palaz, şoddə, vər- 
ııi kiıni xovsuz xalçaları və xalça monıu- 
latları ilə məşhıır olmuşdıır.

17 18 əsrlordə Qarabağda toxunmuş 
məşhur ojdalıalı xalçası - “Xətai” ABŞ- 
ın Tekstil-Muzeyiniıı qivınotli eksponatı 
sayılır.

Təbriz xalça moktəbino Təbrizdo və

s. yerlodo toxunan, i  əbriz xalçaları kiıııi 
tanınan xalçalar aiddir. Bu xalçalar 
\dm:-ı\s 120x120 ilmosıxlığı, zəngin ko- 
loriti, ınedalyonlıı kompozisiyaları, or- 
ııamentlorini ııəbati elementlərin təşkil 
etmosi ib sociyyəlonir.

15 16 osıiərdo ıııəhz ləbrizda bir 
çox elə xalçH kompozisiyaları yaradıl- 
nuşdır ki, onlar həınin regioııa düııya 
şöhrəti gətirmişdir. Təbı iz xalça ınəktə- 
b'nin ItüTi'en Şoıq xalçaçılığına çox bö- 
yiik təsiı i olmusdur. Orta əsrlər dövrüıı- 
də moh/ burada xalçaçılıq yiiksok sonət 
səviyyəsinə qalxmjşdır. 'Loçoktüriinc", 
"Əfşan" vo başqa iobriz xalçalarımn 
gözol, miirokkob ornamentli kompozi- 
sıyaları iııcosənətdə və dünya bazarında 
böyük şöhrət qazanmışdır. Təbrız xalça- 
ları arasında “Ağaclı”, "Dörd fəsil”. 
'Leyli vo Məcnun”, “Tobriz', "Heyva- 
nal”, "Sütunlu". "Ovçulııq”, “Dörd fo- 
sil” və s. kimi xalçalaıia yanaşı, palaz, 
kilim, vorni, zili kimi xovsıız xalçalar da 
qeyd edilməlidir. Bu xalçaları xaı akteri- 
zə edən əsas bodii-texniki cəhət orııa- 
mentlorinin stilizə edilmiş əyrixotli nəba- 
ti elementlərdən təşkil olunması və s,- 
dən ibarotdir.

Solcuqlar dövründə (1038-1157) 
Təbrizdo toxunmuş bir çox xalçalar 
hal-hazırda i  ürkiyədə Konya və İstan- 
bul muzeylərində saxlanılır. Orta 
əsrlordə (15 -18 əsrlor) Təbriz xalçalan 
yıın ipək, pambıq və hotta əlvan melal- 
lardan -  qızıl və giimüş saplardan 
toxunmuşdur.

Təbıiz xalçaları dünyanııı bir çox 
məşlıur muzeylorinin ən qiymatli ekspo- 
natlarındandır. Onlardaıı 16 əsrdə to- 
xunmıış “Şeyx Səfı” xalçası Londonun 
Viktoriya vo Albert Muzeyindo, “Hey- 
vanat” xalçası Paris Tətbiqi Sənət Mıı- 
zeyində, “Ovçuluq” xalçası Milanda 
Poldi-Petsolli Muzeyindo, süjetli xalça 
Budapeşt Tətbiqi Sonot Mtızeyində və s. 
saxlanılır. Məşhur "Şeyx Səfi” xalçası- 
ııın adı Səfovilor sülalosiııin banisi Şeyx 
Səfioddin obu İshaq Ərdobili ilo bağlı- 
dır. Xalça “ Ləçəktiiriiııc” koıııpozi- 
siyasına əsaslanır, Orijiııal variantı 1539 
ilclo toxunmuş vo 350 ildon artıq Əı dəbil 
ınəscidiııdo saxlanılmışdır.

Ərdobil, Mir, Sərab və s. bölgələrdə 
toxunan “Açma-yumına", “Əıdobil 
“Mir”, "Sərab”, “Şalıabbasi”, “Şeyx Sə- 
fi”, "Arç”, “Danalf’ vo s. kimi Ərdobil 
xalcaları aid cdiiəıı Ərdobil xalça mokto- 
bi, Zəncanda toxunaıı “Zancaıı”, "Nor 
şar", “İa ru s ”, “Sııltani” və s. kimi 
Zəııcaıı xalçaları aid cdilən Zoncaıı xal-

ça moktəbi, Xalxal. Gero\ Miyaıı.xlo 
toxunan “Silsilovi loçoL vo s. kiıııi Xul- 
xal xalçaları aid edilon Xalxal xalca 
məktəbi. Urmiyada toxunaıı " i ’arzil vo 
s. kim Urmiya xalçaları aid edibn Ur- 
ıııiya xalça məktəbi, Hrris. Qarsca. 
C jərmə, Mehribaıı, Goravan. (iülvaııaq, 
Kivednə, Xo»_ada tnxuııan "Açma-ytım- 
ına”, "Baxşayış". 'Cioravan". Heıis", 
“Qaraca”, “Göllü-gusoli" vo s. kiıııi Qa- 
radağ xalçaları aid edilon Qaradağ xalça 
nıəktəbi, Marağa i ’ilib. Sanqaçal Bi- 
nab, Xakısıı, Xoştəruzçaroymaqda to- 
xtınan Balıq 'LoçoktürüiK ‘Qı/ıl- 
giil" vəs. kimi Marağii xalçaları aid cdi 
ləıı Marağa xalça moktəbi. Mərond. Səl- 
ınas, Xoyım “Ləçəktürünc", "Sfltunlu" 
vo s. kiıııi Mərənd xtılçaları aid edilon 
Moroııd xalça məktohı do nıövcuddtır.

Hcyb.ı.

Bıı məktəblərə aid ediləıı xalçalar I dm2- 
də 95x95 130x130 ilıııo sıxlığı, zəııgiıı 
koloriti. kompozisiyalarıııın medalyon- 
lu, ornameııtlərini nobati elemeıUİərin 
təşkil etmosi ilo xarakteriza olunıır.

Yüksək pcşokar istelısalın təıııər- 
küzləşmiş olduğtı Təbrizda və Ərd^bıldo 
ip">k xalçaktr, orta əsrlordo Lso lıəmçiııiıı 
metal (gümiiş vo qıZıl) saplardaıı toxıı 
nan xalçalar istchsal cdilirdi.

19 əsriıı orlalarındaıı ctibaıoıı Aiar- 
baycaıı xalçaJarı miixtolif beyııəlxakı 
s o r g i l ı ı d ə  nümayiş eklirilıniş, a/.oıbay- 
canlı sənətkarlar bu sorgibrdə dol’olnrla 
qızıl, güııuiş, hüruiK nıi’dalkıra l;ıyic| 
görülıııüşlər. X.ılçtılar ilk dofo 1852 iklo 
Moskvada r/mumrusiya koııd tos.ırriila- 
tı və kəııd sənayesi sargisiiKİo. soııra ıso 
1872 iklə Moskvada politexnik s.jrjjido 
nümayiij etdinlmisdir. 1882 ildo M ı»  
kvada Ünuıııırusiya soııaye vo iııcosonot 
sorgisııulo, 1872 vo 1880 ilbıdo Moskva- 
da vo I iflisfb Qalrjaz koıııl ı ısorriilatı vo
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sənaye ınəmulatları sərgisində Azor- 
baycan xalçaları böyük müvəffəqiyyət 
qazanmışdır. Şuşalı Bayram Məşədi 
Qurban oğlu, Korbolayı Əhırıod Dəmir- 
çal oğlu, Cabbar Hacı Əkbor oğlu, Fat- 
ma Şorif qızı, Əhməd Daşdnınir oğlu, 
Soltan Əli qızı, cəbrayıllı Mehdi Miriş 
oğlu, Fərqanə İmanqulu qızı, bakılı 
Kərbəlayı Qurbaııalı Soltan Əhməd 
oğlu, Mocid Zal oğlu, Kərbəhıyı Talib 
Molla Kirxar oğlu, şamaxılı Hacı Əh- 
məd Şirin oğlu və b. dövrün tanınmış 
sənətkarları olmuşlar. Çar Rusiyasında 
Azəıbaycan xalçaları sonuncu dəfo 
1912-13 illərdə S.-Peterburqda keçirilən 
ikinci Dmumrusiya kustar sərgisində 
nümayiş etdirilmişdir.

Azərbaycan xalçaları 1862 vo 1913 
illardə Londonda, 1872 ildə Vyanada, 
1911 ildə Turində keçirilmiş beynəlxalq 
sərgilərdə niimayiş eıdirilmişdir.

Çar hökuməti ölkə iqtisadiyyatın- 
dakı mühüm əhəmiyyəlini nəzərə alaraq 
xalçaçılığın inkişafına xüsusi maraq gös- 
tərmişdir. 1899 ildo təşkil olunan Qaf- 
qaz Kustar Komitəsi xalça sonayesinə 
rəlıbərlik edirdi. Qubada və lmamqulu- 
kənddə xüsusi təcrübə nümunəvi ema- 
latxanalar açılmışdı. 1924 ildo toşkil olu- 
nan Zaqafqaziya Dovlət Ticarət Co- 
miyyəti (Zaqdövticarət) isə xalçaçılıq 
sonayesini güclondirmok, yerlordə toxu- 
nan xalça niimunələrini dünya bazarına 
çıxarmaqla məşğııl idi.

1927 ildə Azərbaycanda “Azərsənət- 
birliyi” mərkəzi yaradıldı vo “Azorxal- 
ça” Birliyi do oraya daxil edildi.

Zaqdövticarət cəmiyyətinin ahş-satış 
məntoqələri, əsason, Goncə, Quba, Qa- 
zax (1926), Kürdəmir, Şamaxı və Sal- 
yanda (1928) təşkil olıındıı.

1931-32 illərdo Şıışada, Bakıda, 
Gəncədo iri hocmdo, Ağdam, Cəbrayıl, 
Qazax və Laçında isə nisbətən kiçik 
emalatxanalar açıldı.

1933 ildo Azərbaycamn ən məhsul- 
dar xalçaçılıq morkəzi sayılan Qubada 
“Azərsonətbirliyi”nin xalça todris kom- 
binatı açıldı. Bu, Azərbaycanda xalça 
sonətinin torəqqisi iiçün əhəmiyyətli ha- 
diso idi.

1954 ildə xalça ustaları və təlimatçı- 
ları hazırlayan iki moktəb açıldı.

Hazırda “Azərxalça” Birliyinin ema- 
latxanlarında qədim xalçalara vo rəs- 
samların eskizlərinə osasən klassik nü- 
munələri tokrarlayan nofis naxışlı xalça- 
lar toxunur. “Azərxalça” Birliyindo xal- 
ça istehsalı ilə nıoşğul olan fabrik və 
kombinatlarda minlorlə xalq sonotkarı

çalışır vo əvəzsiz xalça nümunələri ya- 
radır.

Müasir dövrdə xalçaçılıq sənəti ölko- 
ııin müxtəlif lədris müossisələrində 
Azərbaycan Dövlot Mədoniyyot və İnco- 
sənət Universitetində, Azərbaycan Dov- 
lot Rossamlıq Akademiyasında və 
Ə.Əzimzado adına Rossamlıq Məktə- 
bində öyrodilir. AMEA-nın Memarlıq 
vo İncəsənət İnstnutımun müvafiq şöbə- 
lərində unudulmuş klassik kompozisi- 
yaları bərpa etmək, yeııi naxışlı və siijet- 
li xalçalar yaratmaq sahəsində əməli və 
nəzəri iş apaftlır.

L.Kərimov adına Azorbaycan Xal- 
çası və Xalq Totbiqi Sənəti Dövlot Mu- 
zcyi bir neçə min xalça və xalça məmıı- 
latından ibarət kolleksiyaya malik olan 
nadir xəzinodir.

Azərbaycanın xalq rossaını Lətif Kə- 
rimov xalça mədəniyyəimin mahiyyəti- 
nə güclü tosir göstormişdir. O, ənonəvi 
motivlərin traktovkasında yeniliyi ilo 
səciyyolənən bir sıra ornament və por- 
tret -  xalça kompozisiyaları yaratmış- 
dır. L.Kərimovun əsərlori 'İslimi”, 
“Xotai”, “Firdovsi”, “Əcəmi”, “Əsrlə- 
rin noğmosi” xalça sənətinin böyük hə- 
yati qüvvəsino, onun ınisilsiz bodii dəyə- 
rinə parlaq sübutdur.

Azorbaycanm xalq rəssamı Kamil 
Əliyevin “Füzuli”, “Nəsimi”, “Butah”, 
“Ləçəktiirünc” osərləri parlaq dekora- 
tivliyi, ənonələrin və ııovalorluğun çııl- 
ğaşması ilə fərqlonən ornamental kom- 
pozisiyalardan ibarətdir.

Rossam Cəfor Miiciri keçmiş xalça 
sənətkarlarının, bu sənətin müasir qa- 
baqcıl ustalarının bədii üsullarını yara- 
dıcılıqla məniınsəmişdir. Onun “Saib 
Tobrizi”, “Sütunlu”, “Ləçəktüıünc” xal- 
ça kompozisiyaları naxışlarının yara- 
şığı, ideyamn yüksok texniki təcossümü 
ilə fərqlənir.

Müasir sənətkarların yaradıcılığıııda 
Azərbaycan xalça sonətinin milli özünə- 
moxsusluğu, osrlordoıı gələn xalq sənəti 
ənənoləri qorunub saxlanmaqdadır.

Xalqın milli qürurunun göstoricisi 
olan Azərbaycan xalçası özünəmoxsus 
milli bədii xüsusiyyətləri ilə diinya mə- 
dəniyyətinin inkişafina güclü tosir göstə- 
ron bir faktor kimi bəşər modəniyyotinin 
böyük nailiyyətino çevrilmişdir.

R öya Tağıyeva

Bodii daşyonma sənəti. Bədii daşyon- 
ma sənəti Azərbaycanda dekorativ bodii 
yaradıcılığın yüksək inkişaf etmiş saho-

lorindon biridir. O, memarlıq binaları- 
nın monuınental dekorativ bozəklərin- 
də. mozar daşlarında, girdo hevkoltoraş- 
lıq nümunələrində geniş tətbiq olunmuş- 
dıır. Azərbaycaıı hokkaklarınm özümlii 
əsərlərindo diinyanın dekorativ və təsvi- 
ri üsulda əks olunması uzun əsrlər boyu 
formalaşmışdır.

Orta əsr Şorqində xəttatlıq totbiqi 
sənət sahəbrindon biri idi vo onun digər 
sahələri ilə birgo mkişaf edirdi. Həkkak 
və xəttatlar abidəbro vurduqları naxışlar- 
la yanaşı, kitabo nıotivli haşiyə, yelən və 
cürbociir xonçalar da işloyirdilor.

Azərbaycan xalqımn yaşadığı orazi 
lərdon toplanmış materiallar kitabolərin 
bodii tərtibatını, iislubunu, memar.Uq vo 
qobiriistü abidəbrin ıneydana golməsi və 
irkişaf tarixini daha düzgiin müoyyən- 
loşdirməyə və bəzən də toyinatını doqii|- 
loşdirməyə imkan verir.

Epiqrafik abidəbr 14 osrin biriıı i 
yarısına qodor kufi xətti ilə yazılmış 
müxtəlif həndəsi formalara malik ı 
muşdur. Kufı xəttinin formalaşmasıı 
birinci dövründə (9-11 əsrlər) motn syı 
daşıcızma üsulu ilo yazılnıışdır (ind 
Ermənistan orazisindəki Qarni qalası 
da, Şamaxı, Dorbənd, Bakı şohərloı 
dəki məzar daşları və başqa abidə 
üzərində qalnnş kitabəbr).

İkinci dövrə (11 əsrin sonu -  14 əsr 
birinci yarısı) aid kitabələr çiçəkli k 
xəlti ilo yazılırdı vo bunlar miiəyyon . 
dii tərtibata malik idi.

İsiamın ilk dövrlərində istər monn- 
mental memarlıq abidəbrində, istərso 
do saxsı, metal movnulatları. bodii tit - 
molordə və s. məişət əşyalarında müxl.ı- 
lif formada kufi xətti tətbiq edilmişr^ 
Sonralar kitabolərdə vertikal yazıhın 
horfior abidəlorin friz, haşiyə və s. mı 
marlıq bəzəklərində həndəsi elementb 
lə tərtib olunmuşdur.

Dekorativ motivlordo kufi xətti ııs 
lar tərəfındən həddindon artıq şərtiloş 
rilirdi ki, bu da kitabəbrin oxunmasıı 
çətinloşdirirdi. Sonralar Azoıbayc . 
xəttatları daha aydın yazı növünə nə 
xəttinə keçmişlər. Lakin kufi element 
ri keçid dövriinü əks etdirən cpiqrai 
abidələrdo bir müddət işlənmişdir.

Epiqrafikada bodii cəhətdon inkiş 
eııniş daha sonıakı mərholə süls xəttiı ' 
üstünlük verilınəsi ilə fərqbnir. Əgor 
nəsx yazını aydııılaşdırırdısa, süls xotti 
ayrı-ayrı hərfiərə elastiklik vermoklə, 
onun bodii-estetik əhəmiyyotiııi artırır- 
dı. Nosx, süls xətbri də kufi xətti kinıi 
ınüoyyon dövrlordə müxtəlif bədii for-
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malara malik olmuşdur. 13-14 əsr nəsx, 
süls xotli kitabəbrin bədii tərtibatı
15-17 əsr abidələrinkindən fərqlidir. 
Dekorativ-bədii xüsusiyyətlərinə görə, 
Bayıl kitabələrini çıxmaq şərti ilə, epiqra- 
fik abidələr üçün ən dolğım dövr 15-17 
əsrlərdir. Bayıl Qəsri kitaboləri bədii tər- 
tibatına görə islam dünyasında yeganə 
abidə olaraq qalıuaqdadır. Kitabədə Şir- 
vanşahların adları yazumış sözlərin 
üstündə başında tac olan insan başları, 
güclii heyvaıılarır. təsvirləri həkk olun- 
ırıuşdur ki, bu da Şirvanşahlar dövlətiniıı 
12-13 əsrlordə iqtisadi-siyasi, sosial-mə- 
dəni cəhətdən inkişaf etməsini göstərir.

18-19 əsr inşaat və xatirə kitabələ- 
rində. əsasən, daha sərbəst ifadə tərzinə 
malik nəstoliq xətti tətbiq cdilmişdir. 15 
əsrdo Təbri/; xəttatlıq məktəbiııdə yara- 
nıb, bütün müsəlman ölkələrində geniş 
yayılmış nəstəliq xəttində üfüqi cizgilər 
uzanır, şaquli cizgilər isə gödəlir. Kufı, 
nəsx, sülsdo bunun əksi müşahidə olunur.

Nəstəliq xətti ilə yazılmış kitabələrdə 
hərflərin və hecaların diizülüşü ardıcıl 
olmayıb, kitabənin bodii xiisusiyyətin- 
dəki ifadə formasına görə simmetriyaya 
tabe edilirdi. Bu, kitabələrin oxıınması- 
nı çox çotinləşdirirdi.

Əcəminin şah əsəri sayılan Mömünə 
xatın türbəsinin frizində, tərəllərinin ha- 
şiyəlorində, sothlərində, stalaktitli taxça- 
ların üstündə al-əlvan kaşılardan düzul- 
müş həndəsi ornamentlərə bənzər kita- 
bolər və onların aralıqlarını dolduran, 
döymo üsulu ilə işlənmiş krujeva naxışlı 
nəbali ornamentlər tikiliyə əsrarəngiz 
görkom verir.

14 əsrdən başlayaraq abidələrin si- 
lindrvarı gövdələrinin səthlərində, giiıı- 
bəz örtüklərindo ornamentlər bir və ya 
bir neçə söz qrupunun çoxlu tokrarın- 
dan alınırdı. Naxçıvan memarlıq məkto- 
binin qiymətli osərlərindən olan Qara- 
bağlar və Bərdə türbələrinin, Ərdobil- 
dəki Şeyx Səfı türbəsinin silindrvarı 
gövdəsini çox sayda təkrar olunmuş 
“Alhıh” sözü əhatə edir.

Memarlıq abidələrinin və məzar daş- 
larının bozəklərindo prizmatik, sxema- 
tik stalaktitlər, şəbəkə, oyma, qabartma 
üsulu ilə həm mürəkkəb, həm də sadə 
kompozisiyalı çoxtəboqoli nəbati və 
həndəsi ornamentlər, həmçinin onlara 
uyğun kitabo motivləri işləıımişdir. Bu 
iisııl, əsasən, Şirvan-Abşeron bədii daş- 
yonma məktəbinə aiddir (Bakı, Şamaxı, 
Dərbond).

Şimal-qərb rayonlarınm ustaları, da- 
ha çox, çaylaq daşı üzorində işləmişlər.

Bu daşdan düzəldilmiş abidələrə istəni- 
lən formam vermək mümkün olmamış- 
dır. Bununla belə, bədii daşyonma usta- 
ları adi daşdan çox gözol, ovəzolunmaz 
sənəı əsərləri yaratnıışlar. Azərbaycanın 
bir sıra ərazisində - Naxçıvan, Lerik, 
Yardımh, Lənkəran, Kolbəcor, Laçın, 
Mingəçevir, Zəngəzurda at, qoç heykəl- 
li belə məzar daşları vardır.

Azorbaycanm tarixi ərazisi, indi 
Giircüstanda qalan Armazisxevidə vax- 
tilə müsəlman qəbiristanlığı olmuşdur 
(indi arxeoloji bazadır). Burada iki at 
heykəlli məzar daşı qalmışdır. Birinin 
iizərində “Onun sahibi Kərim xan, 
h. 741 (1340/41) il” yazılmışdır. Sağ to- 
rofdə oğuz türk tayfalarıııa məxsus tam- 
qa -  otuz oğuz təsvir olunmıışdur. Belə 
tamqa Laçın rayonunun Malıbəyli kən- 
dindəki 16 əsro aid at heykəlli abidədə 
də vardır. On oğuz tamqaları isə Qobus- 
tan ərazisində olan Qaradağ qəbiristan- 
lığındakı məzar daşlarında mövcuddur. 
Tiflisin Şota Rustaveli küçəsində və 
parklarında azərbaycanlılara məxsus 
qəbiristanlıqlardan götürülmüş at hey- 
kəlli abidələr qoyulmuşdur.

Qoç heykəlli və sənduqə formalı mə- 
zar daşları Zəngəzurun Urud qəbiris- 
tanlığında da (indiki Ermənistan ərazi- 
sində) olmıışdur. 1478 ildə vəfat etmiş 
Əmrusəlin sənduqə formalı məzar da- 
şında vo 1578/79 ildə vəfat etmiş İftixa- 
rın qoç heykəlli məzar daşında “Allah, 
Məhəmməd, Əli, ağvan-alban övladı” 
sözləri və Azərbaycan dilində kitabəlor 
yazılmış, oğuz-tiirk tayfalarına məxsus 
onqonlar-tanrıların təsvirləri həkk 
olunmuşdur. Bu, xristian Alban tayfala- 
rının türkləşmosini və islamı qobul etmə- 
sini göstərir.

Məzar daşlarında dəfn olunanların 
peşələri ilə də əlaqədar tosvirlər hokk 
olunmuşdur. 14-16 əsrlərin məzar daş- 
larında xalça naxışları, xalça toxunma- 
sı, hana, kirgit, misgər alətləri və s. həkk 
olunmuşdur.

12-19 əsrlərə aid kitabələrdə gör- 
kəmli memar, inşaatçı usta, bənna, hək- 
kak, xəttat, nəqqaş, heykəltəraş adları 
qeyd olunmuşdur. Bakı-Abşeron abidə- 
lərində Aşur Ibrahim oğlu, Əbd əl-Mo- 
cid Məsud oğlu, Zeynəddin Əbu Rəşid 
oğlu, Şəmsəddin Şeyx Hacı Məhəmməd 
oğlıı, Əli, Hacı Məhərrəm, Əmirşah, 
Hacı Bani, Nadir Əli, Bürhan, Şahkar 
Şalıbəndo oğlu, Bəxşəli Mirzə Məhəm- 
mod oğlu, Murad Əli vo b.-nııı adları 
çəkilir.

Şəki-Zaqatala bölgosindəki kitabo-

ləı də 13-15 əsrlərin əvəlləı inə kimi işlə- 
miş inşaatçı usta, xəttat, həkkaklar İd- 
ris, Şeyx Sultan. Yusif Zəhir oğlıı, Mah- 
mud, İzzəddin, Şəmsəddin, Məhəmmod 
Əli Ağa, Məhərrəm Bajpa, Molla Şax- 
mərz Molla Səfıulla oğlu, Məhəmmod 
Əlinin adları qeyd olunmuşdur. Həmin 
bölgədo 18-20 əsrin əvvələrində işləmiş
110 memar, inşaatçı usta, xəttat. həkka- 
kın adları qeydə alınmışdır.

12-14 əsrlərdə Naxçıvanda fəaliyyət 
göstərmiş memar, inşaatçı usta, xəttat, 
lıəkkak və naqqaşlardan Əcəmi Əbu- 
bəkr oğlu, Cəmaləddin. Mohomməd bo: 
Hacı oğlu, ıısta Nəcməddin Hacı Pənah 
oğlu , Vəli və b.-nın adları abidələrdə 
lıəkk olunmuşdur.

Quba, Qusar, Xaçmaz, Cənubi D 
ğıstan, Dərbonddə fəaliyyot göstərmiş 
memar, inşaatçı usta, xəttat, həkkaklaı- 
dan Mahmud Gilani, Saleh Əli oğh 
Qasım, Məhəmməd, Mənsur, Seyid I 
riz, Mamay əl-Zaxuri. İsa Məlıətə oğlı 
Vaxuh Kəriməddin. bakıh Qarçiqay v 
Gökçə, Əli, Fərrux Şamaxılı (1 2 - 1 
əsrlər), nügədili Qoçi bəyin oğlu Cəf i 
Dərbəndli Mahmud, Ağacan, Hüse'. 
qulu, Loğman Zeyd Əbubəkr və nax 
vanlı Əhmədin (18 əsrin əvvəlbri) acl 
rı da kitabəlordə qeyd olunmuşdu 
Gəncəli bədii daşyonma ustalan Şe 
Zaman və Mirzə Mehdinin adları Gəi' 
codoki Cavad xaıı türbəsində, İınamz 
dodə, Goranboy r.-nun Rəhimli k.-d. 
Mirzə Adıgözəl bəyin türbəsindəki ab 
dələr üzərində yazılmışdır.

WaşJiUxımmı Nenutr vn
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Azərhaycanın musiqi sənəti çox- 
əsrlik inkişaf tarixinə malikdir. Musiqi 
haqqmda on qodim məlumatlar arxco- 
loji qazıntılar zamam əldə edilən bir sıra 
materiallardan, Qobustan (e.ə. 12-6-cı 
minillikbr) və Gomiqaya (e.ə. 3-1-ci 
ıninilliklər) qaya rəsmlərindən alınmış- 
dır. “Kitabi-Dodo Qorqud”da (7 əsr), 
Nizaminin, Xaqaninin, Füzulinin əsər- 
lərində orta əsrlərin musiqi həyatı, 
janrhırı və alətləri barodə zəngin tnəlu- 
mat verilmişdir. Nızaminin “Xəmsə” 
əsərindən alınan məlumatlara əsasən 12 
əsrdə özüııün çiçəklənmə dövriinü yaşa- 
yaıı Azərbaycaıı mədəııiyyətində musiqi 
sənəti aparıcı yerlərdon birini tuturdu. 
Bu çağda Azərbaycan musiqisinin o 
dövrə məxsus əsas janr vo formaları 
ləşəkkül tapmış, sintetik foaliyyət dairo- 
sinə malik peşəkar mıısiqiçilor (bəstə- 
kar. şair, müğənni-ifaçı) yaranmışdır. 
Bir sıra böyük şəhərlərdə şair və musiqi- 
iləıdon ibarət kiçik peşəkar cəmiyyətlor 

yaranmışdır (“Məçmə ül-iirafə” ). O 
dövrün ən parlaq simalarından biri 
istedadlı şairo Munisə Məhsəti Gəncəvi 
gözol sosə malik olrnuş, öz ifasırn musiqi 
alətlərində müşayiət etmişdir. Saraylar- 
da təşkil olunan məclislərdə fəlsəfi söh- 
bətlor, şair deyişməlori ılə yanaşı ıııusi- 
qiyə də geniş yer veıilirdi. O dövrüıı 
Nikisa, Barbəd kimi əfsanəvi musiqi- 
çiləri virtuoz ifaçı sənətkarlar olmıışlar. 
Saray musiqi ifaçılan -  “musikar”, 
müğənnilər "müğaniye” adlanırdı. 12 
əsrdə ən populyar musiqi janrı poetik 
əsası qəzəl olan muğam idi. Saraylarda 
muğamla yanaşı klassik mahnılar (müa- 
sir təsniflərin səlofı) da geniş ifa edilirdi. 
Saray ınəclislərindo xanəndəlor muğarn 
üstündə musiqi deyişmələri keçirirdilər.
O dövrdə dini və həıbi musiqi də intişar 
tapnuşdı. Nizaminiıı əsərləriııdə xalq 
musiqi məişəti barədə də məlumat 
vardır. Xalq musiqi ifaçıları, rəqqasları, 
kəndirbazları, dastan söyləyonləri kıit- 
ləvi küçə tamaşalarının, xalq şənliklə- 
rinin əsas iştrakçıları idi. Bu şənliklər 
xalq musiqisi - mahmlar, instrumental 
musiqi ilə miişayiət olunurdu. Azərbay- 
camn Səfiəddin Urmovi (13 əsr), Əbdül- 
qadir Marağayi (14 osr), Fatullah Şir- 
vaııi (15 əsr), Mirzə boy (17 əsr), Mir 
Möhsüıı Novvab (19 əsr) kimi ensiklo- 
pedik biliyə malik alimlərinin risalolə- 
rində Yaxın vo Orta Şorq xalqlannm

ınodnniyyotləri ilə sıx tomasda inkişaf 
edan orta əsr musiqi mədoniyyətiııin, 
ifaçılığımn yüksək iııkişaf səviyyəsi ba- 
rodə danısılımş, A/orbaycan ınusiqısi- 
ııin nəzəri problemləri işlənilmişdir. 
Səfıəddin Urməvi Şorqdə sistemçilik 
məktəbinin əsasını qoymuşdıır. Onun 
məşhıır “Kitabiil-odvar” və "Şərəfıyyə" 
risalabri unikal elmi əsərlər kimi bir sıra 
dillərə tərcümə edilmiş, onlara Şərqiıı və 
Qorbiıı böyük alimləri elmi şərhlər yaz- 
mışlar.

Səfiəddin Uıməvi musıqi-estetik 
problemləri, musiqinin səs sistemini, 
intervalları, ladları, ritmi və b. nozəri mə- 
sələləri araşdırmış, dövrünün musiqi nii- 
munələriııi əbcəd not sistemi ilə ııota

Musiqi folkloru
Xalqın vokal, vokal-instrumental və 
musiqi-rəqs yaradıcılığı. Xalq musi- 
qisi də adlandırılır. Musiqi folkloru- 
nun əsas yaradıcıları köçəri mal- 
darlar, çobanlar, ovçular, əkinçilər, 
sənətkarlar və b. olmuşlar. Janr və 
məzmunca rəngarəngdir (əmək 
nəğmələri, mərasim nəğmələri, 
qəhrəmanlıq nəğmələri, lirik mah- 
nılar və s.).

salıb gələcək nəsillərə çatdırnuşdır. Oının 
Şərqdə moşhur olnıuş not sistemindən 
bir ııeço əsrdo istifadə edilmişdir. Oııdaıı 
sonra gələn Azərbaycan alinıi Əbdülqa- 
dir Marağayi Urmovinin qoydıığu elmi 
irsi davaıu vo inkişaf efdiımişdir (“Caırıe 
əl-əlhan”, “Şərhiil Kitab əl-ədvar”, “Fə- 
vaid oşərə” və s.). Fətullah Şirvani (15 
əsr) “Musiqi məcəlləsi” risaləsindn özün- 
dən əvvəl golən görkəmli sələfiəriııin əsər- 
lərinə islinad edərək, sistemlaşdirilmiş 
qanunlar külliyyatı vo toplusıınu yarat- 
mışdır. Sonrakı dövrlərdə yaranan risalə- 
lərdə dalıa çox musıqi ifaçılığıııa iistün- 
lük verilmişdir. M M.Novvabın “Vüzu- 
hül orqam” (1884) risaləsi də nuihiim no- 
zəri problemlərin həllinə həsr edilınişdir.

Azorbaycan mıısitn sonotinin ayrıl- 
ınaz vo önoınli hissəsini qodiın ənənələ- 
rə. dərin məzmıına, bədii kamillivə, zən- 
gin janr çeşidliyina malik olan mıısiqi 
folklorıı toşkil edir. Mıısiqi folkloru 
Azorbaycan xalqının tanxini həyatıııı, 
istək vo arzıılarım ifadə etıniş, adəl vo 
ənəııolərini ö/.iində oks eldirmişdir. Mıı- 
sıqı folklorıınıın ən qodiıu sahəsi olaıı

mahnılar mövzu rəngarəngliyi ilə seçil- 
miş, insanların əmək fəaliyyətini müşa- 
yiət etmiş. məişəti ilə bağlı olmus. müoy- 
yən tarixi dövrlərdə xalqı mübarizəyə 
səslomişdir.

Qədim insanların ilk nəğmələri əmək 
prosesində yaraıımışdır. Əməyi yün- 
giilləşdirmək məqsədilə oxunaıı ııəğınə- 
lər sadə, qısa mahnıvarı intoııasiyalar- 
dan. əmok prosesino uyğun kiçik ınelo- 
dik-ritmik kəsiklərdəıı əmələ gəlmişdi. 
Əıııək nogmələrı holavarlar, sayaçı nəğ- 
mələri, balıqçı nəğmələri, hana nəğməlo- 
ri və s. kiiııi bir neçə qrupa bölünür. 
“Çoban”, “Çoban avazı”, “Tutu nə- 
nəm”, "Sağım mahnısı”, “(,'ək, şumla 
yeri”, "Şıım nəğıuəsi” kimı qədiın hola- 
varların səs diapazonları kiçik olııb, 
reçitativ tipli melodiyaları ara-sıra işlə 
əlaqədar deyilən nidalarla (“ha-ha-ha”, 
“o-ha”, “ho-ho-a”) kəsilir. Bir çox omək 
ııəğmələri kollektiv şəkildə oxunur və 
bəzən rəqslə müşayiot olunurdıı (Lənkə- 
ran. Masallı).

Mahnıların qədim növlərinə ınərasim 
nəğmələı i də daxildir. Onlar mövsüm və 
məişət mərasimi nəğmələrinə bölünürlər. 
Mövsiimi mərasim noğmələrində ayrı-ay- 
rı təbiət hadisələrinə inam vo etiqadlar öz 
əksini tapmışdır. Bu mahnıların bir qru- 
pu yazııı gəlişi, Novruz bayramı münasi- 
bətilə yaranmış, Günoşin çıxmasına. bay- 
ram xonçasına və s. həsr edilmişdi (“Gii- 
nəş, çıx, çıx, çıx!”, “Səməni”, “Kos-kosa” 
və s.). Bıı mahmların mətnini bayatılar 
təşkil ediıdi. “Xıdır” və “Qodu-qodu” 
mövsümi mərasimlərdə oxunan nəğmələr 
də məşhur idi.

Məişət mərasimi nəğməlori xalqın 
toy, doğunı, yas morasimləıini müşayiət 
etmişdir. Toy mərasimləri adət-ənənələ- 
rinin rəngarəngliyi, mahnı və rəqsləıinin 
zongiııliyi ilo seçilir. “Yol açııı, gəlin 
gəlir”, “Xoş gəldin”, “Xonça mahııısı”, 
“Verm bizim golini”, “Aparmağa golmı 
şik” və b. toy mahıuları rəngarəııg inio- 
nasiya çalarlarına vo fəal roqsvarı ritıua 
malikdir.

Yas və tlafn morasünləriiKİə ağılar, 
oxşamalar, morsiyələr oxıınardı. Qadiııı 
ağıların mətn əsasları oğıi2 dastaııların- 
dan götiirülmiiş, soııralar isə ağılarııı 
bayatı şəkilli l'ormaları yaramnışclır. 
Morsiyələrın mətnləri əruz vəzniıulə 
olub, klassik ədobiyyaldaıı (Pii/.Lili, 
Şüai, Raci, Qüdsi və b.) gölürülürdii.
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Matəm mahnıları cpm, kodər ifadə edib, 
ağlaşma ib bağlı olduğundan melodiya- 
larının intonasiya əsasını “ağlama”, 
“inilti”, “zarıma” təşkil edirdi.

Azərbaycan musiqi folklorunda tari- 
xi-qəhrəmanlıq mahmları nisbətən gec 
yaranmış, onlarda xalqın tarixi ilə bağlı 
müxtəlif hadisələr öz əksini tapmışdır. 
Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, 
Qatır Məmməd və Həcər haqqında nəğ- 
mələr bu qəbildəndir. “Piyada Kor- 
oğlu”, “Qaçaq Nəbi”, “Atlı Koroğlu”, 
“Qaçaq Kərəm”, “ Kərəmxan Sərtib” 
kimi ınahnılarda tarixi-qəhrəmanlıq 
janrınm xüsusiyyətləri müxtolif səviyyə- 
lərdə təzahiir edir. Onların mətn əsasla- 
rını aşıq ədəbiyyatının gəraylı, qoşma, 
müxomməs kimi formaları təşkil edir. 20

əsrin əvvəllərində yüksolən inqilabi hə- 
rəkatla bağlı Sotıarxana, Qatır Mommə- 
də həsr olunmuş mahnılar da yaran- 
mışdır.

Mahnı yaradıcılığının məzmun, mıı- 
siqi düzümü baxımından zəngin vo rən- 
garəng hissəsini lirik mahnılar toşkil edir. 
Onlarda xalqın gündolik həyatı, hiss- 
həyəcanları, ailə münasibətləri öz əksini 
tapmışdır. Müxtəlif obrazlarla əlaqədar 
mahnıların melodik inkişafı daha geniş 
vüsot almış, nəfis bozəklorlə aşılanmışdır. 
“Səndən mənə yar olmaz”, “Onu demə, 
zalım yar”, “Laçın”, “ Küçəlorə su səpmi- 
şəm”, “Nə gözəldir”, “Aman ovçu” və s. 
məhəbbəti, tobiəti vəsf edən lirik mahnı- 
lardır. Yumorlu “Çalpapaq”, “Aman nə- 
nə” kimi mahnılar, meyxanalar da xalq 
musiqi yaradıcılığında mühüm yer tutur. 
Xalq mahnılarının melodikasına variant 
dəyişkənliyi, sekvensiya üsulu ilə inkişaf, 
istinad pərdələri ətrafında gəzişmə, zən- 
gin melizmatika xasdır. 6/8, 3/4, 2/4

voznləri daxilində mətn osası ilo bağlılıq- 
dan irəli gələn ırıüxtolif bölgü qruplaşma- 
ları qeyd olunur vo sinkopalardan istifa- 
də edilir.

Xalq mahııı yaradıcılığının mühüm 
qolu olan uşaq musiqi folkloru böyüklə- 
rin uşaqlar üçün oxuduqları laylaları, 
oxşamaları, beşik nəğmolərini vos., həm 
də uşaqların ifa etdikləri mahnıları 
(“düz.gülər”, “sanamalar” , “uşaq lirik 
mahnılan”) özündə birləşdirir. Bəzi 
əınək mahmları (“Zəhmətin işığı”, “ fş 
başına”, “Tutu nənom” və s.) tədricon 
böyüklorin folklorundan uşaq yaradıcı- 
lığına keçınişdir.

Azəıbaycan musiqisinin digər mii- 
hüm sahəsi şifalıi ənənoli peşəkar musi- 
qidir. İncosonətiıı bir çox saholərini

(musiqi, poeziya, teatr, ifaçılıq sənəti 
və b.) özündə sintczləşdirən aşıq yara- 
dıcılığı bu musiqinin önəmli qoludur. 
“Aşıq” termini “eşq” sözündən yaran- 
mış, sənətə, əsl gözəlliyə vurğunluq mə- 
nası daşıyır. Termin kimi toxminən 14 
əsrdə yaranmışdır. Holo qədim vo orta 
əsrlərdə aşıqların ozan, varsaq, dodə 
kimi əcdadları olmuşdur. Onların hə- 
yat və yaradıcılığını oks etdirən ilk ya- 
zılı mənbə “ Kitabi-Dədə Qorqud”dur. 
Aşıq musiqi-poetik yaradıcılığı qəhrə- 
manlıq və vətənpərvərlik mövzuları ilə 
zəngin olub, xalqın istək və arzularını, 
poetik sevgi liıikasmı ifadə edir. Onun 
tərkibinə məzmunca zəngin, formaca 
rəngarəng dasıanlar vo şeirlor daxildir. 
Müxtəlif aşıq havaları bu formaların 
musiqi əsasını təşkil edir.

Ənənəvi klassik aşıq havaları bayatı, 
gəraylı, qoşma, müxomməs, divani, toc- 
nis və b. poetik formalara əsaslanır. 80- 
dən artıq (“Kərəmi”, “Əfşarı”, “Misri”,

“Dilqəmi”, “Yanıq Kərəmi” vo s.) aşıq 
havalarının ayrı-ayrı ərazi variantları 
mövcuddur. Dastan aşıq sənətinin 
önomli janrıdır. Çoxhissoli ədəbi-bədii 
musiqili əsor olan dastanda şeir. nəsr vo 
musiqi növbəloşir. Aşıq yaradıcılığımn 
kivik formaları dastana daxil olub, 
onun torkib hissəsini toşkil cdir. Dastan- 
lar mövzu etibarilo müxtəlifdir: qəlnə- 
manlıq (“Koroğlu"), mohəbbət (“Əsli 
və Kərəm”) dastanları və b. Aşıqların 
osas musiqi aloti sazdır. Sazın əsas üç 
qrup simi kvarta-kvinta nisbotində kök- 
lonir, başqa interval nisbətiori də var. 
Aşıq musiqisinin melodiya və forma 
xüsusiyyətləri sazın bu quruluşu ilə bağ- 
lıdır.

Aşıq havalarında musiqi ilə podık 
ınətnin qarşıhqlı əlaqəsi onların melo- 
dik-ritmik, forma xüsusiyyətlərinın ya- 
ranmasma önəml' təsir göstərir. A q 
poeziyasının vəzni hecadır. Haval; n 
quruluşu şeirin forma və heca tərkı i, 
bölgü xüsusiyyətləri ilə olaqodə yar; . 
Qurbani (16 əsr), Abbas Tufarqanlı, S 'ı 
Aşıq (17 əsr), Xəstə Qasıın, Aşıq Va ı, 
Aşıq Dilqəm (18 əsr), Aşıq Alı, /' 
Ələsgor, Aşıq Hüseyn Şomkirli (19 
və b. keçnıişin görkomli aşıqlarıdfr. 20 
aşıqları arasında Aşıq Hüseyıı Bozak 
lı, Aşıq Əsod, Aşıq Mirzə, Aşıq İsl. .
Aşıq Şəmşir, Hüseyn Saraclı, Ən ı
Gülmommədov, Hüseyn Cavan. A q 
Kamandar, İmran Həsənov, Mikayıl 
Azaflı, Əkbər Cəfərov, Ədalət Nə  ̂ v 
və b. fərqlənir. Aşıq sənəti Azorbaycanın 
Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarını . 
həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı mah; I- 
larında xüsusilo vüsət tapmışdır.

Muğamlar şifahi ənənəli peşək (r 
musiqinin yüksək sənət nümunosid'i. 
Orta əsrlərdə klassik poeziya ilə baj lı 
inkişaf etmoyə başlayan muğamlar d n
mozmun, yüksok ideya, emosional mo a 
daşıyan vokal vo instrumental kompo 
siyalardır. Fəlsəfi-psixoloji məzmun a 
muğam sənətində insanın zəngin mə : 
aləmi, həyat haqqmda düşüncələri il 
edilmişdir. Muğam Yaxın və Orta Ş. 
qin bir sıra xalqlarının musiqi janrı 
Klassik Şərq musiqisində mufwnat 
muğamdan (“Üşşaq”, “Nəva”, “Əbus 
lik ', “Rast”, “ İraq” (Əraq), “ İsfahan . 
“Zirəfkənd”, “ Büzürk” (Bozorg), “Zən- 
gulə”, “Rahəvi”, “Hüseyni”, ‘ Hicaz"), 
24 şöbədən, 48 guşədən, 6 avazdan, rong 
və təsniflərdon ibarətdir. Azərbaycan 
muğamları quruluş, dramatıırji inkişaf, 
improvizo xiisusiyyotləri, ifa üsullarına 
görə digorlorindon fərqlənir. Çağdaş

“ Yallı”  rəqsi.
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Azərbaycan muğam musiqisində 12 əsas 
muğamdan 7-si təşəkkül tapmışdır. 
Əsas muğamların adları Azərbaycan 
musiqisinin lad əsasını təşkil edəıı 7 mə- 
qamın (ladıu) adı ilə eynidir (“Rast”, 
“Şur"'. “Segah”, “Şüştər”,”Çahargah”, 
"Bayatı- Şiraz”, “Humayun”). Hər bir 
muğam istinad etdiyi məqamın inkışafı 
nəticəsində onun intonasiya təıkibinin, 
ifadə özəlliklərinin tocəssümü kimi tə- 
şəkkiil ıpmışdır. Muğam fəlsəfı, lirik 
məzmunlu fıkir və forma bitkinliyinə 
malik bir osərdirsə. moqam onun əsası- 
na qoyulmuş lad tərkibi. müəyyən qay- 
da-qanuna tabe olan səs diizümüdür. 
Hər hansı bir moqamın əsasında tokco 
onun adına uyğun muğam deyil, bir ne- 
çə muğam səslənə bilər. Məs., rast mə- 
qamına “Rast” dəstgahından başqa 
“ Bayatı-Qacar”, “Mahur-hindi”, “Or- 
ta-mahur”, “Dügah" və s. muğamlar da 
osaslanır.

Muğam moqam-intonasiya inkişafı- 
nın vəhdotino, müoyyən dramaturji 
kompozisiyaya əsaslanan çoxhissoli sil- 
ilə osərdir. Mıığam dəstgahlarında sər- 
)əst vəznli improvizə hissolori -  şöbolər 

dostgahın doqiq metroritmə əsaslanaıı 
vokal təsnifləri və instrumcntal rəngləri 
ilə növboloşərək təzad yaradır. Muğam- 
lar müəyyon ciddi qayda-qanunla 
düzüınlənir. Melodik iııkişaf məqamın 
mayəsindən başlanaraq, yuxarı istiqa- 
mətlənir, ən yüksək həddə -  kulminasi- 
yaya çatır və yenidən geriyə, mayoyə 
qayıdır. İnkişafm rüşeymini məqamın 
mayəsini səciyyələndirən kiçik melodik 
dönmə-tezis təşkil edir. Muğam şöbəlo- 
rinin ardıcıllığı pilləvarı inkişaf qurulu- 
şunu yaradır. Azorbaycan muğamları- 
nın vokal-instrumental vo instrumental 
növləri var. Xanəndələr muğamı klassik 
Azərbaycan poeziyasının örnəkləri, lirik 
folsəfl məzmunlu qəzəllori üstündo ila 
cdirlər. Muğamlar, adotən. xalq çalğı 
alətlərı iiçlüyüniin (tar, kamança, dof- 
x.anondo) ifasında səslənir. Muğamın bir 
növü də zərbi muğamlardır (ritmik mıı- 
ğamlar). Bunlar “ Heyratı”, “ Mənsu- 
riyyə”, “Simayi Şoms”, “Arazbarı”, 
'Ovşarı”, “ Kosıno şikəsto”, “Qarabağ 

şikəstəsi” və b.-dır. Zorbi mıığaınlarda 
xanəndənin muğam improvizosi doqiq 
vəznli musiqi ilə miişayiət olunur. Bu 
zaman poliritmik, polimetrik çoxqatlı 
faktura yaranır. Zəıbi muğamların vo- 
kal partiyası iiçün yııxarı registrdə 
səslənən zəngin ınelizmatikalı melodiya 
xasdır. Azərbaycan klassik muğamının 
inkişaf tarixi xanəndə ifaçılığı soııəti ilə

MUSİQİ

sıx bağlıdır. Görkənılı xalq sənətkarları 
özəl muğam ifaçılığı məktəbi yaratmış- 
lar (Hacı Hüsü, Səttar, Əbiilhəsən xan 
İqbal, Əbdülbağı Zülalov, Cabbar 
Qaryağdı oğlu, Kcçoçi oğlu Molum- 
mod. Məsədi Məmmod Fərzəliyev, Mə- 
cid Behbudov və b.). 19 əsrin 2-ci yarı- 
sı-2() əsr Azərbaycan muğam ifaçıhğın- 
da müxtolif məktəblər nıövcud idi (Qa- 
rabağ, Bakı, Şirvan məktobləri). Xanən- 
dəlordən İslam Abdullayev, Ələsgor Ab- 
dulıaycv, Seyid Şuşinski, Bülbül (Mur- 
tuza Məmmodov), Xaıı Şuşinski, Zülll 
Adıgözəlov, tarzənlordən Qurban Piri- 
mov, Mirzo Monsur Mənsurov vo b.-nın 
Azərbaycaıı musiqi tarixiıulə miihüm 
xidmotlori var.

H.Sarahski, Ü.Hacıboyov. 
H.Tcıcc|Uİov, M.Mat|omaycv. 1917.

Azərbaycan xalq musiqisi yuxarıda 
adhırı çəkilon 7 əsas vo 3 əlavə moqam 
(Şahnaz, Sarənc, 2-ci növ Çahargah) 
üzorində qurulmuşdur. Msqamların səs 
sırası beş növ tctraxordun dörd üsulla 
birləşməsindən oməlo gəlmişdir. Tetra- 
xordların sayı və birloşmə üsullarından 
asılı olaraq məqam pərdolərinin sayı 
müxtəlif olur. Moqamın əsas sabn por- 
dəsi mayodiı (lonika).

Azərbaycan xalq musiqi alotlori müx- 
tolifliyi ilo seçilir. Nolos alotloı indəıı tütok 
balaban, zurna, simli-mizrablı alotlordon 
saz, tar, qanun (kanon), ud, simli-ka- 
maıılı alotlordon kamança, zərb alətloriıı- 
dən dəf, nağara, qoşanağaıa gcniş intişar 
tapmışdır Orta əsrlordo Azorbaycanda 
qoptlz, riibab toııbur, setar, çahartar, şeş- 
tar, borbət çəııg, pandur. saııuır, ııü/.ho. 
ınuğni (sirnli), nofır, şeypur, ney, orğonun.

musfcar, korronay (nəfəs), təbil. ııağara, 
kus. dol, diimbək, xalxal, sinc, zong, kaso 
(zəıb) vo s. ımısıqı alotlori olmuşdur.

19 osriıı axırlaıında zongin neft ya- 
taqlarma malik olaıı Bakı iri sənayc 
mərkəzlorindən birino çevriltlı. Bıı, öl- 
kənin ctimaı-modənı hoyatım da zən- 
ginləşdiıdi. Əhalinin sosial quruluşu do- 
yişdi, yeııı siniflər (burjııaziya, proleta- 
riat, milli ziyaJjlar) yarandı Bu dövr ta- 
rixdə xalqın millı dirçolişi, yeni milli ınə- 
dəniyyətin təşokkülii dövrü kimi tanın- 
mişdır. Zongin ənənələrə malik xalq və 
professional musiqi mədəniyyəti olaıı 
Azərbaycanda Avropa musiqisinə, onıın 
forma və janrlarına böyük maraq for- 
malaşmışdır. Qabaqcıl maarif vo modə- 
myyət xadımləri Avropa, rus modoniy- 
yotinin, mıısıqisinin ənənolərino yiyolon- 
məyiıı ohomiyyotini dərk etmiş, bu yol- 
da ilk addımlar atmışlar. Azərbaycan 
musiqisini diinya mədəniyyoti məcra- 
sına yönoltmok, onu geniş tobliğ ctınok 
maarifpərvor ziyalıhırın osas vəzifəsi 
oldu. 19 əsrin axırlarında aşıq sonoti, 
muğam ifaçılığı (xanondo sonəti), sazon- 
do ansamblları geniş vüsot aldı. Mıısi- 
qinin, mıığam sənətinin inkişafında 
müxtəlif şəhərlərdə fəaliyyət göstəron 
musiqi-odəbi moclislər, comiyyətlər. dər- 
nəklor miihüm rol oynadı (Şamaxıda 
Mahmud ağanın, Seyid Əziın Şirvani- 
nin “ Bevtüs-Sofa”; Şuşada Xarrat Qulu 
Mohəmmad oğlunun, M.M.Nəvvabın, 
Xurşud banu Natovanın “Məclisi-iins”, 
Bakıda Moşodi Molik Monsurovun). 19 
osrin 8ü-ci illərində M.M.Nəvvab yarat- 
dığı “Moclisi-fəramuşan” məclisində 
musiqınin estetik problemləri, ifaçılıq 
muğam sənəti ıniizakiro olunurdu. Məcli- 
so moşhur xanondə vo sazondələr Moşədi 
Comil Əmirov, İslam Abdullayev, S.Şu- 
şinski, Sadıqcan vo b. daxil idi. Şuşa vo- 
kal sənətinin görkəmli niimayondolorin- 
dən Hacı Hiisü muğamları bilən miisi- 
qışünas vəaltm olmuş, biı sıra muğamla- 
rı təkmilləşdirmiş, yeni muğamlar yarat- 
ınışdır. Mirzə Sadıcı Əsod oglıı (Sadıq- 
can) 19 əsrin böyük lar Listadı olınuş tarı 
rekonstruksiya edarək ınüasir tan yarat- 
mışdır. Moşodi Zcynal. Moşodi Cəmil 
Əmirov, Şirin Axundov. Qurban Pirimov 
bu moktəbin davamçılarıdır.

Bu dövrdə muğamat, aşıq ınusiqisi, 
xalq musiqisiniıı digər jaıırları faluız 
məclislərdo, toylarda, xalq şənliklorindo 
deyil, şohor sohnolorindo, tolobo konscrt- 
larindo, dram tamaşalarınm antraktla- 
rında soslonınısdir. Todricən bu nıusıqi 
proqraınları ayrıkıraq “Şoıq konserllari”
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adı ilə məşhıırlcişmışdır. Konsertlərdə 
Azərbaycan musiqisi Avropa musiqi 
alətlərində də ifa edilirdi. 1897 ildo Bakı- 
da ilk simfonik konsert səsləndi. 80-90-cı 
illərdə xarici musıqi ifaçılarının qastrol- 
larının böyük əhəmiyyəti oldu. 1889 ildə 
Tillis opera teatrının truppası rus və 
xarici opera əsərlərini ifa etdi. Məşhur 
rus miiğənnisi Fyodor Şalyapinin qas- 
trolları xüsusi maraq doğurdu. 1897- 
1900 illər ərzində antreprenyorlar tərə- 
findən yaradılmış opera truppası fəaliy- 
yət göstərirdi. “Şərq konsertləri” ilə 
yanaşı ilk milli musiqi-səhnə taınaşaları 
yaranırdı. İlk musiqili səhnəciklər 
klassik Şərq poeziyasından götürülmüş 
süjetlərə əsaslanırdı. Belə tamaşalardan 
biri də 1897 ildə Şuşada Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin rəhborliyi ilə “Məc- 
nun Leylinin məzarı üstündə” adlı musi- 
qili səhnəcik idi (Məcnun -  Cabbar Qar- 
yağdı oğlu, Leyli -  Əhməd Ağdamski).
19 osrin sonu-20 əsrin əvvəllərində 
Bakıda Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü 
ilə ilk “ Müsəlman dramatik truppası” 
yaradılır. Hiiseyn Əıəblinski, Hüseyn- 
qulu Sarabski, Cahangir Zeynalov, 
Mirzağa Əlivev, Sidqi Ruhulla kimi 
teatr korifeylərindən ibarət olan bu 
truppanın köırıəyi ilə ilk Azərbaycan 
operaları səhnəyə qoyulmuşdur. Trup- 
panın qoyduğu dram tamaşalarınm mu- 
siqi tərtibatı xalq musiqisindən ibarət 
olub, əsasən, antraktlarda səslənirdi, 
ifaçıları “sazəndələr triosu”, xanəndə və 
aşıqlar idi.

20 osrin ovvəllərində maarifçi cəmiy- 
yotlərin (“Nicat”) fəaliyyəti xüsusi əhə- 
miyyət daşıyırdı. Xalqın təhsilinə, mə- 
dəni-maarif ocaqlarınm, milli musiqi 
ənənələrinin inkişafına xüsusi fikir veri- 
lirdi. Bu dövrdə Azərbaycanm musiqi 
həyatı daha da canlanır. Məşhur rus ifa- 
çıları Sergey Prokofyev, Sergey Raxma- 
ninov, müğənnilər Antonina Nejdano- 
va, Leonid Sobinov qastrol səfərlərinə 
gəlirlər. 1900 ildə Antonina Nikola- 
yevna Yermolayeva Bakıda ilk musiqi 
məktəbi açır. Bura Rusiyadan tanınmış 
musiqi müəllimlori cəlb edilir (bu ənəno 
sonralar konservatoriya və musiqi təh- 
sili ocaqlarında davam etdirilir). Musiqi 
məktəbində fortepiano şöbəsi, instru- 
mental, xor və vokal siniflər var idi. 
Məktəbin müəllimləri tədris prosesi ilə 
yanaşı maarifçiliklə də məşğul olub, 
kamera və xor musiqisindən ibarət kon- 
sertlər təşkil edirdilər. Moskva və Peter- 
burqdan ifaçılar dəvət edilirdi. Rus, 
Avropa kamera musiqisi, Azərbaycan

xalq musiqi işlomoləri səslənən bu 
konsertlər tamaşaçıları geniş və maraqlı 
proqramla tanış edir, Azərbayeanın mu- 
siqi həyatında mühüm rol oynayırdılar. 
Əsası ilk musiqi məktəbində qoyulan 
kamera musiqisi konsertlərinin ənənəsi 
20 əsrin 20-30-cu illərində davam etdiri- 
lir. 1901 ildə A.N.Yermolayevanın tə- 
şobbüsi ilə Rus Musiqisi Cəmiyyətinin 
Bakı şöbəsi açıldı. 20 əsrin əvvəllərində 
ictimai-siyasi və mədəni yüksəliş şərai- 
tində Üzeyir Hacıbəyov müasir Azor- 
baycan professional musiqi mədəniyyə- 
tinin özülünü qoydu vo şifahi ənənoli 
milli sənətlə bostəkar yaradıcılığımn sin- 
tezini yaratmaqla Şərq və Qəıb mədə- 
niyyətinin fəal qarşılıqlı təsirinə səbəb 
oldu. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında 
milli bostəkar musiqisinin, demək olar 
ki, bütün janrlarımn təınəli qoyulmuş- 
dur (opera, musiqili komediya, simfo-

Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrı
1968 ildə xalq artisti R.Behbudov 
tərəfindən yaradılmışdır və hazırda 
onun ədını daşıyır. Xalq və estrada 
musiqisi, teatr və kino elementlərinin 
vəhdətinə nail olmaq teatrın əsas 
spesifik əlamətidir. Repertuarının 
əsasını qədim xalq mahnıları, muğam 
və təsniflər, bəstəkar mahnıları təşkil 
edir. ifa yaradıcılığı üçün improvizə 
səciyyəvidir.

nik musiqi, kantata, romans-qəzəl, 
kütləvi mahnı və b.). Yeni Azərbaycan 
musiqisinin formalaşması azadhq ideya- 
larım, yüksək mənəviyyatı təsdiq edən 
musiqili teaııdan başlandı. Ü.Hacıbə- 
yov 1908 ildə tamaşaya qoyulan “Leyli 
və Məcnun” operası ilə həm milli opera- 
nın, həm də bütün müsəlman Şərqindo 
opera sənətinin, muğam-opera janrının 
əsasını qoydu. Ü.Hacıbəyov Füzulinin 
“Leyli və Məcnun” poeması və xalq 
musiqi janrlarına (muğam, mahnı, roqs) 
müraciət etmiş, dövrün ohvali-ruhiyyəsi, 
xalqın mənəvi təlobləri ilə səsləşən səhnə 
əsəri yaratmışdır. Bəstəkarın başqa er- 
kən operaları -  “Şeyx Sənan” (1909), 
“Rüstəm və Söhrab” (1910), “Şah 
Abbas və Xurşud banu” (1912), “Əsli və 
Kərəm” (1912), “ Harun və Leyla” 
(1915) operaları da bu janrdadır. Bu 
operalarda osas musiqi-dramaturji vəzi- 
fəni muğamlar daşıyır. Muğamlar qəh- 
rəmanların obrazlarını açmaqla ənənəvi 
musiqi səhnə formalarını əvəz edir. 
Operalarda xordan geniş istıfadə edil-

mişdir (xorun musiqisi rnüəllif tərəfin- 
doıı bəstələnmiş və ya xalq melodiyaları 
əsasında yaradılmışdır).

Ü.Hacıbəyov sosial-məişət mövzu- 
larında yazdığı operettalarının musiqi- 
sini (“Ər və arvad”, 1910; “O olmasın. 
bu olsıın”, 1911; “Arşın mal alan”, 
1913) xalq havalarına əsaslanaraq 
bəstələmiş və dahiyanə əsərlər yarat- 
nıışdır. Onun “Arşın mal alan” operet- 
tası dəfələrlə ekranlaşdırılmış, ingilis. 
alman, çin, ərəb. fars, pulyak, ukrayna. 
belarus, gürcü vo s. dillorə tərcüməedil- 
miş, dünyanı gəzərək, Moskva, İstan- 
bul, Nyu-York, Paris, London, Teh- 
ran, Qahirə, Pekin, Berlin, Varşava, 
Sofiya, Budapeşt. Buxarest və digər 
şəhərlərdə uımaşaya qoyulmuşdur.

Yeni Azərbaycan musiqi mədəniyyo- 
tinin təsəkkiilü vo inkişafında Müslünı 
Maqomayevin mühüm xidməti olr 
dur. Bəstəkar operalar (“Şah İsmayı . 
1916; “Nərgiz”, 1935 və s.), sinıf< 
əsərlər. kütləvi mahnılar müəllifi k 
bu jamiarın inkişafına böyük təsir 
tərmiş, kino və dramatik əsərlərə mu 
yazmış, xalq musiqi folklorunu topln b 
tədqiq etmiş, Azərbaycanda ilk peş.ı 
opera dirijoru kimi opera ifaçılığı sən - 
nin inkişafında müstəsna rol oynanıı

Azərbaycanın ilk bəstəkarların. n 
biri də Zülfüqar Hacıbəyovdur. O, ‘ 
Qərib” (1916) operasımn, “Əlli yaşıı ,a 
cavan (1909), “Evliykən subay” (19' I) 
musiqili komediyalarının müəllifidir.

Demokratik-inqilabi hərəkat dövrim- 
də Azərbaycan musiqili teatr sənəti, n 
inkişafında H.Sarabski, Ə.Ağdamski, 
M.Əliyev, Məmməd Hənifə Terequlov 
kimi görkomli müğənni-aktyorlarııı fəa- 
liyyəti müstəsnadır. 1920 ildə xüsusi 
rarla teatrlar dövlət teatrları statusu .
1925 ildə Azorbaycan opera heyəti 
matik heyətdən ayrıldı. rus opeıa he i 
də ona birləşdirildi. Bu da Azərbayca 
opera sənətinin inkişafına təkan ve 
Opera teatrının Azərbayean heyə' > 
gorkəmli sənətkarlar -  H.Sarabs ■. 
M.Terequlov, Ə.Ağdamski, Hüseyn 
Hacıbababəyov, Qurban Pirimov (l 
sonradan Bülbül, M.öağırov, ilk a? 
baycanlı peşəkar qadın müğənui Şöv! ı 
Məmmədova daxil idilər. Daha s>- 
opera səhnəsinə Qənbər Zülalov, Xurşid 
Qacar, Sürəyya Qacar, Cahan Talışın- 
skaya və b. gəldilər. Yeni musiqi təhsil 
ocaqları -  Azərbaycan D'’vlət Konserva- 
toriyası (1921; 1949 ildəıı Ü.Hacıbəyov 
adına), respublikanın müxtəlif şəhərlə- 
rində mıısiqi texnikumları və məktəblori
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təsis olundu. Ü.Hacıbəyovun toşobbüsii 
ilə tədris müəssisələrində xalq çalğı alətlə- 
ri şöbələri açıldı. Azərbaycanlılarla yana- 
şı Nikolay İvanwiç Speranski, Boris İsa- 
koviç Zeydmaıı, V.A. Nikolski, Leopold 
Vitalyeviç Rostropoviç, Georgi Geor- 
giyeviç Şaroyev, Mayor Rafailoviç 
Brenner və digər məşhur musiqiçi peda- 
qoqlar fəaiiyyət göstərirdilər.

20 30-cu illər Azərbaycan mıısiqisi- 
niıı yeni yüksəliş dövrü kiıııi səciyyələ- 
nir. Bu illərdə yeni ifaçılıq kollektivləri, 
Simfonik Orkestr (1920). ilk notlu Xalq 
Çalğı Alətləri Orkestri (1931). Azərbay- 
can Bəstəkarlar Ittifayı (1934). Musiqili 
Komediya Teatrı (1938, hazırda Ş.Qur- 
banov adına), Xalq Yaradıcılığı Evi 
(1939), Azərbaycan xalq musiqisini top-

nı yazdı. Bu opera dünya musıqı mədo- 
niyyəti nailiyyotlərindən bəhrələnməklə 
Azərbaycan xalq nıusiqisi ııümunələri 
əsasında klassik opera yaradılması yo- 
lunda ilk toşəbbüs idi. M.Maqomayev 
opera janrının klassik formalarına 
əsaslanaraq “Norgiz” operasını (1935; 
yeni redaksiyası 1938) bəstələdi. Nor- 
giz” müasir mövzuya həsr edilmiş ilk 
Azərbaycan operası idi. M.Maqoma- 
yev xalq nıusiqisinin müxtəlif jaıırları- 
ııın iislııb özəlliklərindən istifadə edə- 
rək, klassik opera formaları olaıı ariya, 
xor, reçitativ və s. yaratıruşdır. Ü.Hacı- 
bəyov monumental xalq qəhromanlıq 
cposu əsasmda bostəbdiyi “Koıoğlu” 
operasında (1937; SSRİ Dövlət müka- 
fatı, 1941) ınilli musiqinin janr, kom-

Tütak Nsıgnrıı Sii/

rnaq vo tədqiq etmək məqsədilə Azər- 
lycan Dövlot Konservatoriyası yanın- 

elmi-tədqiqat musiqi kabiııeti (1932) 
jkil edildi. 1926 ildo yaraııan ilk 
xsəsli xor kollektivi tezliklə dağıldı, 
nidən təşkil olunan Dövlət Xoru, 
i hnı və Rəqs ansamblı Azərbaycan 
wlət fılarmoniyasında (1936, hazırda 
.Maqomayev adıııa) cəmləşdirildi. 

>38 ildə filarmoniyanın ııəzdindo 
mfonik orkestr (hazırda Ü.Hacıbəyov 
iına Azərbaycan Dovlət Simfonik 
■ıkestri, 1944) təşəkkul tapdı.

Opera sənətiııdo Azərbaycan milli 
nusiqisiııin yeni üslubu təşəkkül tap 

mağa başladı. Reynqold Moriseviç Qli- 
yer Azərbaycan musiqi folklorundan 
geniş islifadə edərək, “Aşıq Qərib” das- 
tanı əsasında “Şahsənəm” (1925, tarna- 
şası 1927; 2-ci redaksiyası l l)34) operası-

pozisiya, ınəqam intonasiya əsası ilə 
klassik opera sonətinin musiqi ifadə 
vasıtəlori və kompozisiya xüsusiyyət- 
lərinin üzvi vəlulətinə nail olmuş, milli 
opera sənotiniıı şah əsəriııi yarat- 
mışdır. Həqiqi novatorluğıı ilə fərq- 
lənən “Koroğlu” Azərbaycan musiqi- 
sinin yeni ınkişaf prinsiplərini müəy- 
yənləşdirdi.

20 30-cli illərdə Azərbaycanda kiitlə- 
vi mahnı janrı təşəkkiil tapır. Ü.Hacıbəy- 
ovuıı “Qı/ıl əsgor marşı”, “ Koınsomolçıı 
qız”, “Qaragöz”, “Pilotlar , “Siivari”; 
M.Maqomayevin “Ncft , “Tarla”, “Ba- 
lıar" bu jaıırın ilk nüınunəloridir.

20 40-cı illərdə yeni bəstəkaıiar nos- 
li meydana gəldi. İlk peşəkar bəstəkar- 
lardan A.Zeynallı “Ölkənı", “Sual", 
“Çadra", “Scyran” və b. əsorləri ilə tail 
li roınans janrıııı yaratdı. O, romansla-

rında ənənəvi mahnıvariliklə rcçitativ- 
deklamasiya üslubunıı sintezlosdii ıb mil- 
li lad-inloııasiya sisteminin çərçivələrini 
genişləndirməklə yanaşı, ilk milli kame- 
ra-inslrumeııtal (fortepıano üçüıı “Uşaq 
süitası”, iki fııqa, “Çahaıgah ’, skripka 
və fortepiano üçün “ Muğamsayağı") və 
simfonik (simfoııik orkestr üçüıı "Fıaq- 
mentlor") əsərləri də yaralmışdır. Səid 
Rüstəmov isə respublikada ilk dəfə 
çağdaş mövzuda yazılnnş musiqıli ko- 
mcdiyanııı ("Beş manatlıq gəliıı", 19^8) 
miiəllifidir. Ə.Bədəlbəyli dk milü Azər- 
baycan baletini ( ‘Qız qalası”, 1940; 2-ci 
rcdaksiyası 1959) yaratırıısdır. 30-cu 
illərin əvvəlləriııdə simlonık orkestr 
(Ü.Hacıbəyov, “Təntənoli marş”; M.Ma- 
qomayev, “Azərbaycaıı çöllərində",

“Azad qadının rəqsi”, “Azərbaycan 
radio marşı RV-8") və xalq çalğı alətləri 
orkestri üçiin (Ü.Hacıboyov, 1-ci və 2-ci 
fantaziyalar) əsərlər yazıldı

30-cu illəriıı 2-ci yarısında yeni bəs- 
təkar nəslinin yaradıcılığıııda simfonik 
ımısiqinin növbəti örnəkləıi (Niyazi, 
C.Hacıyev, Q.Qarayev) yarandı. Bu 
dövrdə Ü.Hacıbəyov ilk Azərbaycan 
kantatalarıııı (Firdovsinin 1000 illiyi 
münasibətilə, 1914; müftsir mövzuda, 
1939), M.Maqomayev, Ə.Bədəlbəyli, 
Niyazi, Q.Qarayev, C.Hacıyev icatr ta- 
maşalarıııa ıııusiqi bəstələdilər.

Yenı milli vokal sənafi məktəbinin 
banisi Bülbülün yaradıcılığı Azərbay- 
can musiui ıfaçılığmın inkişafında 
öııəmli ınorhələ təşkil edir. İlk peşəkar 
qadırı müğənni SSRİ xalq artir.ti 
Ş.Məmmədovanm, eləcə do Azərbay-
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canın xalq artistbri M.Bağırov, Ağa- 
baba Bünyadzadə, Həqiqəl Rzaycva, 
Əlövsət Sadıqov, H.Hacıbababəyov, 
Gülxar Həsənova kimi miiğənnilərin 
ifaçılıq sənəti çiçəklonmə dövrü keçirir- 
di. İlk azorbaycanlı baleriııa Qəmər Al- 
maszadə, opera tamaşalarının quruluş- 
çusu, rejissor İsmayıl Hidayətzadə və 
dirijor Əşrof Həsənovıın yaradıcılıq fəa- 
liyyəti də mohz bu dövrdə başlandı. Ni- 
yazi milli simfonik dirijoıiuq məktəbinin 
öziilünü qoydu. Azarbaycan musiqisinin 
nailiyyətbıi Moskvada keçiribn Azər- 
baycaıı incəsonəti ongünlüyündə (1938) 
uğıırla nümayiş etdirildi.

1941-45 illər müharibəsi dövründə 
qəhrəmanlıq və vətənpərvoıiik mövzusu 
mahnılarda, xalq çalğı alətbri üçün ya- 
zılmış əsərbrdə (Ü.Hacıbəyov, S.Rüstə- 
mov), Q.Qarayev vo Cövdət Hacıyevin 
“Vəton” (1945; SSRİ Dövlət miikafatı, 
1946) operasında, Q.Qarayev, C Hacı- 
yev və SoUan Hacıboyovun Biı inci sim-

foniyalarında (Azərbaycan musiqisində 
simfonik janrın ilk örnəkbri) öz əksini 
tapmışdır. Vətonporvərlik hissləri, döv- 
rün gərgin. doriıı məzmunlu problemlə- 
rini müasir ifadə vasitələri ilə yeni for- 
malarda ifadə etmək zəruroti bəstəkar- 
ları iri simfonik formalara müraciət et- 
məyə sövq edirdi. 40-cı illərdən başlaya- 
raq simfonizm Azorbaycan bostəkarları- 
nın yaradıcılıq axtarışlarında aparıcı yer 
tutdu. Q.Qarayev, C.Hacıyev, S.Hacı- 
bəyov, Niyazi, Fikrət Əmiıov bir sıra 
əsərlər yaratdılar. Dövrün aktual möv- 
zusu opera janrı sahəsində do öz ifadosi- 
ni tapdı. Böyük Votoıı müharibəsinə 
həsr edilmiş əsərlərdən Q.Qarayev və 
C.Hacvyevvn “Vətən” operası geniş icti-

maiyyət torəiindən rəğbətb qarşılandı. 
Əsordə xalq musiqisi ilo (xalq mahmları, 
aşıq və muğam sonoti) klassik opera for- 
malarının iizvi vohdəti yolunda axtanş- 
lar davam etdirilmişdi. Niyazinin “Xos- 
rov və Şirin” (1942) operası, Ü.Hacıbo- 
yovun “Sonsiz” vo “Sevgili canan” ro- 
mans-qəzolbri də miiharibo ilbrinin  
mohsııludur. Yeni romans-qozol janrı- 
nın yaradıcısı Ü.Hacıboyov bu osorlordo 
nitqi, şeriyyətı yiiksok sənotkarlıqla 
işloyorok rnusiqi dilino çevirmiş, dckla- 
masiya ilo kantilena tipli mclodiyamn 
sintezini yaratmışdır. Böyük Votən 
müharibosi illərindo kütləvi malını jan- 
rı dövriin toləblərinə uyğun xiisıısi inki- 
şafyolu keçdi. Bu janrda Ü.Hacıboyo- 
vım vətənporvorlik dııyğulan aşılanmış 
mahnıları (“Şofqot bacısı”, “Yaxşı 
yol”, “Çağırış”, “Ananın oğluna nosi- 
həti”) yazıldı. Onun “Votən və cəbhə” 
kantatası isə dövrüniin on parlaq vətən- 
porvorlik əsərlorindpndir. Bu dövrdon

Azərbaycan musiqisinin janr hüdudları 
genişləndi, mtiasir mövzulara meyil 
gücbndi. Bosukarlardan Məmmodağa 
İsrafılzadə, Hacıağa Nemotov, S.Sreb- 
nitski müharibodə holak oldular. Bu 
illordə Azərbaycan musiqisi Cənubi 
Qafqaz respublikaları mıısiqi ongün- 
lüyündə (1944, Tbilisi) geniş təmsil 
olundu.

Miiharibodon sonrakı illəıdə milli 
musiqinin biitün janrları intensiv inkişaf 
etdirildi. 50-ci illorin musiqi yaradıcılığı 
mövzu müxtolilliyi vo janr çeşidinin 
zonginliyi ilo foıqbnir. Q.Qarayev, 
F.Əmirov, C.Hacıyev, S.Hacıboyov, 
R.Hacıyev, T.Quliyev, Niyazi, S.Riisto- 
mov, C.Cahangirov kimi bəstəkarlann

yaradıcılığında xalqların azadlıq uğrıın- 
da mübarizəsi, miiharibodon sonra yeni 
həyat quruculuğu vo b. yeni mövzular 
intişar tapdı. Miiasir insan, onuıı daxili 
alomi mövzusu C.Cabbaıiımn eyniadlı 
pyesi üzro F.Əmirovun bəstolodiyi “Se- 
vil” operasının (1953) əsasım toşkil edir. 
Lirik-psixoloji janra aid olan bu osordo 
Azəı baycan qadını obrazı xalqın həyatı, 
tarixi iloolaqoli verilmişdir. “Sevil” ope- 
rası milli koloriti, dərin emosional ifadə- 
liliyi ilo fərqlonir.

Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti ilo 
(1952, Nizaminin eyniadlı poeması üz.ro; 
baletmeyster P.A.Qusev, Azorbaycan 
Opera və Balet Teatrı, 2-ci ıedaksiyası 
1959; 3-cü redaksiya: ı 1978) Azərbay- 
can balet sonotində yeni ırıusiqi dran.;ı- 
turgiyasımn əsası qoyulmıışdıır.

1958 ildə Q.Qarayevin “ İldırımh v ıl- 
larla” baleti (Lenin mükafatı, 1" 
P.Abrahamsın eyniadlı romanı iizro 
letmeyster K.M.Sergeyev) Leninc J 
Opera və Balet Teatnnda tamaş. a 
qoyuldu. Bəstokar baş qohromanı n 
faciolı sevgisini koskin münaqişoyə 
dor yiiksəldərok, mövzu etibarilə çag> 
nuısiqi həllinə görə özgün tamaşa ya - 
mışdır. Əsər aydın musiqi konsepsiy ı, 
parlaq xarakterbri. Cənubi Afrika ı 
siqi folklorundan böyük sonotkar ı 
istifadə edilmosı ilo diqqoti colb o . 
S.Hacıboyov müasir insanların lıoya 
dan bohs edon “Gülşən” balctini ( l li 0, 
SSRİ Dövbt miikafatı, 1952) yaz h. 
F.Əmirovun “Gözün aydın” (194' ), 
S.Riistəmovun “Durna” (1947), S.Ə' 
gərovun “Ulduz” (1948) operettaları 'u 
janrın örnokloridir.

50-ci illərdə simfonik musiqi sa s- 
sindo xüsusi inkişaf nozərə çarpır. I - 
riin miihüm iclimai-siyasi mövzı ı 
bəsləkarların müxtəlif səpgili simi 
əsərlərindo öz ifadəsini tapır. Bostol- 
ların simfonik yaradıcılığının jam 
iislub təıkibi çeşidliyi ilə fərqlonir 
dövrdə Q.Qarayev, F.Əmirov, C.H. 
yev, S.Hacıboyov, Niyazi (“Rast 
fonik muğamı, 1949), R.Hacıyev 
yaradıcılıq işi aparırdılar. Q.Qaraye ı 
bu dövr osərlorində bəstəkarın simfoı 
mino məxsus münaqişəli dranıaturgi- ■„ 
məntiqi inkişaf, parlaq intonasiya ilado- 
liliyi özünü göstorirdi (“ Leyli vo Moc ■ 
nun” simfonik poeması, SSRİ Dövlot 
mükafatı, 1948; “Yeddi gözəl” simfonik 
süitası, 1948; Alban rapsodiyası, 1952). 
F.Əmiıov musiqi tarixiııdo siınfonik 
muğam janrının yaradıcısı kimi moşhıır- 
dur (“Şuı” , “Kürd ovşaıı” , SSRİ Dövlət

Ü.Hacıbəyov 
yctiijdirmobri 

arasında. 
Sokkm  sağır. 
Q.Qarayev, 
S.Rüsləmov, 

Niyazi, 
Ə.Hosəııov.
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mükafatı. 1949). Bastokar muğanıların 
məqam. mövzu və digər üslub xüsusiy- 
yotıərini ustalıqla simfonikloşdirmişdir. 
Əmirov simfonizminə xas olan orkestr 
b(''.alarının olvanhğı. jaıır rongarongliyi, 
obı az zonginliyi onıııı bu dövrdo yazdığı 
əsorlorində öz ifadosini tapdı (simli 
orkestr üçiin "Nizami” simfoniyası, 
1947; “ Azorbaycan” simlonik siiitası, 
l l.‘50). C.Hacıyev simfoııizmi obrazları- 
nm dərin psixoloji fikir yönümii, musiqi 
inki.'jafınm gorgin dramatizmi, melodi- 
k .nnrı geniş epikliyi ilo Ibrqlənir. S.Ha- 
aboyovım simfonik yaradıcılığı paıiaq 
ıiır boyaları ilo aşılanmışdır ( Karvan" 
mfonik lövhəsi, 1945; orkestr üçün 

■vertüra, 1956).
I .Cahangirov vokal-simfonik osor-

• (“Arazın o tayında” poeması, SSRİ 
. "<vlət mükafatı, 1950; "Füzuli” kanta- 

. 1959) bəstəlodi. “Arazın o tayında” 
kal-simfonik poeması özündə həm 

mfonik, həm də kantata-oratorial mu- 
]inin özəlliklərini toplayan yeni janr 
ı. Conııbi Azərbaycanda azadlıq mii- 
ıı izəsino həsr edilmiş bu əsər obrazlı- 
•ı, siyasi aktuallığı, mıısiqi dilinin mil- 
koloriti ilə forqlənir. “Füzuli” kanta- 

ı iinda iso hüzııli poeziyasının obraz 
ırəsi polifonik inkişafa malik xor 

usiqisi vasitosilə ifadə edilmişdir. Bıı 
övrdə kamera musiqisino, xüsusilə 
ısiıumental musiqiyo maraq dalıa da 

: rtdı (Q.Qarayev, F.Əınirov, C.Hacı- 
ev, Elmira Nozirova, Azor Rzayev
o b.). Mahnı janrının yiiksəlişi S.Rüstə- 
'iov. Tofıq Quliyev, R.Hacıyev, C.Ca- 

lıaııgirov, Oonıbər Hüseynli yaradıcHığı 
iə sıx bağlıdır. Ağabacı Rzayeva, Ədilə 

Hiiseynzadə, Şəfiqo Axundova kimi 
qadın bostokaıiarın mahnı yaradıcılığı 
la əhəmiyyotlidir. Bıı dövrdə bir sıra ki- 
lofılmlərə və dram tamaşalarına musiqi 
ostəlonmiş, ifaçılıq səııoti piixləbşmiş- 
lir. 1957 ilOo ilk Dövbt simli kvarteti 
\zad Əliyev, Murad Tağıyev, Roşid 
■cyidzadə, Sabir Əliyev; tələbə və gənc- 
;ırin 6-cı Üınıımdiinya lestivalı beynol- 
^alq müsabiqəsinin (1957, Moskva) lau- 
•eatı] yaradıldı. SSRİ xalq artistbri 
Firongiz Əhmodova (müğonni), Leyla 
Vokilova (balerina), omakdar incosonət 
xadimı Çingiz Hacıbəyov (dirijor) vo b,- 
ları ilə tomsil olunan yeni ilaçılar nosli 
yetişdi. 1956 ildə Azorbaycan Bostokar- 
lar İttifaqının 1-ci qıırultayı keçirildi.

60 80 illor Azorbaycan musiuisi yaş- 
lı nosil bostokarlarının yaradıcılıq foal- 
lığı, yeni bostokar qüvvolormin meydana 
golmosi, bütiin janrlarda öıtonıli uğurlar

qazanılması, beynəlxalq olaqolorin ge- 
nişlənməsi ilə seçilir. Azorbaycan bosıo- 
kaıiarınm pcşokarlıqlarımn tokmilloş- 
ıııəsi yazı texnikalarından, yeııi mıısiqi 
ilado vasitəbrindon istifadn etmoyo şo- 
rait yaratdı.

60—80-ci illordo ümumboşəri iciimai 
ajıəmiyyəl daşıyan mövzıılar müasir 
dövrün aktual f#1sofi-etik problemlorı ilo 
olaqodo veriliıdi Yeni forma. ilado vasi- 
təlori axtarışları aparılırdı. Folkloıia 
əlaqo yeııi mıısiqi tofəkkürıi sistemi so- 
viyyəsindo tozahür edirdi. Opera vo ba- 
let Azorbaycan bostokarlarmın çox mü- 
raciot ctdiklori janrlara çevrilirdi. Arif 
Məlikovun “Məhobbot ofsanosi" ( I9 6 I). 
“Bıı torpaqda iki nəfor” (1969). “ İk' 
iiıak dastam f (1982), F.Əmirovun “No- 
siıııi haqqmda dastan” (I973; Azorbay- 
can SSk Dövlot mükafat', I974), “Min 
bir geco” (I979; SSRİ Dövlot mükafatı,
1980) baletləri geniş şöhrət qazandı Bu 
dövrdə Niyazi (“Çitra”, 1962, 2-ci

lıəbbotim monim" (I963), Yolayrıcı'' 
(I98 l) və s. operettaları müxtolil sohııo- 
lordo tamaşaya qoyıılmıışdur. Q.Qaraye- 
vin "Coşğun qaskoniyalı" müzikliııdo 
(I973; L.Roslanın "Sirano de Berjerak" 
pyesinin motivlori üzro) janrııı yeııi as- 
pektlori meydaııa çıxdı Bu dövriiıı A/or- 
baycaıı opercttası /  Bağııo\ ("Qayına- 
na”, I964), S.Əbsgorov ("Milyonçıınıın 
diloııçi oğlıı”, 1966; Ü.Hacıboyov ad. res- 
publika ıııükafatı. I9tı7), T.Quliyev ("So- 
ııiıı biıco sözün", 1967). A.Molikov 
(“Dalğalar , 1967). A.Rzayev(“llacı K.o- 
rimin aya soyahoti". 1967), i  Bakıxanov 
vo N.Məmmodov ("Mommodoli kıırorta 
gedıı’, 1969), Vasif Adıgöz.olov ( Nono- 
min şahlıq qıışu”, 1971), Emiıı Sabitoğhı 
(“Hicran”, 1973) vo b.-nın osərlori iLotsm- 
sil olıınnnışdur.

Azorbaycan bostəkarları simlbnik 
musiqinin müxtəlif jamiarına miiraciət 
etmişbr. Q.Qarayevin "Don Kixot" 
simlonik qraviirbri (1960), kamera

liülbül \n 
R.Bchhudov 

19$),

redaksiya, 1972), Əşrəf Abbasov (‘ Qa- 
raca qız”, 1965), R.Hacıyev ("Lozgi- 
həngi”, “Yallı”, "Hiirriyyo” vo s., 196l> 
1970, 1979), T.Bakıxanov ("Xozor bal- 
ladası”, “Şərq pueması", 1968, 1989), 
F.Qaıayev ("Qobustan kölgolori”, “Ka- 
levdoskop”, 1969, 1971). L.Vaynşteyn 
(“ İlham”, 1977), N.Məmmodov (“Hu- 
may”, 1981), A.ƏIizado (“ Babok
1986) balet osərbrı yaratdılar. R.Musta- 
fayevin “VaqiF’ (1960), S.Əlosgərovun 
“Bahadır vo Soııa’’ (1961), V.Adıgözolo- 
vun "öliilor’j (1963), Z.Bağırovun "Ay 
giin” (1972), Ə.Bədolboylinin "Söyüdlor 
ağlamaz” (1971), Ş.Axundovamn “Go- 
lin qayası" (1972), M.Ouliyevin ‘Al 
danmış kovakib” (1977), C.Calıaııgiro- 
vuıı “Xanondonin taleyi” (1978) osəıiori 
60 70-ci illor Azorbaycaıı opeıa sonotiııi 
tomsil edirdi. R.Hacıyevin “Roıneo ıno- 
ıııın qonşumdur (1960). 'Kuba. mə-

orkestri iiçiin 3-cü simfoniyası (1965) vo 
skripka ilo orkestr üçiiıı koıısertində 
(1967) çağdaş dövriin mürokkob tozad- 
ları, bəstəkarın həyat, iıısan haqqında 
düşüncəlori oksini tapnnsdır (Bu osər- 
lordo 12 tonlu seriya texnikası ilo milli 
musiqinin üzvi sinteziniıı paıiaq niimu- 
ııəsi yaranmış, millilik anlayışının yeni 
çalarları müoyyon cdilmişdir). 1 .Əıniıo- 
vım “Azorbaycan kapriççioHi” |l561), 
"Güliistan-Bayatı-Şiraz” simfoııik nııı- 
ğamı (1971), Azarbaycan qravfiılori" 
(1977) jaıır rongarongliyı ib seçilir. 
C.Hacıyev (5-ci, “ İnsan, ic M p a q ,  Kon- 
mos” siııılbniyası, 1972), S.IIacıboyov 
(böyiik simfonik orkestr üçiiıı konseıl 
1964, Azorbaycaıı SSK Oüvift miikala- 
tı, 1970), A.Molikov (2 6-cı sımlbııiya- 
lar, 196(> 85; “ Metamorfozlar 1964). 
V.Adıgözolov (fortepiaııo ilo orkestr 
üçiin 3-cii konseıt, 1985), X.Mirzozado
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(2-ci simfoniya. 1970, Azorbaycan SSR 
Dövləl mükafatı, 1976), Aqşin Əlizadə 
(1-^-cü simfoniyalar, 1962, 1966, 1984,
1985) yeni musiqi əsoıbri yaratmışlar. 
Ramiz Mustafayev, M .Mirzəyev, 
N.Məmmədov, A.Rzayev, F.Qaıayev, 
İ.Məmmndov, Oqtay Zülfiiqarov, İ.Ha- 
cıbəyov, A.Dadaşov, C.Quliyev və b. 
simfonik musiqi sahosində uğurla çalış- 
mışlar. Hacı Xanməmmədov tar və sim- 
fonik orkestr üçün 4 konsertin (1952, 
1966, 1973, 1984, 1-ci konscrti Azərbay- 
canda bu janrda yazılmış ilk əsərdir) 
müaüifıdir. S.Rüstəmov (1972), Siiley- 
man Ələsgərov ( 1983) tar ib  xalq çalğı 
alətbri orkestri iiçiin konsertlər bəstə- 
ləmişbr.

Vokal-simfonik və xor musiqisi janrı- 
na C.Cahangirov (“Sabir” oratoıiyası”,

1962; “Nəsimi” kantatası, 1980), S.Rüs- 
təıııov (“Azərbaycan” kantatası, 1971), 
R.Mustafayev (“Hüseyn Cavid” orato- 
riyası, 1983), A.Məlikov (“Vətən” vokal- 
siınfonik poeması, 1964), A.Əlizadə 
(“Bayatılar” xor silsiləsi, 1969; “26-lar” 
kantatası, 1975, Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatı, 1978), N.Məmmədov (“Azər- 
baycan” oratoriyası, 1978), M.Mirzəyev 
(“İran motivbri” vokal-simfonik silsiləsi, 
1979), İ.Hacıbəyov (“Memorial” kanta- 
tası, 1984) və b. müraciət etmışbr.

Kamera-instrumental musiqi janrına 
Q.Qarayev, C.Hacıyev, F.Əmirov, Xəy- 
yam Mirzəzadə. T.Bakıxanov, A.Rza- 
yev, M.Quliyev və b. maraq göstərmişlər. 
F.Əlizadənin violonçel və fortepiano 
üçün “ Habilsayağı” kompozisiyası 
(1981) geniş ifa edilir. Kamera-vokal 
musiqisi A.Məlikov, Ə.Hüseynzadə

F.Quliyeva, S.İbrahimova və b.-nın ya- 
radıcılığı ilə təmsil olunur. F.Əmirov, 
C.Cahangirov, Ş.Axundova, S.Ələsgə- 
rov, V.Adıgözəlov, T.Hacıyev, E.Sabit- 
oğlu, P.Bülbüloğlu. O.Kazımov, R .M i- 
rişli, E.İbrahimova, A.Bəbirov vo b. 
mahnı janrında da diqqətəlayiq əsorlər 
yaratmışlar. A.Məlikovun soprano və 
simli orkestr üçün N.Hikmətin sözlərinə 
bəstələdiyi 2 sikl ıomansları (1962, 
1984) bu janrm doyorli nümunəbridir.

T.Quliyev, R.Hacıyev, C.Cahangi- 
rov, A.Molikov, X.Mirzəzadə, V.Adıgö- 
zəlov, E.Sabitoğlu, P.Bülbüoğlu və b.- 
ları kino və dram tamaşalaıına musiqi 
yazmışlar. Uşaq musiqisi sahəsində 
O.Zülfüqarov, S.İbrahimova, O.Rəcə- 
bov, R.Şəfəq və b. fəal çalışırlar.

Azərbaycan bəstəkarlarımn simfo-

nik və kamera musiqisi 50-ci illərdon eti- 
barən xaricdə geniş ifa edilmoyə başla- 
mışdır. F.Əmirovun “Şur” vo “Kürd 
ovşarı”, Niyazinin “Rast” simfonik 
muğamları, Q.Qarayevin və S.Hacıbə- 
yovun simfonik əsərləri bir sıra ölkə- 
lərdə səslənmiş vo yüksək qiymətlondi- 
rilmişdir. 80-ci illərdo A.Məlikov, 
X.Mirzəzadə, A.Əlizadə, F.Əlizadə, 
F.Qarayev və b.-nın əsərləri Avropa, 
Amerika, Asiyada uğurla ifa edilmişdir. 
Müğənnilər. SSRİ xalq artistbri R.Beh- 
budov, F-.Əhmədova, M.Maqomayev, 
Z.Xanlarova, L.İmanov, Fidan Qası- 
mova, Azərbaycamn xalq artistlori 
R.Atakişiyev, Xuraman Qasımova, pia- 
noçular, Azərbaycanın xalq artistləri 
Fərhad Bədəlboyli. Tamilla Mahmudo- 
va, Çingiz Sadıqov, Zöhrab Adıgözəlza- 
də, oməkdar incəsonot xadimləri Elmira

Nəzirova, Elmira Səfərova, skripkaça- 
lanlar, Azərbaycanın xalq artistbri 
Azad Əliyev, Sorvər Oəniyev, altçalan- 
lardan Çmgiz Mommədov, Roşid Seyid- 
zado, violonçel çalanlardan Azərbay- 
canın xalq artistləri Sabir Əliyev, Rauf 
Abdullayev, kontrabasçalan İslam Hü- 
seyııov, nəfəs alətləri ifaçılanndan Mii- 
zəffər Ağamalızadə, Rəhim Babayev, 
Əlokbər İskəndərov (fleyta), Kamil Cə- 
lilov (qoboy), Əliheydər Paşayev (val- 
torn), Hidayət Hüseynov (truha), or- 
qançalanlar Zəhra Cəfərova, Rasitno 
Babayeva, Tahiro Yaqubova. Rəna İs- 
mayılova, dirijorlar xalq artistlərı 
Karnal Abdullayev. Rauf Abdullayev 
Nazim Rzayev, əməkdar incosonot xa- 
dimıəri Nadir Əzimov. Kazım Əliver- 
dibəyov, Ramiz Məlikaslanov, xor di- 
ıijorları -  xalq artisti R.Mustafaye\ 
əməkdar incosənət xadimlori Ləman 
Atakişiyeva, Z.Bağırov, Eduard Novru- 
zov, Əfsər Cavanşirov, diriior Yalçıt 
Adıgözəlov və b. müasir Azorbavcan ifa 
çılığının tanınmış nümayondoloridir.

Azərbaycan muğam ifaçılıq və el sə 
nəti ənənəbrinin qorunub “isxlamlma: 
və inkişafında xanəndələrdon xalq a 
tistləri X.Şıışinski, Rübabə Murado\ 
Şövkət Əlokbərova, Əbiilfət Əliy' 
Sara Qədimova. Fatma Mehrəliyex 
Tükəzban İsmayılova, A rif Babaye 
İslam Rzayev, Hacıbaba Hüseyno 
Qədir Rüstəmov, Canəli Əkbərov. Ali 
Qasımov, əməkdar aı tist Z.Adıgözəlov 
tarzənlərdən xalq artistləri Əhməd B, 
kıxanov, Hacı Məmmədov, Bolıran 
Mənsurov, Əliağa Quliyev, Ramiz Qm 
liyev, əməkdar artistlər Əhson Dadaşo- 
kamançaçalanlardan xalq artistb 
Habil Əliyev, Şəfiqə Eyvazova, nağar 
çalan əməkdar artist Çingiz Mehdiy. 
qarmonçalanlardan Abutalıb (A.Yu 
fov), Kor Əhod, Korbəlayi Lolif, Te 
yub Dəmirov, Avtandil İsrafılov, sazı, 
lan Ədalət Nəsibov və b. xüsusı xid ı 
göstərmişlər. Respublikada lıəmçin 
kamera orkestri (1964, rəhbori N.R. 
yev), xor kapellası (1966, bədii rəhb
E.Novruzov, sonralar G.İmanova). M 
ğam Teatrı (1989, bədii rəhbəri İ.R; 
yev), Azərbaycan televiziyası və radiosu- 
nun Niyazi ad. simfonik orkestri, Mus 
comiyyəti (1987 89 illordə sədri R.Bch- 
budov, 1989 ildən F.Bədəlbəyli) fəaliy 
yət göstərir. 1989 ildə Dövlət Nəfəs 
Alotləri Orkestri yaradılmışdır.

Azərbaycanda estrada vo caz mu- 
siqisi də inkişaf edir (bax Estnııkı böl- 
məsino).

Q. Qaraycv. “ Ycddi gözəl” balelinclən solıno.
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Azorbaycan mııs'qisinin uğurları 
respublika bostokaılarının qurultayla- 
rında (1962. 1968, 1973 1 979. 1985
1990). “Zaqafqazıya baharı” festivalla- 
rında (1958, 1965. 1975). Alma-Ata. Sə- 
mərqənd simpoziumlarında vo bir sıra 
başqa xarıci ölkələrdo keçirilon milli Lu 
cosənət günlorindo vo ongünlükloıdə 
ııümayiş etdirilmişdir. Azorbaycan mu- 
siqı ifaçılığmın inkişafında respublikada 
kaurilon ıniixtəlif müsabiqə vo festival- 
ların əhəmiyyəti böyükdür. Bunlardan 
xalq çalğı alətləri ifaçılarının Ü.Hacı- 
bəyov ad miisabiqosi (1986 Bakı; Orla 
Asiya, Qazaxıstan vo Conubi Qalqaz 
respublikaları nüınayondoləri də iştiıak 
.tmişlər), xarici ölko musiqiçilərinin 
iştirakı ilə Q.Qarayev ad. "X X  əsr 
musiqisr’ festivalı (1986. 1988),
"Bakı-87” caz festivalı, gənc xanontb- 
brin C.Qaryağdı oğlu ad. müsabiqəsi 
1987, 1989). Cənubi Qafqaz, Qaza- 

vistan, Oıta Asiya və Dağıstan xjlqları 
onc ozanlarının müsabiqəsi (1989, 
loncə), “Xarı bülbül” muğam festivalı 
. .'89, Ağdam, Şuşa), "Üzü zirvəyo"yeni 
ıusiqi giinləri (1989, Baku) uğurla 
eçmişdir.

Musiqişünaslar Azərbaycan musiqi- 
sinin müxtəlif janrlarını və sənotkarların 
yaradıcılıqlarını tədqiq etmişlor. Dərin 
tarixi köklərə malik muasir Azərbaycan 
nıusiqişünaslığımn əsası Ü.Hacıbəyov 
tərəfındən qoyulmusdur. O, Azərbay- 
can musiqisinin səs sistemi, lad, melo- 
diya, ritm, ifaçılıq sənəti, operanın 
problembri və başqa məsələlori araşdır- 
mış, xalq musiqisi sahəsində apardığı 
elmi todqiqatlarmı “Azorbaycan xalq 
musiqisiniıı osasları” (1945) fundamen- 
tal əsəri ilə tamamlamışdır. Ü.Hacıbo- 
yovun musiqi-nəzəıi irsi yeııi musiqi 
şüııaslar nəsli tərəfındən davam vo inki- 
şaf etdirilmişdir (bax Musiqişüıuısluı 
bölməsinə).

Müstəqil Azərbaycan Respublikası- 
nın ictimai-siyasi həyatında baş verəıı 
doyişikliklər, gərgin proseslər, zamanın 
yeni özəllikləri mıısiqiyə do böyük təsir 
göstərmiş, oııu yeni mövzularla zəngiıı- 
loşdirmişdir. Bu dövr Azərbaycan mu- 
siqisinin inkişafında ümummilli lider 
Heydər Əliyevin rolu böyük olmuşdur. 
Onun himayo və qayğısı, məqsədyönlü 
siyasəti nəticəsuıdo ölkənin ağır ictimai- 
iqtisadi duruımı şəıailindo Azərbaycan 
mədəniyyəti və incosonəti inkişaf etdi- 
rilmişdir. Azərbaycan bəstokarları osor- 
ləri ilə ölkodə baş veron hadisəlorə 
ınünasibət bildirıniş, dövrün monəvi ça-

larlarıııı həssaslıqla ifadə etınişlər. Azor- 
baycaıı bostəkarları lıörmot və ehtiıam 
əlamoti olaraq Heydor Əliyevo bir sıra 
əsərlor ıınaf etmişlor (C.Hacıyev. 8 saylı 
simfoniya; A Molikov, "Əhodiyyol" 
simlbniyası; V.Adıgözolov. “Azorbay- 
can" kantatesı; R.Mustafayev. "Atamız 
l leydor” vo Raıniz Miı işli. "Mosol kiıııi 
yaııan iirok ' odaları; T.Bakıxanov. 
"Xatiıo poeması"; Sardar Fərəcov. 
“ Böyiik votoııdaş haqqında oda”; Vasif 
Allahveıdiyev, "Önıür yolıı" simfoııik 
poeması).

Müsroqilliyin borpa olunması ilo 
Azərbaycan musiqiıanin düııyada baş 
veron ınüasir modom proseslaro iııteqra- 
siya etınok ımkanları dalıa da genislonir. 
Dünyada gedən iimıııni qloballaşına pro- 
sesinin axınına diişən Azərbaycan bosıə-

karları bu soraitdo milli ononolorin vo irsin 
qorunmasına xiisusi fıkir verir, milli 
musiqi ilə miiasir tendensiyaları yeni 
səviyyodo, yeni formalarda sintezləs- 
dirməyo çalışırlar. Ölkoııin hazırkı siyasi 
duruınu, daim müharibo tohliikəsı. Vo- 
təni toronniiın edən, Vətonı müuafıoyə 
çağıran, Qarabağ ıniiharibosino- 20 
Yaııvar faciosinə lıosr edilən osorlor bəs- 
təkar yaradıcılığınm mülüiın hissosini 
toşkil edir [V.Adıgözolovıın “Qaıabağ 
şikəstəsi" və "Qom karvanıf (1999) 
oratoıiyaları; T.Bakıxanovun ‘Qara- 
bağ harayı” (2001) simfoniyası; A.ƏIi- 
zadonin “Ana torpaq ' (1993) odası; 
Sevda İbrahnnovanın tar və siınfonik 
oıkestr iiçün "Sonin iiçün darıxmışaın, 
Şıışaın ’ (1999) vo b.].

Uıı dovrdo bostokarlar tanxi-odobi 
yazılı abidolorə, lolklor motivlorino mü-

raciot etıııiş, klassik odəbiyyat nüınuno- 
lorindon bohıobnmişlor.

Müstoqillik dövriindo bosnkarları 
maıaqlandıran yeni mövzulardan biri 
do uzıııı illərin qadağasuıdan çıxan is- 
lam dim. omııı tarixi vo "Qtiran 'dır 
I Qaıayevin ansambl vo lamquiiıtfen 
ya/ısı ücün "Xtilbo, mıığam v.ı stıro" 
R llosonovanın orqan iiçiin “Qosiılo"
(1991), R.Miıisliııin solist xor vosimlb- 
nik orkestr in,tin "Peyğoınborin torııi" 
vokal poeıııası (1997), A.Ağasıycvi/ı sc>- 
list vo xc»r iiçün ' Əıı ııltı eşqim" ( 1997) 
bıı ıııBvzııya hosr edilmişdır. Azorbay- 
caıı bostokarlarınm ıiMİslaqälik dflvriı 
yaradıeılığı jaıır baxıımııdan zoııgiıulır. 
Son illortlo on çox müraciot oluııan salıo- 
lordoıı bıri xor ıınifiqisidir. R.Mııstala- 
yeviıı "Salatın' (1990). V.Adıgözolovun

“Çanaqqala” (1998), I Əlizadoııin “Əbo- 
diyyoto səyahof” oıatoriyaları, X.Miıv.o- 
zadonin a capella xorıı üçün 2 miniatıırü. 
S.İbrahimovanın "Əziziyom” vt>kal silsı 
losi bıı dövro mənsııbdıır. Jaıırın ınüxtolit 
interpretasiya formaları qeyd atlilir: kaıı- 
tata-plakat, kantata-and, kaıılata apo- 
feoz, kanlata-epitaliya. Dalıa çox kieik 
hocınli osorloro ınevil tluyuluı Xor osor- 
lori iislub baxımmtlan çt>xşaxolitlır.

Simfonik mtısiqi sahosüıda hoııı iri- 
lıocmli monuınenlal ınöv/uhı siınfoıüya- 
lar lıom th nisbotoıı kiçiklıocıııli osorlor 
yazılmışdır. Üsriinliik minuıtiü, yığıaın 
formalara verilmiş, tlii/üııı vo iishıb baxı- 
ımntlan forqli osoıhr iimfonik lövlıoloı. 
simlonik roqslor, simfnnik ıııuğaınlar, 
simfouik siiitalar, nüixtolif alotbı vo 
orkestr iiçiiıı konsertlor vo s. yanıtlıl- 
mıştlıı [A Molikov, 7 vo 8 saylı simfoni-
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yalar ( l c>95, 2001); X.Mirzəzadə, “Or- 
kestr üçüıı xatiıə”; T.Bakıxanov, simfo- 
nik orkestr iiçün “Türk eskizləri” (1999) 
vo “Şərqdən gələn sədalar” (2000) süita- 
ları; Aqşin Əlizadə, sinıfonik rəqslər 
(1994); A.Dadaşov, “Katarsis”, siırıfo- 
nik orkestr və səs üçün 10 saylı simfoniya 
(1996); F.Qarayev. simfonik orkestr 
üçün 4 postlüdiya (1990); C.Quliyev, 
simli orkestr üçiin “Dastan” (2001); 
F.Hüseynov, simfonik orkestr üçün 
“Quarani kapriççiosu” (2000)]. H.Xan- 
məmmədov (kamança və simfonik 
orkestr üçün konsert, 1991; tar və sim- 
fonik orkestr üçiin 5 saylı konsert, 1993); 
T.Bakıxanov (tar vo simfonik orkestr 
üçün 4 saylı konsert, 1993); A.Rzayev 
(tar və kamera orkestri üçün “Diişüncə” 
və “Qaytağı”, 1995); N.Əzimov (tar və 
xalq çalğı alətlori orkestri üçün “Xatirə”,

A.Məlikova 
"Uzıındəro'' roqsini ifa cdarkan.

1991); S.İbrahimova (sos, tar və simli 
orkestr üçün “Qurbansız qalan tarım”, 
“Elegiya-xatirə”) və b. xalq çalğı alətləri 
orkestri üçiin müxtəlif səpgili əsərlor 
yazmışlar.

Müstoqillik dövründə Azərbaycan 
bəstokarlarının kamera-instrumental 
əsərləri məzmun rəngarəııgliyi, forma və 
üslub müxtəlitliyi, alətlərin tərkibinin 
orijinallığı ilə fərqlənir. Yeni mövzula- 
rın, müasir ifadə vasitələrinin, yeni yazı 
texnikasının sınanması üçün şorait ya- 
randığından, bəstokarlar bu janra daha 
çox müraciot edirlər. Bostəkarların osər- 
lərindo milli musiqidən, xalq çalğı alətlə- 
rindən istifadə prinsipləri yeniləşir, xalq 
musiqisi ilə müasir musiqi sintezinin ye- 
ni, rəngarəng formaları yaranır. Çalğı 
alətlərinin tərkibi keçmiş illərlə müqayi-

sodə genişlənir, orijinal ansambl tərkib- 
lori yaranır [F.Əlizadənin “Merac”
(1998) osəri (ud və kaınera ansamblı 
iiçün), “Oazis” (1999) simli kvartet və 
maqnit yazısı, “ Deyişmo” (2001, arfa vo 
maqnit yazısı iiçün); C.Quliyevin “ Kar- 
van” (2000) əsəri (fleyta, saz və violonçel 
üçün); F.Qarayevin “Forst şəhori üçün 
musiqi” (1997, royal, vibrafon vo ma- 
rimba üçün)].

Kamera-vokal musiqisi sahasində 
A.Məlikov, Ş.Axundova, T.Bakıxanov, 
Hökumə Nocofova, S.İbrahimova, İ.Ha- 
cıboyov, R.Mirişli, F.Əlizadə, A.Dada- 
şov, E.Dadaşova, Aydın Əzimov, Rəhilə 
Həsonova, Faiq Sücoddinov, Adilo Yusi- 
fova kimi bostokarlar osərlər yazmışlar.

Müstəqillik dövründo musiqili tea tr- 
opera və balet səhnəsi üçün yazılan əsər- 
lər azdır. Ölkonin mövcud ictimai-siyasi, 
iqtisadi durumundan gələn obyektiv və 
subyektiv səboblər üzündən bu janrların 
inkişafında durğunluq nəzərə çarpır. 
Uzun fasilodən sonra V.Adıgözəlovun 
səhnəyə qoyulan “Natəvan” (2003, de- 
kabr) osori milli operanın inkişaf tarixin- 
də layiqli yer tutdu. O.Zülfüqarov, R.Şə- 
foq, A.Dadaşov, R.Hosənova, Cəlal Ab- 
basov, Fərhəng Hüseynov, S.Forəcov 
uşaqlar iiçün operalar yazmışlar. 
Ş.Axundova, S.İbrahimova, Ə.Cavanşi- 
rov, R.Şəfəq, Elnaro Dadaşova, Azad 
Ozaıı Kərimli, İlham Abdullayevin bir 
sıra xor, kamera-instrumental, kamera- 
vokal osərləri də uşaqlar üçün nəzərdo 
tutulmuşdur.

Balet janrı bir sıra yeni əsərlorlə 
zənginləşir (X.Mirzəzadə, “Ağlar və 
Qaralar”, 2000; A.Əlizadə, “Qafqaza 
səyahot”, 2002; P.Bülbüloğlu, “Eşq vo 
ölüm”, 2005).

Miistəqillik dövriindo Azərbaycan 
bəstəkarlarının xaricdə keçirilon miixtəlif 
musiqi festivallarında, beynolxalq müsa- 
biqolərdə, dünyamn mötəbər mədoniy- 
yət, musiqi layiholərində iştirak etmok, 
Azərbaycan musiqısini dünyada təmsil 
edib, onu daha da yaxşı tanıtdırmaq im- 
kanları genişlənmişdir.

A .M əlikovun, V.Adıgözəlovun, 
X.Mirzəzadənin, A.ƏIizadənin, T.Ba- 
kıxanovun, F.Qarayevin, İ.Hacıbəyo- 
vun, F.Əlizadənin, C.Quliyevin, E.Da- 
daşovanın. R.Həsonovanın, Q.Mommə- 
dovun, F.Hüseynovun əsərləri Türkiyə, 
Norveç, Hollandiya, Kipr, ABŞ, İsveçrə, 
Almaniya, Tailand və s. ölkələrdə səslən- 
miş, nüfuzlu miisabiqələrin qalibləri ol- 
muşdur. A.Qasımov 1999 ildo muğam 
sənətinin inkişafı və təkmilləşdirilmosi

yolunda nailiyyətlərinə göro YUNES- 
KO-nun qızıl medalı ilo təltif edilmişdir. 
Fransada keçirilən Beynolxalq festivalda 
Azərbaycan Dovlət Simfonik Orkestri 
(bədii rəhbər vo dirijor xalq arlisti R.Ab- 
dullayev) tərəfmdən Ü.Hacıboyov, 
Q.Qarayev və F.Əmirovun əsərləri ıığur- 
la ıfa cdilmişdir. Almaniyada “Ekspo 
2000” Beynəlxalq sərgisində Azərbaycan 
Dovlot Kamera Orkestrinin, Dövlot 
Mahnı Teatrının, Dovlət Rəqs Ansamb- 
lının vo bir qrup incəsənət xadiminin çı- 
xışı da bu dövriin muı ıqi həyatırwn diq- 
qət mərkəzində olmuşdur.

Yeni Azərbaycan musiqisinin dünya- 
da tanınmasında “SoNoR” ansamblı 
(bədii rohbər Eldar Mirzoyev), pianoçu 
R.Rzayeva fəal iştirak etmişlər. Bıı dövr- 
də Bakıda iri beynolxaiq festivallar keçi - 
ıilmişdir (“Ötən əsrdən yeni musiqi'
2001 və “SoNoR. Tellor... Mədoniyyət- 
lər... Təmaskır...”, 2003).

M üstəqillik dövründə AzərbaycL 
musiqi mədəniyyətinin milli ənənələrıı

R.Cənlova 
‘'Oaragöz” raqsiııi ilıı ed'arkən.

davam etdirən, müasir musiqi yazı texnı 
kası ilə silahlanmış, ölkədə və dünyadü 
gedən ictimai-siyasi prosesləri yaradıcı- 
lıqlarında əks etdiron istedadlı cava > 
bəstəkarlar yetişmişdir (Ceyhun Allal 
verdiyev, V.AIlahverdiyev, Vüqar ( 
malzadə, Rüfət Xəlilov, Rasim İbrahi 
mov, Arzu Məmmədova, Nazim Mirış' 
Elmir Mirzəyev və b.).

Ə</.: H a c ı b ə y o v  Ü.  Azorbaycaıı xa!
musiqisinin asasları. B., 1950; ASacoBa  
K a c n m o b K . OıepKiı MysbiKaJihiıoro hck> 
CTBa CoBexcKoro A:)ep6aHj>Kana. 1920 1956, f 
1970; Azəıbaycan xalq ınıısiqisi. B., 198 
Mcropııa aiep6aiizi*ancKoii My3biKn. r. 1. I 
1992; Ü. H a c ı b ə y o v  ensiklopediyası. B 
1996; S o fo r o v a Z . Azərbaycaıım nııısiqi elnıi 
(X III XX osrlor). B„ 1998; Z ö b r a b o v  R 
Azsı baycan nuığamları. B., 2004.

Z c ı ıı j ira  Sofaruva, Ü lk .w  T a lıb za d j
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RƏQS

Roqs Azərbaycan xalq ıncəsənətınin 
əsas tərkib hissələrindən biridir. Azər- 
baycan roqs sənətinin yaraııma tarixi 
barodə ən qədinı məlumatları Oobus- 
tandakı qayaüstii rəsmlər (e.o. 12 6-cı 
minilliklər) və digor ınaddi-mədoni abi- 
dəlor, “Avesta” (e.o. 1-ci minilliyiıı 1-ci 
yarısı), “Kitabi-Dodo Qoıqud” vo b. 
ədəbi mənbələr verir. Qodim rəqslor 
müxtəlif ayin və morasimlərdə insan 
duyğularının ifadəçisi olmuş, omək foa- 
liyyotini yiingülləşdirmək funksiyası da 
daşımışlar. Orta əsr rəqsləri xalq və pro- 
fessional növlərino böliinmiiş, vokal, in- 

rumental və vokal-instrumental müşa- 
ətlə kütləvi (“Yallı”, "Cəngi”, “Ovçıı- 
r rəqsi"), yaxud fərdi şəkildo qadınlar, 

işilər tərofindən ifa olunmuşdur.
Ənənəvi rəqslər xalqın məişəti. adət 

ə ayinləri ilə bağlı olub mərasim,

Halay
iir neçə rəqs-mahnıdan ibarət vo- 
al-xoreoqrafik forma. "Halay"ın 
nahnıları əmək, məişət, sevgi möv- 
usunda olur. Müasir dövrdə "Ha- 

ay" yalni7 qadıniar tərəfindən ifa 
edilir. Mahnıların mətni, əsasən, ba- 
yatılardan ibarət olur.

tiqad, toy və bayram rəqsləriııə 
lölünürlər. Onlardan şəbih tamaşala- 
ında, toqvim mərasimlərində (“Nov- 

ruz bayramı”, "Səməni rəqsi”), toy şən- 
iklərindo ("Qaytağı”, “Qoçoli”, 'Oa- 
ağı”, “Uzundərə”, “ Lalə”) istifadə 
dilirdi

Kütləvi rəqslorin çoxu ənıək prose- 
ni, məişət mərasimlərini miışayiət 

dir. "Halay”, “Yiallı”, “Congi” bu qə- 
Idəndir. Kütləvi rəqslərin qodim növii 
lan «Yallı»lar toy və el şonliklərində 

nstıumental ansamblm (ikı zurnaçı vo 
ağaraçıdan barət), yaxud malmımn 
ıüşayiəti ilə ifa olunur, öncə ağır 

empdə başlanır, gctdikcə yeyinloşir. 
v'axtilə yüzdən artıq “Yallı” havası ol- 
ııuşdur: “Qaz-cıazı”, “ Köçəri”, "Ə1 
yallısı” vo s. Xoreoqrafiya, instrumcn- 
tal və vokal musiqini özündə birləşdi- 
rən “Yallı’Mar 2 3 hissodən ibarət olur. 
Adətən bir hava müxtəlif templordo 
(ağır, mülayim, ili və ya variasiya) 
şəklində ifa edilir.

Kütləvi roqs-mahnı janrı olan «Ma-

RƏQS

lay» bir neçə rəqs-mahnıuan ibarət vo- 
kal-xoreoqnıfik formadır. «Halay»ın 
mahnıları əmək, uıaişat, sevgi mövzu- 
suiıda olıır. Mılasır dövrdo «1 lalay» toy- 
larda yalmz qadınlar tərəfindən ifa cdi- 
lir. «llalay» mahnılarımn mətni osasən. 
bayatılardan ibarotdir ( Hosiri basnıa, 
dolan gəl”, “Ay lo-lo". “Basma. basıııa 
tağları’ ). Əsasən qadınlar torəfindon ifa 
oluııan kiitləvi oyun roqsi "Haxışta" 
Naxçıvan bölgəsində geniş yayılnnsdır. 
"Cəngi" kütlovi rəqsi qəhrəmanlıq. cən- 
gavərlik mövzusu ilo bağlıdır, daha çox 
kişilər tərəfindəıı ifa cdihr.

Məişot roqslərınin məznııınu in»unm 
müxtəlif duyğuları, oməyi, həyatmda

mimikamn dəyişmosi, tomkinlilik, mü- 
layimlik, hoziniik səciyyəviüır. IW i 
roqslərdə ayaq borəkotləri ıti və yüngiil 
olur. Kiş rəqslərinın oksəriyyəti iiçüıı 
ayaqlarııı çevik və miirəkkəb hərəkəti. 
bədonin özünəməxsus, ciddi və şax du- 
ruşu, başın qiirurla tutulması səciyyəvi- 
dir. İjınabı”. "Mirzəyi" kübar kişi 
rəqslərintləndir

Azərbaycan roqsləriniıı jaıır və nıəz- 
munca zənginləşınəsiııdə peşakar bəstə- 
karların böyük rolıı olnnışdur. I ,Ənı>- 
rov ("Simfonik roqslər"). C.Cahaııgirov 
(“Üç roqs”). T.Qııliyev ("Qaytağı’ ) və
b. xalq roqs musiqısinin lorma vojanrla- 
rındaıı istifadə etməklo orijinal osorlor

Ə.IWVu/ı 
"Vajzalı- 
M iro ji" 
rəgMin 

ıfa cd.ırloıı

baş verən hadisolərlə bağlıdır. Onların 
lirik, məzoli, idınan, uşaq rəqsləı i kimi 
növləri var. Lirik roqslər bıı jaıırın on 
geniş yayılmış qolııdur ( ‘Vağzalı”, Tu- 
racı", “Naz eləmə”, “IJzundoro , “Tərə- 
komə”). Qadim xalq roqsi «Turacı» lirik 
vo inco melodiyası ilə seçilir. «Vağzalı» 
onəııəvi toy roqsidir ağır tcmpdə gedir. 
Lirik və oynaq melodiyası olan «Tərə- 
koınə» kişi və qadınUır torəfindon solo 
ifa edilir. ‘Oıtqıhda”, “Qıd-qıdı”, 
“Mn/həkəli rəqs” mozhokəli, “Koroğ-
Ili cığatayı”, “Cəııgi”, “Qılıncla rəqs”, 
“Süvarilər raqsi horbi-qəhrəmanlıq. 
“Zorxana”, “Cıdır” , “Kondirbazlar 
oyunıı”, “Giiləş ’ isə idınan rəqslərinın 
maraqlı örnəkloridir.

İfa torzino görə qadın və kişi rəqs- 
lori fərqlonir. Qadm rəqslorı iiçün zərif 
və plasTik ol-qol hərəkətləri, inco və 
ahongdar yeriş, musiqidən asılı olaraq

yaratmışlar. Azorbaycanda balct jaıırı- 
ııın yaranıııasında xalq roqs ınusıqisiııin 
önomli rolu olmuşdur.

Azorbaycan xalq rəqslərinin mdo- 
diyası iiçün simmetriklik. müxtəlif isti- 
qamətlordo hərəkət, diapazon daırəsiniıı 
çeşidliyi, variasiya, sekvensiya, təkrar 
yolu ilo todrici inkişaf səciyyovidir. Lad 
əsası zəııgin oltıb, yeddi əsas diatonik vo 
xromatikləşmiş məqaınların sos sıraları- 
na istınad ediı . Xakı roqs melodiyakırı- 
na 4/4. 3/4. 2/4, 6/S 3/8 mıısıqi olçüləri 
xasdır. Bu vəznlərdon ən geniş yayılmışı 
6/X-dir. Rəqs mdodiyaları fornıa cahət- 
dəıı zəngin vo müxtaLifdir. Onlarııı ara- 
stnda ikıhissəli, üçhissəli ınusiqi Ibrıııa- 
larının çeşidli növloriııə rast gəlmək 
ıniimkündiir.

Azərbaycan xalq raqslorinin töpla- 
ıulmasında, qorıııuıb saxlanılınaMnda, 
təbliğində 0.1 lacıbəyovuıı habelə oıııın
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təşəbbıisü ilə 1936 iltlə Azərbaycaıı Dov- 
lət Filarmoniyasının nəzdində müstəqil 
xor və rəqs qrupu kimi yaradılan, 1938 
ildə vahid kollektivdə birləşdiıilən Azər- 
baycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamb- 
lının (hazırda Fikrət Əmirovun adını 
daşıyır), 1970 ildə yaradılmış Azərbay- 
can Dövlət Rəqs Ansamblının böyük 
xidmətləri var. Gəncədə Dövlət “Göy- 
göl” Mahnı və Rəqs Ansambh foaliyyət 
göstərir.

Xalq rəqsləıir.in populyarlığıııda öz-

fəaliyyət kollektivlərinin (“Çinar”, 
“Yallı”, “Şənlik”, “Halay” və s.) rolu 
ohəmiyyətlidir. Qəmər Almaszadə, Əli- 
baba Abdullayev, Böyükağa Məmmə- 
dov, Əminə Dilbazi, Afaq Məlikova, 
Roza Cəlilova, Təranə Muradova və b.- 
lan tamnmış Azərbaycan rəqqaslarıdır. 
Azərbaycanın peşəkar və özfoaliyyət 
rəqs kollektivlori xarici ölkələrdə dəfə- 
lərlə qastrol səlbrlərində olmuş, hənıin 
ölkələrin tamaşaçılarını xalqın bu də- 
yəıii sənət nümunələri ilə tamş etmiş-

lər. Azərbaycan M EA Memarlıq və 
İncəsənət İnslitutunda xalq rəqsləri 
öyrsnilir.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiıetində və Bakı Xo- 
reoqrafiya Məktəbində rəqs sənəti tədris 
olunur.

Ə ı l U ü s e y n l i  B., Azorbaycan xalq raqs 
melodiyaları. B„ 1965 l-ci h.. l%(ı 2-lİ h.; 
H ə s a n o v  K., Azorbaycaıı qodinı folklor 
roqslori. U. 1988; Azoıbaycan xalq musiqisinin 
antologiyası. B„ 2003.

'/.em jiru  S.ıJ,wa\a

TEATR

Azorbaycanda teatr sənətinin köklə- 
ri xalqın əmək fəaliyyəti, məişəti, şənlik 
və toy snanələri ilə bağlıdır. Qədim taı i- 
xə malik “Sayaçı”, “ Novruz”, "Qəvsəç” 
kimi mərasimlərdə xor. rəqs və dialoqla 
yanaşı, dramatik siijetə də rast gəlinir. 
“Novruz” mərasiminin “ Kosa-kosa” 
oyıınu xiisusi paltar geyinən, maska ta- 
xan aktyorun iştirakı ilə əsl teatr nürnu- 
nəsidir. “Xan-xan”, “Gəlinlə qayınana- 
nın deyişməsi” və s. epizodlaıda, “Zor- 
xana” səhnələrində, “Yuğ” mərasimin- 
də də meydan teatrı əlamətləri güclü ol- 
mıışdur. Mərasim, ayin və oyunlardakı 
tamaşa elementləri müstəqil xalq teatrı- 
nın yaranmasında mühüm rol oyna- 
mışdır. Xalq arasında geniş yayılmış 
“Kosa-kosa”, “Qaravolli” (meydan 
teatrı formalarından biri), “Kilimarası”, 
“Şah Səlim" (kııkkı tumaşaian) və s. 
səhnəciklər Azərbaycanda xalq teatrı- 
nın miıstəqil taıixə malik olduğunu gös- 
tərir. “ Kosa-gəlin”, “Tapdıq çoban”, 
“Tənbəl qardaş” (üçpərdəli komediya) 
və s. lamaşalarda, əsasən, kəndin tə- 
sərrüfat və məişət həyatı öz əksini tap 
mışdır. “Şəbih" dini lamaşası Azərbay- 
canda professional teatrın yaranmasına 
güclü təsir göstərmişdir. 19 əsrin ortala- 
rında Şuşada (1854), Lənkəranda 
(1856), Şamaxıda (1856), Tiflisdə (1872) 
teatr tamaşaları göstərilsə də, Azərbay- 
can teatrımn taıixi Mirzə Fətəli Axund- 
zadənin (Axundov) “Lənkəran xanının 
vəziri” və “Hacı Qara” komediyalarımn 
taması ilə başlanır (10 mart və 17 aprel, 
1873, Bakı). Həsən bəy Zərdabinin tə- 
şsbbüsü, Nəcəf bəy Vəziıov və Əsgər 
ağa Adıgözəlovun (Gorani) yaxından iş-

tirakı ilə realni məktəbin şagirdləri tərə- 
fındən göstəı ilən bu ilk həvəskar tamaşa- 
ları milli teatrın yaranması üçün təkan 
olur.

07, ,ıoınoiRitcf (U'Mtrr.n,
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10 man 1873 ildo göstərilon “ Lonkəran xanının 
voziri”  tamaşasının afişası.

Azərbaycan ziyalıları, Qoıi semina- 
riyasını bitirən müəllimlor Şıışa, Naxçı- 
van və b. şəhərləıdə teatr tamaşaları ha- 
zırlayır (“Xırs quldurbasan”, “Müsyö 
Jordan və dorviş Məstəli şah”, M .F. 
Axundzadə), eyni zamanda, bıı tamaşa- 
laıda aktyor kimi çıxış edirdilər.

Naxçıvanda təşkil cdilmiş “Ziyalılar 
cəmiyyəti” (1882) və “ Müsəlman incə- 
sənəli və dram cəmiyyəti” (1883) 80-ci 
illərin əvvəllərində şəhərin mədəni həya- 
tmda böyük ro\ oynamışdır.

1887 ildə Firidun boy Köçərlinin 
rəhbərliyi ilə trovanda M.F.Axundzadə- 
nin “Miisyö Joıdan və dərviş Məstəli 
şah” komediyası Azərbaycan dilində ta-

maşaya qoyuldu. Şuşada, Şəkidə. L  
kəıanda. Naxçıvaııda, Tiflisdə, Irəv 
da teatr tamaşaları göstərilməsi sahə- 
də ziyalılaıdan Haşım bəy Vəziı . 
Bədəl bəy Bədəlbəyov, Əlıməd Vəl 
yov, Firidun bəy Köçərli, Muxtar  ̂
ıadov, İsrafıl bəy ŞəHbəyov, məşhur - 
nəndə Cabbar Qaryağdı oğlu, Məh 
məd Tağı Sidqi, Cəlil Məmmədquh 
dənin qardaşı Mirzə Ələkbər, dra 
turq Eynəli bəy Sultanov, Rəşid 
Əfəndiyev və b.-nın fəaliyyəli xüsu ıə 
qeyd olunmalıdır. 70 80-ci illərdə A r- 
baycamn miixtəlif şəhərlərində fəaliy ?t 
göstərən teatr həvəskarları tədricən 
kınııı teatr xadimləri ətrafında topl; ı- 
lar. 1887 ildən Bakı lcatr dəstəsinə lıə- 
bib bəy Mahmudbəyov, Sultan M: I
Qənizadə və N.Vəliyev başçılıq et- 
1888 ildən onlar artıq müstəqil teatr • 
lektivi kimi fəaliyyət göstərmişlər.

90-cı illərdən başlayaraq, Nəriı- 
Nərimanovun Azərbaycan teatrınıı 
kişaf etməsində böyük xidməti olıi' 
dur. N.Nərimanov ziyalı gəncləri ak: 
truppasma dəvət edir, özü də bir ço> 
maşalarda baş rolları oynayırdı.

H.Zərdabi 1896 ildə Bakıda “Bir i 
müsəlman dram truppası” adlı ilk | >-
fessional leatr kollektivini təşkil eı i. 
1897 ildə Bakıda ilk dəfə “Artistlər iı i- 
faqı” yaradıldı. İnqilabaqədəıki Azəı- 
baycan leatrının repertuarı milli drama- 
turqların -  M.F.Axundzadə, Nəcəf bəy 
Vəzirov, Haşım bəy Vəzirov, N.Nəri- 
manov, Əbdiirrəhim bəy Haqveıdiyev, 
C.Məmmədquluzadə və b.-nın pyeslə- 
rindən tərtib olunur, həmçinin rus 
(Nikolay Vasilyeviç Qoqol, İvan Ser-
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geyeviç Turgenev, Lev Nikolayeviç Tol- 
stuy) və Qərbi Avropa (Uilyam Şpkspir, 
Fridrix Şiller. Henrix Heyııc, Jan Batist 
Molyer) klassiklərinin əsərləri ilə zəııgin- 
ləşdirilirdi. M.h.Axundzadəııin kome- 
diyaktrı ilə yanaşı N.Vəzirovun “Miisi- 
bəti-Fəxrəddin”, “Yağışdan çıxdıtı, yağ- 
mura düsdiik”, Ə.Haqverdiyeviıı "I)a- 
ğılan tilaq”, “Bəxtsiz cavan”, "Ağa Mə- 
həmməd ş ıh Qacar”, N.Nərımanovun 
"Nadanhq”, "Nadir şah” pyesləri oyna- 
nılırdı. 190o ildə Bakıda “ Miisəlnıan 
dram artistləri” şiı kəti yaradıldı. Şirkətə 
məşhur teatr xadimi Cahangir Zcyııalov 

•hh.trlik ed'rdi. Bu illərdə Bakının l’əhlə 
ıayonlarmda tamaşalar göstərən dram 
dərnəkləri və teatr truppaları (“Balaxa- 

ı dram dərnəyi”, “Həmiyyət”) təşkil 
ıldi.

1908 ildə “Nicat” cəmiyyəti (cəmiy- 
1 1906 ildə yaradılmışdı) yamnda 
iseyn Ərəblinski, Sidqi Ruhulla, 
^ülfət Vəli kimi peşəkar aktyorları bir- 
dirən dram truppası yaradıldı; onıın 
imi qarderobu, rekviziti var idi. Trup- 

a həftədə bir-iki dəfə Tağıyev teatrın- 
ı, həırı də fəhlə rayonlarında tamaşa- 
r verirdı

1910 ildə “Səfa” mədəni-maarif cə- 
liyyəti yanında teatr şöbəsi yaradıldı. 
əmiyyətin işində Dadaş Bünyadzadə, 
lir Səməd Mənsur, aktyorlardan Ca- 
aııgir Zeynalov, Abbas Mirzə Şərifza- 
ə fəal iştirak edir, teatr lamaşalarına 
Nicat”dan Hüseyn Ərəblinski, Mir- 
ağa Əliyev, Sidqi Ruhulla, Hüseynqulu 

Sarabski və b. vaxtaşırı dəvət olunurdu- 
'ar. Səfa” cəmiyyətinin ıruppası tealrın 
iəyatı ilə bağh mədəni-maarif işləri ilə 
• məşğul idi. 1910 ildə truppa C.Zey- 
alovun səhnə ləaüyyətinin 25 illiyini. 
911 ildə M.F.Axundzadənin anadan 
lmasınm 100 illiyini, 1913 ildə isə 
'>I.Vəzirovun ədəbi fəaliyyətinin 40 illi- 
inı təntənə ilə qeyd etmişdi.

1916 ildə C.Məmmədqulıızadonin 
Öliilər" komediyasmın ıığurlu tama- 
ası oldu.

1917 ildə Bakıda “Miisolman artist- 
əri ittifaqı” yaradıldı. Abbas Mirzə 
Sərifzadə ittifaqa sədr seçildi. İltifaq 
1918 ilin mart ayınadək fəaliyyət göstə- 
rə bildi.

1917-20 illərdə Azərbaycan mədəni- 
iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən mürək- 
kəb bir dövr yaşadı (2 noyabr 1917 ildə 
Bakıda Sovet hakimiyyəti yaraııdığmın 
elan edilməsi, “Sentrokaspi diktatııra- 
sf’nın qısa müddətli ağahğı, mart lıadi- 
soləri. Azərbaycan Demokratik Ciimhu-

riyyəlinin yaraııması). Bu dövriin lıadı 
sələri ölkənin mədəniyyəliııə, teatr sahə- 
sinə də təsir göstərdi. Mart hadi.,ələrin- 
dən sonra İrana köçməyə mocbur olmuş 
miitərəqqi fikirli Azərbaycaıı ziyalıları, 
o cümlədən Üzeyir və Ziilfiiqar Hacıbə- 
yovlar Azərbaycan Dt’mokratik fiim -  
hıırjyyəti dövriiııdə Bakıya qayıdaraq 
fəaliyyətə başladılar.

H.Z.Tağıyeviıı inşa etdirdiyi teatr bi- 
nası (indiki Musiqili Komcdiya Teatrı) 
Azərbaycan truppasınm möhkəmlən- 
məsinə, müntəzəm tamaşalar göstər- 
ınəsinə imkan yaratdı. Bina 1899, 1909 
və 1918 illərdə ermənilər torəfindən yan 
dırılmışdı.

1910 ildə Bakıda tikilmiş indiki Ope- 
ra və Balet Tcatrınm antrcprenyorları 
binada Azərbaycan aktyorlarmın çıxış 
etməsiııo imkan vermirdilər. Yalnız 
Üzeyir və Ziilfiiqar Hacıbəvov qardaşla- 
rının truppası nisbətən müntəzəm fəa- 
li>yət göstərirdi. Truppa öz tərkibindo 
dram, opera və operetta artistlərini bir- 
ləşdirmişdi. Qabaqcıl. demokratik ide- 
yalarla sıx bağlı olan Azərbaycan leatıı 
xalqın modəni inkişalinda mühum rol 
oynasa da, lıəlo yüksək səhno modəniy- 
yoli soviyyəsinə qalxmamışdı.

1920 ildə A/orbaycan Dcmokratik 
Cümhuriyyəlinin süqulıından sonra Biı 
ləşmiş Dövlət Teatrı yaradıldı. Tcatrda 
Bakıda fəaliyyət göstorəıı biitün tı uppa 
lar və həvəskar aklyorlar birloş<li. 1918 
ildə yaudırılmış Tağıyev teatrımıı binası 
respııblika hökıımətinin qoıan ilə bərpa 
oluudu. 1922 ildə dıaın truppası B»ıloş-

ıııiş Dövlət Teatrından ayrılaraq. müstə- 
qil teatra çevrildi. Həmın ilyanvarın 17- 
do M I .Axundzadonin "llacı Qara" ko- 
mediyasiııın yeni quruluçda tamaşası ilə 
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrımn 
(1933 ildən M.Əzizbəyov ad.) təntənəli 
auhşı okltı. Azərbaycaıı dıamalıırgiya- 
sının iukişafıııda, icatr sənətinin tə- 
şəkkıiliində böyiik xidmətlər göslərən 
N.Vəzırov, Ə.l laqverdiyev, ( .Məmməd- 
qııluzado, Süleyman Saııi Axuııdov kiuıi 
realisl-demokıal yazıçıların fəaliyyəii. 
N.Nərimanov, Ü.Hacıbəvov. Müslum 
Maqoınayev, ('ələr Cabbarlı və b gör- 
komli odəbiyyat və incəsəııət xadimləri- 
nin. aklyor və rejıssoıiarın mətbuatda

çıxışları teatrın inkişaf prinsiplərinin, 
milli və dünya dramaturqlarının klassik 
irsinə du/.gün miinasibətin miioyyəııləş- 
mosində ınühiim rol oynamışdır.

20-ci illərdə “Ölülər” (C.Məmmədqıı 
lıızadə), “Laçın yııvası" (Sülcyman Saııi 
Axundov), "Şcyx Səııaıı", "Kııyaz" 
(Hiiseyn Cavid), "Aydın”, Uqıay Eloğ- 
lıı”, "Sevil”, "Od gəlini” (C.Cabharlı), 
"Müfottiş” (N.V.Qoqol), "Həyatııı di- 
bində” (Maksim Qorki), 'Qaçaqlar" 
(F.Şiller), "Otello” (U.Şekspır) və s. 
əsorlor tamaşava qoyıılmuşdıı. 20-ci il- 
lərdən teatrda aktyoıiardaıı A.M.ŞarLf 
zadə, Ülvi Racab, M.A.ƏIiyev, S Rııliul- 
la, Məıziyə Davııdova, İsmayıl llidayəl- 
zadə Rza I ə h m a s ih ,  Kazım Ziya, Mus- 
tafa Mordaııov, Məmm.xl.ıli Vəlixanlı, 
Əli Ourhanov Soııa Hacıytva, Ə/i/ə  
Məmmədova, MftlıSün Sənani, M .Yfr- 
ıııakova (Məxliırə xanını), rejissor
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Aleksandr Tuqaııov, Bakı Teatr Texni- 
kumunun ilk məzunlarından Fatma 
Qədri, Rza Əfqanlı, İsmayıl Dağıstanlı 
və b. fəaliyyət göstormişdilor.

1930 ildə kollektiv Moskvada 
Üımımittifaq teatr və soııot olimpiada- 
sında, Leııinqrad vo Kazan şəlıərlərin- 
dəki qastrollarda “Hacı Qara”, “Sevil”, 
“Od gəlini”, “Hamlet” , “Giilən adam” 
tamaşaları ilə çıxış etmişdir.

1935-41 illər Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatrının yetkinloşmn dövrüdür. 
Bu dövrdə teatr “Həyat” (Mirzo İbrahi- 
mov), “Toy” (Sabit Rohman) pyeslərini, 
“Vaqif” , “Xanlar” (Səməd Vurğun), 
“Qaçaq Nəbi” (Süleyman Rüstəm) kimi 
tarixi qohrəmanlıq dramlarım tamaşaya 
qoydu. “Vaqif” pyesinin dərin vətənpor-

vərlik ideyası teatrın səhnosində sənot- 
karlıqla canlandırılmışdı (rejissor Adil 
İsgəndorov). Klassik diinya dramatur- 
giyası örnoklorindon sayılan “Maqbet” 
(U.Şekspir; rejissor A.A.Tuqanov, baş 
rollarda A.Şorifzadə və Mərziyə Davu- 
dova) əsərinin tamaşası Azərbaycan 
sohnə sənəti tarixində dorin iz burax- 
mışdır. Bu dövrdə teatrın rejissor heyə- 
tində İ.Hidayətzadə, Rza Darablı, 
R.Təhmasib, Yusif Ulduz vo b. ilə yana- 
şı, A.İsgondərov, Məhərrəm Haşımov, 
Əliheydər Ələkbərov, Səftər Turabov, 
Şəmsi Bədəlboyli və b. gənclor də çalışır- 
dılar; tamaşaların bədii tərtibatı Riistəm 
Mustafayev, Nüsrət Fətullayev, İsmayıl 
Axundov, Əkbər Abbasov, Bodurə Əf- 
qanlı, Kazım Kazımzado tərəfindən ve- 
rilmişdi. Bu illərdə teatrda Ağasadıq 
Gərayboyli, İsmayıl Osmanlı, Hökumə

Qurbanova, Əzizə Məmmədova, Barat 
Şəkinskaya, Süleyman Tağızadə kimi 
aktyorlar yetişmişdi.

Şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün təqiblə- 
ri Azərbaycan teatr sənətinə də ağır zər- 
bə vurdu. H.Cavid, A.M.Şorifzado, 
Ü.Rəcəb kimi görkəmli sənətkarlar 
məhv edildi, repertuarda yeknəsəqlik 
yarandı. Bununla belo, Azərbaycan 
teatrı realist və romanlik onənəlorini da- 
vam etdirdi və sonrakı illordə də bir sıra 
uğıırlu tamaşalar hazırladı.

1941-45 illər müharibəsi dövründo 
teatrın səhnəsindo “ Aslan yatağı” 
(Məmmodhüseyn Təhmasib), “ İnti- 
qam” (Zeynal Xəlil), “Mohobbət” 
(Mirzə İbrahimov), “Vəfa” (Rəsul Rza), 
“ İntizar” (Mehdi Hüseyn və İlyasƏfon-

diyev), “ Bizim şəhərli oğlan” (Kon- 
stantin Mixayloviç Simonov) və s. əsor- 
lər tamaşaya qoyuldu.

Btı dövrdə gənc nasirlordən Ənvər 
Məmmodxanlı, I.Əfəndiyev, Cabbar 
Məcnunbəyov və b. tərəfındən yeni 
dram əsorləri yazılırdı.

1946-55 illərdə teatrda miixtolif 
mövzulu əsərlər tamaşaya qoyulurdu.

1948 ildə Azərbaycan teatrının 75 il- 
lik yubileyi qeyd edildi, S.Ruhulla, 
M.Əliyev və M.Davudovaya SSRİ xalq 
artisti adı verildi. Aktyorlardan M .Əli- 
yev, M.Davudova, S.Ruhulla, R.Əf- 
qanlı, K .Ziya, İ.Dağıstanlı, rejissor 
A.İsgəndərov, rəssam N.Fətullayev 
“Şərqın səhəri” (Ənvər Məmmədxanh) 
tamaşasına görə SSRİ Dövlət mtikafatı- 
na layiq görüldülər.

1955-60 illərdə teatrda klassik və

müasir mövzuda bir sıra maraqlı tama- 
şalar hazırlanmışdı: “Göz həkimi” (İslam 
Səfərli), “Əliqulu evlənir”, “Yalan” (Sa- 
bit Rəhman). “Alov” (M.Hüseyn), 
“Kəndçi qızı”, "Közərən ocaqlar” (M.İb- 
rahimov), “Sən həmişo monimləson”, 
“Unuda bilmirəm”, “Məhv olmuş gündə- 
lıklər” (İ.Əfəndiyev), “Ölülər'" (C.Məm- 
məaquluzadə) və s.

Teatr 1959 ildə Moskvada keçirilən 
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti on- 
günltiyündə “Otello” (U.Şekspir), “Al- 
maz” (C.Cabbarlı), “Fərhad vo Şirin” 
(S.Vurğun) və s. tamaşalar göstərmişdir.

70-ci illorin repertuarında miiasir 
Azərbaycan dramaturgiyasına geniş yer 
veıilmiş, eyni zamanda klassik əsorlər, 
xarici ölkə dramaturqlarının pyeslori 
“Xəyyam” (H.Cavidl “Nazirin xammı 
(Borislav Nuşiç), “Mahm dağlarda qal- 
dı” (İ.Əfəndiyev), "Yağışdan sonr-'' 
(B.Vahabzado), “Darıxma, ana" (No 
Dumbadze), “Sən yanmasan" (N. 
Xozri), “İnsan (S.Vurğun), “Qılınc 
qələm” (Momməd Səid Ordubadinin ■ 
niadlı romanı əsasinda). “Şəhərin \ 
günləri”, “Adamın adaıın” (Anar), 
li yığıncağı" (C.Mommədquluzadə) və k 
tamaşaya qoyulmuşdur.

50-70-ci illərdə teatrda xalq artisı1 
ri Hökumə Qurbanova. M.Davudo 
İsmayıl Dağıstanlı, Ələsgər Əlokbəro 
İ.Osmanlı, S.Ruhulla, Əlağa Ağayc . 
Leyla Bodiıboyli, Sofya Bəsirzad 
M.Vəlixanlı, Ağadadaş Qurbanov. Əli 
Qurbanov, Məlik Dadaşov, R.Əfqanlı, 
Ə.Zeynalov, K.Ziya, Nəcibə Məlikov.ı. 
Məhluqo Sadıqova, Həsənağa Salayev. 
M.Sənani, Ə.Sultanov, S.Hacıye, ■. 
Ağahüseyn Cavadov, Məmmodı 
Şeyxzamanov, Barat Şəkinskaya, əm. 
dar artistlər Ətayə Əliyeva, Hacı İsn< 
yılov, Lütfi Məmmədbəyov, Mirvü 
Novruzova, Atamoğlan Rzayev. rej:■ 
sorlardan xalq artisti Mehdi Məmn 
dov, Tofiq Kazımov, Əlosgor Şərifo 
əməkdar incəsonət xadimi Əşrəf Qu 
yev, rəssam, xalq artisti N.Fətullayev
b. fəaliyyət göstormişlər.

1974 ildə Azərbaycan teatnnın İC 
illik yubileyi qeyd olundu. Teatnıı iiç s 
nətkarı (M.Məmmodov, İ.Dağıstanlı 
İ.Osmanlı) SSRİ xalq artisti adına layic, 
görüldü. Teatr S.Vurğunun “İnsan” (re 
M.Məmmədov), İ.Əfəndiyevin “Malıı 
dağlarda qaldı” (rej. Əliheydər Ələkbo- 
rov), F.Şillerin “ Mokr və məhəbbət” 
(rej. Ə.Şorifov), N.Xozrinin “Sən yan- 
masan” (rej. Ə.Quliyev), C.Məmmod- 
quluzadonin “Öliilər” (rej. T.Kazımov)
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əsərlorini tanıaşaçılaıa təqdiırı etdi 
(Moskva, 1974).

80-ci illərin tamaşaları “ Natəvan”, 
“Biillur sarayda”, "Bizim qoribə taleyi- 
miz". “Sevgililoıin cohənnəmdə viisajj 
(İ.Əfondiyev), “Medeya" (Jan Anuy), 
"İblis" (H.Cavid), “Fəryad” (B.Vahab- 
zadə), “Bigaııələr oteli” (Riistoın İbra- 
himboyov),”Təhmino vo Zaur" (Anar), 
“Od golini” (C.Cabbarlı), “Mənsiz dün- 
ya'', "Ge^ə döyülon gapılar” (N.Xəzıi), 
“ Korgodan buynuzu” (Maqsud İbra- 
hımbəvov) və s. möv/ıı rəngarəngliyi, 
maraqlı aktyor oyıınu vo rejissor ışi ılo 
diqqoti calb etdi.

Teatrın kollektivi “Antoni vo Klco 
patra" tamaşasına görə M.F.Axundov 
ad. Respublika mükafatına (1964), 

Mahtn dağlarda qaldı" (1972), “Şəlıə- 
rin yay günlori" (1980) və “ İblis” (1984) 
amaşalanna göro Azərbaycan SSR 
<övlət mükafatına layiq görülmtişdü.

70-80-ci illərdo teatrda xalq artistlo- 
i Həsən Turabov, Amaliya Ponahova.
■ əfıqə Məmmədova, Fuad Poladov, 
nəkdar artistlordən Soməndor Rzayev, 
ofa Fətulliiyeva, Hamlet Xanızado 

.o s. ıığurla çıxış etmiş, rejissorlardan 
ı lüseynağa Atakişiyev, A.Kazımov, ros- 
am Solmaz Haqverdiyeva bir sıra ta- 
naşalara quruluş vermişdilər.

80-ci illorin sonlarında teatrda ak- 
yorlaıdan xalq arustləı i Əlabbas Qodi- 

rov, Yaşar Nuriyev, Səyavuş Aslan, 
məkdar artistlər Muxtar Avşarov, 

Zornigar Ağakişiyeva, \qşin Vəlixanlı. 
Hamlet Qurbanov, Rafael Dadaşov, 
Rafiq Əzinıov, Bürcəli Əsgərov, İlham 
Əhmodov. Sofurə İbrahimova. Hacı İs- 
mayılov, Hicran Mehbalıyeva, Ramiz 
Molikov, Mikayıl Mirzəyev, Mirvari 
Novruzova, Kamal Xııdaverdiyev, Məc- 
ııun Hacıbəyov, E.Haşımzadə, Bosti Cə- 
ərova, rejissorlardan omokdar incəso- 

nət xadimləri A.Kazımov, Mərahim 
Forzəlibəyov, rossamlardan Elçin Məm- 
ınədov, İ.İsmayılov və b. fəaliyyət göstə- 
rirdilor. Teatrın yamnda fəaliyyot gösto- 
rən gənclər studiyası kiçik səhnədo ta- 
maşalar göstərirdi (1982).

1989-2006 illərdo ölkodo 10 yeni tealr 
yaradıldı vo qısa ınüddotdo yaradıcılıq 
uğurları nozoro alınaraq onlara dövlot 
leatrı statusu verildi (Bakıda Azərbay- 
can Dövlət “Yuğ” Tcatrı, Azəıbaycan 
Dövlol Pantomim Teatrı, Azərbaycan 
Dövlot Gənclər Teatrı, İrəvan Azor- 
baycan Dövlət Tealn, Qazax və hüzuli 
şəhorlorindo Dövlot Dram Teatrları, Qu- 
sarda Dövlət Ləzgı Draırı Teatrı, Qaxda

Dövlət Gürcü Dram Teatrı, Qax və 
Salyanda Dövlot KukUı Teatrları). Sııın- 
qayıt Dövlot Dram Teatrının profili 
dəyisdirilərək ona Dövlət Musiqili Dram 
Tcatrı statusu verildi. 1992 ildo Bakıda 
Bolodiyyo Tptıtrı da yaradıldı.

Akademik Milli Dram Teatrında
1991 2006 illordo ' Tənha iydə ağacı", 
“Dalilər vo ağıllılar", "Hökradar vo qı- 
/ı"  (İ.Əfondiyev), "Hara geüir bu dün- 
ya", "Öziimiizü kosən qılınc”, 'Dar 
ağacı". "Roqabot” (B.Vahabzado), “Di- 
şi canavar" (Qaısia Lorka). “Qarağac 
altıııda mohobbot” (Yııcin O'nıl), "Ah 
Paris... Paris”, “Monim sevimli dolim", 
“Monim ərinj dəlidir”, “Poçt şöbosindo 
xoyal”, “Qatil" (Elçin), “Poınpeyin Oaf- 
qaza yüriişii” (Noriman Hosonzado).

“Şah Edip" (Sofokl), "Burla xaluıı” 
(N.Xozri), "Bu dünyaııın adamlan” (Hi- 
dayot), “Kral Lir" (U.Şekspir), "Fərhad 
vo Şirin” (S.Vurğun), Aydın”, “Ədirno 
fothi” (C.Cabbarlı), "Eşq vo intiqam" 
(S.S.Axundov), f'Mesenat” (Əli Əınirli) 
vo s. tamaşalar oynanıldı. Bu lamaşala- 
rın uğurlu almmasında M.Hor/oliboyov,
A.Kazımov, Azərpaşa Nemotov, Bolı- 
ram Osmanov kimi rcjissorlarm xidmoti 
böyükdür.

Azorbaycan Dövlət Akadeıııik Milli 
Dram Teatrı 1990 2006 illordə Türki- 
yədə, Almaııiyada, Rusiyada uğurlu ta- 
maşalarla qastrol solbrlormds olınıış, bır 
sıra beynəlxalq teatr festivallarmda 
işlirak etmişdir.

Teatr Akadtmik Draııı T catrı 
(1922 29), Bodaye Teatrı ( I W  35), 
Dram Teatrı (1935 50), Akademik

Dram Teatrı (1950) adı ılə foaliyyət gös- 
tormışdır. 1991 ildoıı Azoıbaycan Döv- 
lot Akademik Milli Dram Teatrı adlan- 
djrılır.

Bakı Azad I ürk I'onqid-Tobhğ Te- 
atrı rus (1920), Azorbaycan (1921) böl- 
ınolori ilə Bakının le-rıtr hoyatında mü- 
hüm rol oyııadı Tcatrın ftşobbiisçüb- 
riııdon biri vo ilk direktoru Haciığn Ab- 
basov. baş rəssaıııı Ə/inı ü/ım/ado idi 
Teatrda Azərbaycan draınaturqlannm 
kiçik lıocınli, aklual nıövzulu osorlori ta- 
ıııaşaya qoyulıır, rejissorlaıdan Olokbor 
Siilıeyli, S.Ruhulla, aktyorlaıdaıı Əh- 
ıııod Qnmorlinski, Mirmahmııd Ka/.ı- 
movski. Ağasadıq Garayboyli loaliyyot 
göstorirdi. Tamaşalar Züllüqar Hacıbo- 
yov vo Asoı Zeynallmın ınusiqisi ilo mü-

şayiot olunurdu.
Teatr 1^25 26 illordo Türk İşçi- 

Kondli Teatrı, 1927 32 illord.ı ıso Bakı 
Tıirk İşçi leatrı adlaııırdı. Tcalrııı 
repertuarına “Ölülor", "Anamın kilabı" 
(G MomınodC|iıluzado), "Sevıl ’ (( Cab- 
barlı)v.ıb. ınilli pyeslorloyanaşı, tiiciimo 
osorlori do daxıl idi. Aklyorlardaıı Ka- 
/ım Ziya, Əlosgor Əlokbarov, Əjdor Sul- 
tanov Ağalıiiscyn Cavaılov Fatma 
Qodri, İ.Tahbh, Ələkbor Seyll rı;|issor- 
laıdaiı R/a Darablı, Davıd Qulnıaıı, 
rossaın Riistoın Mustafayev calısınışlar. 
1932 ildo tcatr Gonco şohorino ki>çü- 
rülıııüş, orada prQfOSsifTnal teatr son.ıti- 
ııiıı yaıanması vo iııkiçflfında uuciihüııı 
rol oynanıışdır.

Bakı A/ad loııqid Jbbliğ Tcalrınm 
rus trunpası 1923 ilılon Bakı İşçi 'I'ı ıirı 
adı ilo Ibaliyyot göstormiş. 1937 ildon

M.F.Axund/.ads. 'I lacı Qara" əsəriııin tamaşasından sohnə.
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Azərbaycan Dövlot Rus Dram Teatrı 
(1956 ildən S.Vurğun ad.) adlandırılmış- 
dır 1925- 30 illərdə teatrın repertuarında 
çağdaş dramaturgiyaya xüsusi yer veril- 
mişdir.

1930-40 illərdo teatrın repertuarı 
“Düşmənlər” , “ Həyalın dibində”
(M .Qorki), “Məkr və məhnbbət”, “Don 
Karlos” (F.Şiller), “ İVİ ağamn bir 
nökəri” , “ Mehmanxana sahibəsi”
(Karlo Qoldoni), “Otello’". “Romeo və 
Cülyetta” (U.Şekspir) kimi əsərlərlə 
zənginləşmişdir.

Teatrın repertuarında Azərbaycan 
dıamaturgiyasına da geniş yer verilirdi 
[“Sevil”, “ 1905-ci ildə”, “Od gəlini” 
(C.Cabbarlı), “Xırs quldtırbasan”

(M.F.Axundzado), “Vaq if’, “Xanlar" 
(S.Vurğun) və s.]. Bu illərdə teatrda 
rejissorlardan Sergey Arsenyeviç Mayo- 
rov, Aleksey Lvoviç Oripiç, aktyorlar- 
dan Borislav Pavloviç Baykov, Naum 
Adolfoviç Sokolov, Aleksandra Lav- 
rentyevna Suvirova və b. fəaliyyət gös- 
tərmişlər. İmran Qasımovun “Xəzər 
üzərində şəfəq” pyesinin tamaşasma 
(1950) görə rejissor Məhərrəm Haşı- 
mov, rəssam Sergey Mitrofanoviç Yefı- 
menko, aktyorlardan Konstantin M i- 
xayloviç Myakişev, Pyotr Borisoviç Yu- 
din, Viktor Petroviç Şarlaxov, Boris 
Mixayloviç Çinkin SSRİ Dövlət müka- 
fatına layiq görülmüşdülər (1951).

60-cı illərdə teatrııı repertuarında 
klassik pyeslərlə yanaşı, çağdaş drama- 
turqların da əsərlərinə geniş yer veril- 
mişdi.

1970-80 illərdə teatrda Azərbaycan

və xarici ölko dramaturqlarımn osərləri 
-  “Komandorun addımları” (V.Koros- 
tılyov, Azəı baycan SSR Dövlot mtikafa- 
tı, 1972), “Ciııayət vo cəza” (Fyodor 
Mixayloviç Dostoyevski), “ Kaliforniya- 
da dofn” (Riistom İbrahimbəyov), “ Da- 
irəni genişləndirin” (İ.Qasımov), “Şəhə- 
rin yay günləri” (Anar), "Əldən düşmüş 
at” (1979, Fransuaza Saqan), “Şeyx Sə- 
nan” (1983, H.Cavid), “Dayaq nöqtəsi" 
(1984, R.Ağayev), “Premyera” (1984, 
L.Ruseba), “Barbarlar” (1984, M.Qor- 
ki), “Cavan qadına yaraşan kişi” (1985, 
M.İbrahimbəyov), “Vicdan diktatu- 
rası” (1986, M .F.Şatrov), “Qaban” 
(1987, V.S.Rozov), “ Lanqust gülüşü” 
(1987, C.Marrel), “Qürub” (1988,

İ.Babli), “Səhor somasmda ulduzlar” 
(1988, A.Qalin), “Qotl günü” (1989, 
Yusif Səmədoğlu), “Şahzadə və dilənçi” 
(1989, Sergey Mixalkov), “Tamaşaçılar 
üçiin baxmaq qadağandır” (1990, 
J.Marsan) və b. tamaşaya qoyulmıış- 
dur. Ayrı-ayrı illərdə teatrda rejissorlar- 
dan SSRİ xalq artisti Mehdi Məmmə- 
dov, Azərbaycanın xalq artistlori Gül- 
cahan Güləhmədova-Martınova, Cən- 
nət Səlimova, RSFSR xalq artisti Ən- 
vər Behbudov, Azərbaycamn xalq ar- 
tisti Aleksandr Yakovleviç Şarovski, 
aktyorlardan Azorbaycanm xalq artist- 
ləri Kseniya Lvovna Babiçeva, Anatoli 
Solomonoviç Falkoviç, Nina Dm it- 
riyevna Sarnatskaya və b. işləmişlər. 80- 
ci illorin sonlarından teatrda aktyorlar- 
dan xalq artistləri Lev Lazareviç Qru- 
ber, Məlik Dadaşov, Hacı Murad Yagi- 
zarov, Qalina Borisovna Koltunova,

Raxil Solomonovna Ginzburq. F.Pola- 
dov, Dina İosifovını Tumarkina, Vera 
Karlovna Şirye, əməkdar artistior Na- 
talya Bağııova, Lyudmila Semyonovna 
Duxovnaya, Vyaçeslav Petroviç Kov- 
tun, İrina Aleksandrovna Perlova, Ma- 
riya Qriqoryevna Stepanova vo b. fəa- 
liyyət göstərirdilor.

Azorbaycanm XKS-mn 1 iyul 1920 il 
tarixli qəran ilə birləşmiş dövlot teatrı 
yaradıldı. 1924 ildə opera və balet trup- 
pası bu teatrdan ayrılaraq mtistəqil ope- 
ra vo balet teatrına (Azərbaycan vo rus 
bölməlori ilə) çevrildi. Hazırda M.F. 
Axundov ad. Azərbaycan Dövlot Aka- 
dcmik Opera və Balet Teatrı adlanır. 
Teatrda milli əsərlorlə yanaşı, inqilabı 
və vətəndaş müharibəsi mövzusunda 
operalar da tamaşaya qoyuldu. Reper 
tuarda klassik operalara da geniş y 
verilirdi [“Qaratoxmaq qadın”, “Mg- 
zepa” (P.İ.Çaykovski). “Sevilva bə 
bəri” (C.Rossini). “Toska” (C.Puççiniı 
“Demon” (A.Q.Rubinşteyn), “Ka 
men” (J.Bize), “Lakme” (L Delib 
“Boris Qodunov” (M.P.Musorqskij 
“Su pərisi” (A.S.Darqomıjski), “Ta: 
hcyzer” (R.Vaqner). “Aida”, “Trub; 
d ııı”, “Traviata” (C.Verdi) və b.]. Ll 
dövrdə teatrda müğənnilordən Vas 
Alekseycviç Nikolski, E.Starostin. 
dirijorlardan Aleksandr Vasilyev 
Pavlov-Arbcnin, Ariy Moiseyeviç R 
zovski, Samuil Aleksandroviç Sto 
lerman, Müslüm Maqomayev və '.

Xalq teatrı
Teatr bədii özfəaliyyətinin bir for- 
ması. ilk nümunələri qədim məra- 
sim və ayinlərlə bağlı olmuşdur. Sa- 
də süjetə malik "Kosa-kosa", "Ki- 
limarası", "Tənbəl qardaş", "Usta- 
şagird", "Xıdır Nəbi" və s. xalq 
tamaşaları özündə xalqın tarixi dün- 
yagörüşünü, təbiətə, cəmiyyətə mü 
nasibətlərini əks etdirir. 19 əsrdə 
Azərbaycanda geniş yayılmış din? 
motivlər üzərində qurulan "Şəbih"lər 
də teatrlaşdırılmış quruluşa malik 
olmuşdur. 20 əsıdə yeni tipli xalq 
teatrları meydana gəlmiş və onların 
repertuarına kiçik səhnəciklər, vo- 
devillər və peşəkar dramaturqların 
əsərləri daxıı edilmişdir.

foaliyyət göstoıirdilər. Mtixtəlil illərdo 
teatrın səhnosindo görkomli rus opera 
müğənnilərindən Leonid Vit ilyeviç So- 
binov, Qriqori Stepanoviç Piroqov, An-

ll.Cavid. “ Şeyx Sanan”  asaıinin tamaşasından səhna.
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toııina Vasilyevna Nejdanova, Valeriya 
Vladiınirovna Barsova və b.-ııın iştirakı 
ilə qastıol tamaşaları verilmişdir.

Azərbaycan bölməsi inqilabdan əv- 
volkı tamaşaları təkmillosdirnıoklo ya- 
naşı ınilli operalar yaradılması iı/orindo 
do fəal çalışırdı. Tcaırın repertuarı 
ononəvı klassik opera formasında ya- 
zılmış "Şahsənəm" ( 1927 R.Qlieı ), in- 
qilubi mövzuda ilk sovcl operalarından 
■Nargiz” (I935, M.Maqomayev) vo 
A/orbaycan profcssional musiqisiııin 
şah osori olaıı “Koroğlıı” ( 1937, Ü.Hacı- 
boyov; SSRİ dövlət mükafatı, 1941) 
operaları ilə zənginləşdi. “Koroğlu” ta- 
maşası Azərbaycaıı operasıııın inkişa- 
fında böyük rol oynadı. 1938 ildə teatrın 
opcra truppası Moskvada Azərbaycan 
ənoti ongünlüyiində “Koroğlu”, “Arşın 

ırıal alan”, “Nərgiz”, "Şahsonəm” tama- 
ıları ilo çıxış etdi. 30 50-ci illordə 
■atrda görkomli müğonnılərdən Bülbül, 

•övkot Mommədova, Fatma Muxta- 
ava, Hüseynqulu Sarabski, eləco də İd- 
is Ağalarov, Elmira Axundova, Məın- 
lədtağı Bağırov, Sona Bağırova, Ağa- 

haba Bünyadzado, Nina Valatsi, Sü- 
oyya Qacaı, Aleksandr Aleksandroviç 

Drozdov, Əli və Qənbər Ziilalov qar- 
laşları. Qulaın İsgəndorov, Böyükağa 

Mustafayev, Vasili Alckseyeviç Ni- 
kolski, Yaqub Rzayev. Hoqiqot Rza- 
yeva, Əlövsət Sadıqov, L.Təhmasib, 
Mariya Titarenko, Roman Maksimoviç 
Trifonov, Hacaga Hacıbababəyov, 
Şirzad Hiiseynov, tarzənlərdən Xanlar 
Molikov, Bəhram Mənsurov, Qurban 
Pirimov, dirijorlardan Əfrasiyab Bodol- 
bəyli, Niyazi, Əşrof Hosonov, rejissor- 
lardan Soltan Dadaşov, Mehdi Məm- 
mədov, İsmayıl Hidayotzadə vo b. foa- 
liyyət göstərirdilor.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyoti 
qurulduqdan sonra teatrın yanında 
balet studiyası təşkil edilmiş, 1933 ildo 
iso xoreoqrafiya məktəbi yaradılmışdır. 
Bu dövrdo teatrda "Sonakır gölü” 
(P.İ.Çaykovski), “ Don Kixot” (L.Min- 
kııs), ‘ Baxçasaray fontanı” (B.V.Asaf- 
yev). “Esıneralda” (S.Puni), “Qırmızı 
lalə” (R.M.Qlier) vo s. baletlor tama- 
şaya qoyulmuşdur. Balct truppasında 
V.Ncjdanov, R.Potapova, O.Pokrov- 
skaya, Vi.tVrons.ki vo b. işloyirdilor. 40- 
cı illordə balct truppası Qomər Almas- 
zado, İrflhı Mixa>liçenko, Lcvla Voki- 
lova, Konstantin Nikolayeviç Bataşov, 
Adilə Almaszadə, S.Miroliyeva kinıi 
istedadlı balerina vo roqqaslaıia lomsil 
olunurdu. 1940 ildo ilk milli Azorbaycan

baleti "Qı/qalası" (Ə.Bodolboyli) tama- 
şaya qoyuldıı. 1941 45 illardo teatrın 
solıııəsində faşizmə qarşı mübarizodoıı 
bəhs edon osorləro geııiş yer verilmişdir: 
“Xalq qəzəbi’’ (1941. Ə.Bodolbəyli vo
B.Zeydmaıı). "Voton və cəblıo’’ (1942. 
Ü.Hacıboyov), "Vətən” (Q.Qarayev və
C.liacıyev; SSRİ Dovlot mükafatı. 
1946) və s. Nizamiııin aııadaıı olmasınııı 
800 illiyi miinasib:ıtilo teatrda “Xosrov 
vo Şirin” (1942, Niyazi), ’ Ni/aıni" 
(1948, Ə.Bodəlhoyli) opcraları taınaşaya 
qoyuldu. Teatıda miixləlif illordo Conıı- 
bi Qafqaz bəstokaıiarının opera əsərləri 
oynanılmışdır. 50-ci illəıdo halct sonəti- 
nin dəyərli örnəklərindon olaıı “Gülşon" 
(1950, S.Hacıboyov; SSRİ Dövlət mii-

kafatı, 1952), “Yeddi gözol” (1952, 
Q.Qarayev) baletləri tamaşaya qoyuldıı. 
Bu illərdo sonralar teatrın həyatmda 
mühüm rol oynamış Rəfıqo Axundova, 
Y.N.Kuznetsov, A.S.Urvantsev, Maq- 
sud Mommodov və b. balet solistLori 
sohnoyə gəldilor. Bu dövrdə tcatrın 
rcpertuarı Azorbaycan opera sənotinin 
uğuru sayılan "Sevil” (1953, F.Əmirov), 
homçinin "Azad" (1957, C.Cahaııgirov) 
operaları ilo zənginləşdi. 1959 jldo tcatr 
Moskvada keçitihn Azərbayean odə- 
biyyatı vo incosənəti ongiinliiyiində 
“ Koroğlu" və Scvil” operalarım, “Qız 
qalası”, “Yeddi gözol" və “Gtilşon 
balctlorini göstəıdi.

60-cı illordo jaıır və iislııh etibarilo 
miixləlif xarakterli əsərlər tamaşaya 
qoyuldu: “ Vaqif (1960, K.Mustafa- 
ycv). "Bahadır vo Sona’’ (1961. S.Ələs- 
gorov), “Tülkü vo Alabaş" (1963.

İ Məmm.ıdov), "Öliilər" (1963, \  Adı- 
gözəlov), ■'Molnbbot şərboti" (1965, 
Q.Donisetti). “Qtırd vo yeddi çəpiş" 
(1967. M.KovalL ‘Monastııda nişaıı- 
lanma" (19(>9, S.Prokolyev) operaları, 
"Qaıaca qı> (1965, G.AbbjwovJ "Xo- 
zər balladası” (1968, f  Bakıxaııov), 
"Şıır" (1968. l'.Əmirov). “ Leyli vo 
Mscnun'! (1969. Q.Qaıayev), 'Qubııs- 
tan kölgələri’’ (1969. F'ərəc Qnraytv) 
baletlori və s. sovet baletinin iııcibrin- 
doıı olan 'İldırımlı yollaıia" (1961, 
Q.Qarayev; l.eııin miikafatı. 1967) və 
“Məlıobbot olsanosi'' (1961, A.Məlikov) 
osorlərinin lamaşaya qoyulınası Azor- 
baycan balet soııolinin inkişalinda ımi- 
lıiim rol oyııadı. 60 70-ci illordo teatrda

müğonnilordın Roşid Behbııdov, Rauf 
Atakişiyev, Əbiilfol Əliyev, Firəııgiz 
Əhmədova, Fiıitlun Mehdiyev, Riibahə 
Mııradova vo b., balet artistloı indon Ro- 
fiqo Axundova, Çimnaz Babayeva, Lcy- 
la Vəkilova, Maqsııd Mommodov, Vla- 
dimiı Plctııvov, Tamilla Siroliycva vo b. 
çıxış etmişlər. 70-ci illərdo teatrda 'Oır- 
mızıpapaq" (1970, M.R.Raııxvcrger), 
“Nıkhin lacio" (1971, A.N.Xolminov), 
“Söyiidlor ağlamaz” (1971 Ə.Jiodol- 
boyli; ycııi quruluşda, 1975), "Aygiiıı*' 
(1973, Z.Bağırov). 'CjəIİii qay.ısı" 
(1974, Ş.Axundova). “Koroğlıı' (1975, 
yeni qıııuluşda, Ü Ilacıboyov). Al 
danmış uldıı/lar’’ (1977, N'.QııJiyW). 
‘Xanondoniıı taleyi" (1978, C.Cahan 
girov) operaları, "Kalcydoskop' (1971, 
l'.Qaıaycv) “Zoluşka" (1978, S.Pro- 
kofvev). “Çitra" (1972. Niya/'' beyıısl- 
xalq C.Nehru mükalatı 1974), “Nosiıın

S.Vui'ğun. “ V a i|if asarinin tamuşasuııhın salıııa.
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dastam” xoreoqrafik poeması (1973, 
F.Əmirov; Azərb. SSR Dövlot miika- 
fatı, 1974), “ Don Kixot” (1973, L.M İn- 
kus), “ İldırımlı yollarla" (1974, yeni 
qııruluşda, Q.Qarayev), “Min bir geeo” 
(1979, F.Əmirov; SSRİ Dövlot müka- 
fatı, 1980) baletləri vo s. tamaşaya 
qoyulmıışdur.

80-ci illərdr* teatrda bir sıra yeni əsər- 
lər “ Humay” (1981, N.Məmmndov), 
“Babok” (1986, A.Əlizadə) haletləri, 
“Çəkməli pişik” (1986, L.M.Vaynşteyıı) 
operası tamaşaya qoyulmuş, “Əsli və 
Kərəm”, 1 Aşıq Qərib” operalannın 
tamaşaları Iterpa edilmişdiı .Azərbaycan 
operalarından "Leyli və Məcnun”, "Şah 
İsmayıl", “ Koroğlu” teatrın daimi re- 
pertuarındadır. Klassik operalardan 
“Sevilya borbəri”, “ Karınen”, “Aida”,

“Trubadur”, “Yevgeni Oııegin", “Tos- 
ka", “Bohema” və s. vaxtaşın göstəı ilir.

1990 ildə teatrın truppasında miiğən- 
nilardən SSRİ xalq artistləri Firəngiz 
Əhmədova, Müslüm Maqomayev, Lüt- 
fiyar İmanov, Zeynəb Xanlarova, Fidan 
Qasımova, Azərbaycan Respublikasının 
xalq artistbı Rauf Atakişiyev, Mürsəl 
Bədirov, A ıif  Babayev, Xuıaman Oası- 
mova, əməkdar artistlər Səkinə İsmayı- 
lova, Qəııdab Quliyeva, Canəli Əkbərov, 
Alim Qasımov, Hüseyn Əliyev, Ruıniyyə 
Kərimova, L.Lokşin, Firidun Meh- 
diyev, Baba Mirzəyev (Mahmudoğlu), 
İvan Sazonov, Vladimir Sitnikov vo 
balet artistlərindən əməkdar artistlər 
V.Axundov, Olqa Arifulina, Rüfət Zey- 
nalov, Tamilla Mommədova, İrina

Nizaməddinova, German Utkin və b. 
fəaliyyət göstərmişlər. 80-ci illərdən 
teatrın baş dirijoru Kazım Əliverdibə- 
yov, baş baletmeysteri Rəfiqə Axundo- 
va olmuşdur. Müxtəlif illərdo tealrda 
dirijorlar Kamal vo Rauf Abdullayev 
qardaşları, rejissoıiaıdan A.İsgəndərov, 
Firidun Səfərov və b. fəaliyyət göstər- 
mişlor. Teatıın balet truppası lJarisdo 
keçirilən 7-ci Beynəlxalq rəqs festiva- 
lında (1969) və 3-cü Babil incəsənət 
festivalında (İraq, 1989) keçmiş sovet 
incəsənətini təmsil etmişdir. Teatrın 
opera truppası İranda (1941, 1942), ba- 
let truppası Fransada (1969), Monako 
vo Lüksemburqda (1974), Hindistan, 
Nepal, Banqladeş, Şri-Lanka və Bir- 
mada (197 5), Mərakeşdə (1982) və İ raq- 
da (1989) qastrolda olmuşdur. 1928 ildə

teatıa M.F.Axundovun adı verilmişdir.
1959 ildən Akademik Opera və Balet 
Teatrı adlanır. 1997 ildən teatnn baş 
rejissoru H Quliyevdir. 1961 ildə Azəı- 
baycan Dövlət Konservatoriyası yanın- 
da Ş.Məmmodova ad. opera studiyası 
yaradılmışdır.

1928 ildə respublikada uşacı və gənc- 
lər üçün ilk tea tr- Bakı Uşaq Teatn [rus 
(1928) və Azərbaycan (1929) bölmoləri 
ilə] ləaliyyəto başladı. Teatr Bakı doniz- 
çilər klubu dram dərnəyinin əsasında 
yaradılmış, ilk aktyorları Ağadadaş 
Qurbanov (həmçinin rejissor), Məhor- 
rəm Haşımov, Yusif Dadaşov, M .A . 
Dadaşov, Kərim Həsənov, N.V.Sazo- 
nova, Cavahir İsgəndorova, Q.Kornelli 
(həmçinin rus bölməsinin rejissoru),

M.Abüullayeva. Zemfira Əliyeva, 
A.Əzimzadə, Z.Abbasova. S.Balayev 
və b. olmuşlar. 1936 ildən M.Qorki ad. 
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar 
Teatıı, 1990 ildən isə Azərbaycan Döv- 
lət Gənc Tamaşaçılar Teatrı adlamr. 
1932 ildən teatrın repertuarına Azər- 
baycan, ıııs və Avropa klassikləriniıı 
əsəıiori (“ Molla İbrahimxəlil kimya- 
gər”,»YMüsyö Jordan və dərviş Məstoli 
şah”, M.F.Axundzadə; "Miifəttiş”. 
“Evlənmo”, N.Qoqol; “Qaçaqlar".
F.Şiller və s.) daxil edildi.

Xalcı artistləri Aleksandr Alck- 
sandroviç Tuqanov, M.Haşımov, Əli- 
ağa Ağayev, Yusif Vəliyev. Hüseynağa 
Sadıqov, A.T.Lejnyov, əməkdar incəsə- 
nət xadimləri Zəfər Nemətov, Uldu/ 
Əliyeva, H.Sultanov, V.S.Ovçinnikov. 
əməkdar artistlər Osman Hacıbəyov, 
Əliheydər Həsənzado, Ə.Atayev, Məx- 
l'urə xanım (M.Yermakova), A.S.Va 
şavski, K.Həsənov və b. müxtəlif illərd 
teatrda fəaliyyət göstərmişlər.

1960-80 illərin repertuarında “Səni 
yaşıdların” (K.Həsənov; Q.İIkinin əsəı 
üzrə), “Yarımçıq şəkil” (A.Babayev 
“Romeo və Cülyetta" (U.Şekspiı 
“Dovşanın ad günü" (X.Əliboyli), “Qı 
mızıpapaq” (Y.L.Şvarts), “Qaraca qı; 
(A.Şaiq; S.S.Axundovun əsəri üzrə 
“Ovod” (E.Voyniçin əsəri üzrə), “Keçə 
ilin son gecəsi” (Anar), “Mənim nəğmr 
kar bibim” (Ə.Əylisli), “Üç muşketyor 
(A.Dümanın əsori üzrə), “Danabaş kən- 
dinin nıəktəbi” (C.Məmmədquluzadə 
"Lovğa dovşan” (S.Mixalkov), “PiMələı 
(Ə.Korim) vo s. tamaşalar əsas yer tut- 
muşdu. Bu illərdə teatrda xalq aıtistlərı
H.Sadıxov, Süleyman Ələsgərov, G.Q. 
Sıqankov, Firəngiz Şərifova, əməkdaı 
artistlər R.Ağayeva, Tariyel Qasımov 
Gülşən Qurbanova, Solmaz Qurbanova 
M.Dadaşov, A.İ.Dobronetski. Rəhil 
Molikova, Susanna Məcidova, Firdov: 
Naibov, Ağaxan Salmanov, Xuramaı 
Hacıyeva, T.Y.Xaritonova və b. fəali) 
yət göstərmiş, M.Haşımov, Zəfər Nemə 
tov, H.Sultanov, U.ƏIiyeva, Azərpaş 
Nemətov, Ağakişi Kazıınov teatrın ba 
rejissoru olmuşlar.

H.Sultanov, A.Nemətov, A.Kazı- 
mov kimi rejissorlarla yanaşı Həson Əb- 
luc, IJ.Əliyeva və Cənnət Səlimovanın 
hazııiadıqları tamaşalar ideya və bədii 
dəvəri ilə seçilmişlər. Bədii tərtibat sahə- 
sindo Altay Seyidov, Tahir Tahirov, 
Fərhad Xəlilov, Elçin Məmmədov kimi 
rəssamlar çalışmışlar. Xalq yazıçısı El- 
çinin “Ölüm hökmii” , "Mahmud və

C.Cabbarlı. "Od gəlini"' əsərinin lanıaşasıııdan səhnə.
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Məryəm”, “Ağ dəvə" romanlan əsasın- 
da hazırlanmış taınaşalar (qurulıışçu 
rejissor L.Kərimov) diqqətəlayiqdir.

1931 ildo Bakıda Azərbaycan Kukla 
leatrı yaradıldı. Ayrı-ayrı illordə 
(1931 41; 1946-50) müstəqil teatr kimi, 
müəyyən çağlarda isə Azərbaycan Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı (1941 46) və Azor- 
baycan Dövlət Filarmoniyası yanında 
(1950 ild? ı) fəaliyyət göstərmişdir. 1965 
ildən miistəqil teatıdır. Azərbaycan vo 
rus bölmələri var. İlk dövrlərdə teatrda 
\zərbaycan, rus vo Qərbi Avropa dra- 
matıırqlarının pyesləri (sadələşdirilmiş 
şokildə), Azərbaycan şilahi xalq ədəbiy- 
yatı motivləri osasında tərbiyəvi əhə- 
miyyətli əsərlər -  “Hacı Qara" (M 1  
Axundzadə), “Zorən təbib" (J.B.Mol- 
er), “Almaz” (C.Cabbaıiı). "İsgondər və

mişlər. Baş rejissor Namıq Ağayev. baş 
rəHsam Solnıaz I laqverdiyeva oliıiuşdur. 
Teatr kukla teatıiarı bevııolxalq (Daş- 
kəııd. 1979; Bombey, 1980) vo Conubi 
Qafqaz (Tbilisi, 1984) festivallarının işti- 
rakçısıdır. 1974 ildən A.Şaiq adınadır. 
2006 ildən ba* rejissoru Ə.Hüseynovdıır.

20 əsrin ovvəlində təşəkkül tapmış 
musiqili komediya janrı leatr sonolinin 
növlərindon biri kmıi taııı formalaşdı- 
ğından 1938 ildə müstoqil Azorbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Teatn 
(A/ərbaycan və rtıs bölmələıi ilo) təşkil 
edildi. Teatrııı Azərbaycan bölməsində 
‘Beş manatlıq gəliıı" (S.Rüsıomov), "Ər 

vo arvad" (Ü.Hacıbayov), “Fvliykən 
subay" (Z.Hacıbəyov) “Toy kimindir" 
(A.Məşədibəyov), “Qızıl giil" (S.Hacı- 
bəyov), rus bölməsində isə "Mavi ına-

(E.Sabitoğlu), “Tozo golin" (C.C ahaııgi- 
ıov), “Nənəıııın şahlıq quşıı" (V Adıgö- 
/olov), "Danabaş koıuluıin ohvalatları" 
(O.Kazımov). rus bölməsindo iso "Seva- 
stopol valsı" (K.Listov). "Yiiz şeytan vo 
bir qı/" ( I .N.Xrcnnikov), “Silva" 
(İ.Kalıııan), "Kuba, m.ıh.ıbbotim ıııə- 
nim". Qal'qa/lı qardaşqızı' (R.llacı- 
ycv) və s. əsəıior tamaşaya qoyuldu.

Sonrakı dövrdo teatrda "O olmasııı 
bu olstın" (Ü.Hacıboyov), "Nəğmoli 
Koniil", Bankır adaxlı" (L.Sabıloğlu). 
"Mohobbot oyunıı (('.Ouliyev). "Tale- 
lor qovuşaııda" (R.liacıyev), “Horoniıı 
ftz uldu/ıı' (S.ƏIəsgərov). "Coşğua qas- 
koniyah ’ (Q.()arayev) və s. repertııaıa 
daxil edilii'. F.Zölırabov, Y.ƏIokbərov və
b.-nın rejissor quıuluşlarında göslonlnn 
tamaşalarda xalq artrstlori H.Bağırov,

İ.Ətbndiycv. “ ISalıar suları” osəıinin lanıa$asmdan səhııə.

Çoban”. “Cırtdan” (M.Seyid/ado) taıııa- 
aya qoyulmuşdur. 60-cı illorclən teatr 

lepertııarını azyaşlı uşaqların, məktəb- 
lilorin səviyyəsiııo uyğuıı tərtib edir. "Üç 
nağıl” (A.Şaiq), “Göyçək Fatına" (M.Dil- 
bazi), “Artıq tamah baş yaıar” (Ə.So- 
mədov), "Keçinin qisası” (Ə.Abbasov), 
"Qaravolli” (Anar) vo s. əsorlor teatrın ən 
yaxşı tamaşalarındandır.

Teatrın təşkikıtçısı, ilk bədii rohbəri 
vo baş rejissoru Mollaağa Bəbiıii olmuş- 
dur. 1980-2005 illərdo teatrııı truppa- 
sında omokdar artistlər Şətıqo Axundo- 
va, Oqtay Dadaşov, artistlordən Man- 
sur Mansurov, Ruslan Həsənov, Hosən- 
ağa Hüseynov, Lyudınila Adamova, 
V. Yelatansev, G.Lunyov, Raisə Sabı 
tova, T.Şmelyova vo b. fəaliyyət göstər-

zurka” (F.Leqar). “Arşın mal alan” 
(Ü.Hacıbəyov), "Siık kıaliçası ’ (İ.Kal- 
man), “Malinovkada toy" (B A.AIck- 
sandrov) vo s. əsəıiər taıııaşaya qoyul- 
du. 40-cı illordo teatrııı repeıtuarı
F.Əmirovuıı “Ürokçalanlar' ( l l>44) vo 
“Gözün aydııı" (1946), Ü.Hacıboyovun 
“Arşın mal alan" (1945) və "Moşədi 
İbad” (1946), Soid Riistəmovun “Dıır- 
na” (1947), Siileyman Əlosgorovun “Ul- 
dıız (1948) operettalaıı ilo zoııginloşdi. 
1956 80 ilbrdo teatrda “Qızılaxtaran- 
lar" (T.Qulivev), “Ev bi/mı, sirr bizim" 
(Ş./\xımdova), Qaymana ’ (Z.Bağı- 
rov). “Hacı Korimiıı Aya soyahoti" 
(A.Rzayev). Milyonçıınun dilançi oğ- 
lu” (S.Əlosgorov; İJ.Hacıbəyov ad. res- 
ntıblika mükalatı, 1967) və “Hicran"

A.Boşirqı/ı, M.Əlımodov. 1 .Malımudo- 
va, omoktlar artistlor R Monııııodov. 
X.Qalarova, X.Muradov. G.Salnuınova. 
S.Musayeva. I .Əhod/ado, I Soforova vo
b. çıxış ediıior.

Ayrı-ayn ılhrdo teatıda rejissoıiar 
A.M.Şəril/adə, H.Əltyiv, ll.İsınayılov. 
S.Dadaşov, Şəmsi Bodalbəyli, Oliheydor 
Əlokborov, Niya/ Şoıil'ov vo b., aklyor- 
lar Biilbiil II I lacıbababoyov. A.Tcıc- 
qulova, Ə.Ooınəıiinski, I Axundova
D.Şaraplı, Calıaıı I alışinskaya, Niıuı 
Miroııova. A.('avadov, Ohmod Aııatol- 
lıı. Əlihiiseyn Qafaıiı. Münovvor Koloıı- 
torli Lütfoli Abdullayev, N./.eynalova 
İ.Hüseynov, Boşir Soloroğlu, K.Kori- 
nıov, Şoliqo Oasınıova, Nocıbo Cchbıı- 
dova, İınamverdi Bağırov. Soyavus
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Aslan, Hacıbaba Bağırov, dirijorlar 
Çiııgiz Hacıboyov, S.Əbsgərov, rəssam- 
lar Əsgər Abbasov, Həsən Mııstafayev, 
Fyodor Qusak və b. foaliyyot göstormiş- 
lor. 80-ci illərin sonlarından teatrda 
əməkdar artistlər Alim Abalmasov, 
Ataq Bəşirqızı, L.A.Vinoqradova, A rif 
Quliyev, Ofelya Məmmədzadə, Vladimir 
Marçenko, İrina Podqornaya və b. çalış- 
mışlar. 1967 ildə teatra Şıxoli Qurbano- 
vun adı verilmişdir.

1922 ildə vahid truppada birləşmiş 
Naxçıvan aktyorlarının iştirakı ilə Nax- 
çıvan Dövlot Dram Teatrı yaradıldı. 
Burada çalışan aktyorlardan R.İsfəndi- 
yarlı. H.Mahmudov, Ə.Xəlilov, H.Səfər- 
li. M .Mirişli, M.Bağırov, C.Zülfüqarlı, 
Ə.Abbasov, Y.Şahtaxtlı, S.Mövləvi, 
İ.Musayev, İbralıim Həmzoyev, Zoroş 
Həmzəyeva, Aydın Şahsuvaıov, rejissor 
Baxşı Qoləndərli, Vəli Babayev və b.-nın 
ləaliyyoti tealnn tarixində mühüm mor- 
lıolo təşkil edir.

Teatıda Azərbaycan və dıinya 
klassiklərinin əsorləri, o cümlodən 
“Elektra” (Sofokl), “Mehınanxana sahi- 
bosi” (K.Qoldoni), “Sevil”, “Od gəlini" 
(C.Cabbarlı), “Otello” (U.Şekspir), 
'■Şeyx Sənan”, “Səyavuş” (H.Cavid), 
"Vaqif (S.Vurğun), “Dəli yığıncağı” 
(C.Məmmədquluzadə), “Həyat” (M .İb - 
rahimov), “Onlar döıd nofər idilər” 
(K.M.Simonov), “Kor padşah” (N.Hik- 
mot), “Astana” (A.Dudarev) vo s. pyeslə- 
ıi tanıaşaya qoyulmuşdur. Teatrın reper- 
tuarında yerli müəlliflərdən Kəmalo Ağa- 
ycva, Hüseyn İbrahimov, Məmmədoli 
Tarıverdiyev, Əliyar Yusifli, Hüseyn 
Razi və b.-nın əsərlərinə də geniş yer ve- 
rilir. 80-ci illərin sonlarından teatrda 
xalq artistloıi Əkbor Qaıdaşboyov, 
Məmmod Quliyev, Zemfira Əliyeva, 
Firuzə Əlixanova, Əyyub Haqverdiyev, 
Sofiya Hüseynova, əməkdar artistlor 
Həsan Ağayev, Kamran Quliyev. Əyyub 
Mommədov, T.Məmmodova, Sona Mir- 
zəyeva, T.Mövlovi, Rafiq Hüseynov, 
Roza Cofərxanova fəaliyyət göstərmişlər.
1965 ildə teatra Cəlil Məmmodquluzadə- 
nin adı verilmişdir.

Gəncədə professional teatr sənotinin 
yaranması və inkişafında Bakı Türk İşçi 
Teatrının 1932 ildə buraya köçürülınosi- 
ııin mühüm rolu olmuşdur. 1933-41 il- 
ləıdo teatrda “Almaz” (C.Cabbarlı), 
“ Həyat” (M .İbrahim ov), “Xanlar" 
(S.Vurğun), “ Kreml saatı” (N.F.Poqo- 
din), “Qaçaq Nobi” (S.Riistəm), “Toy” 
(S.Rəhman), “Qaçaqlar” (F.Şiller) kimi 
orijinal quruluşlu tamaşalar göstə-

rilmişdir. Teatrın yaradıctlıq istiqamoti- 
nin müoyyənləşməsində aktyorlardan 
Ə.Yusifzado, İ.Talıblı, Solmaz Orlin- 
skaya, M.Cəforov, Məxfuro xanım 
(M.Yermakova), Məmmod Bürcəliyev, 
Məmmədrza Şeyxzamanov, M.Avşa- 
rov, Sadıq Həsənzadə, Əhmod Salahlı, 
Ə.Qafarlı, Korim Sultanov, rejissorlar 
Ələkbor Seyfi, Hobib İsmayılov, İ.Əfən- 
diyev, A.Ə.Dadaşov, sonralar Hosən 
Ağayev, Hüseyn Sultanov və b.-nın 
xidmoti olmuşdur. Teatrda bir müddot 
xalq artistləri Ə.Əlokbərov, M .Məm - 
mədov, Kazım Ziya, A.Gəraybəyli, 
Ə.Sultanov, B.Şəkinskaya və b. işlə- 
mişlər. 1941-45 müharibə illorində 
teatrın repertuarında votəııpərvərlik ru- 
hunda yazılmış osərləro geniş yer ve- 
rilmişdir. 50-60-cı illərdə “Ölülər” 
(C.Məmmədquluzadə), “ Kəllo” (N .H ik  
mət), “ Böyük ürək” (İ.Qasımov, H.Se- 
yidbəyli), “Tülkiı və üziiın” (G .F i-  
geyredo), “ Kişilər” (A.Məmmodov), 
“ Komsomol poeması” (İ.Coşğun; 
S.Vurğunun eyniadlı poeması üzrə) və 
s. əsərlər oynamlmış, təcrübəli aktyor- 
larla yatıaşı Monsuro Coforova,
A.Məmmədov, R.Tağıyeva və b. fəa- 
liyyət göstərmişlər. 70-80-ci illərdə 
teatrın tamaşaları mövzu aktuallığı, 
maraqlı səhno şərhi və aktyor oyıınu 
ilo xarakterizə olunur.

Teatrda xalq art;stləri Ə.Abbasov, 
Zülfuqar Baratzado, Sədayo Mustafaye- 
va, rəssamlar Bəhram Əfəndiyev, 
R.Məmmədov, T.Qalarov, Tahir Tahi- 
rov, əməkdar artistlər Qurban Abhasov, 
Əli Allalıverdiyev, Telman Əliyev, 
Firuzə Bədirboyli, Faiq Qasımov, Ağa 
Məmmədov, R.Nadirov vo b. fəaliyyət 
göstormişlor. 1954 ildə teatra C.Cabbar- 
lının adı verilmişdir.

19 əsrin 70-ci illərində Şəkidə yerli zi- 
yalılar xeyıiyyə məqsədilə M.F.Axund- 
zado, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, 
N.Nərimatıov. R.Əfəndiyev, Namiq 
Kamal və b.-nın əsərlərinin tamaşasını 
hazııiamışlar. Sovet hakimiyyəti qurul- 
duqdan sonra Şəkidə dram dərnəkləri 
yaranmış, xalq artistləri İ.Osmanlı, 
İ.Dağıstanlı səhno fəaliyyətinə bu dər- 
noklərdo başlamışlar. 1933-50 illərdo 
Şəkidə fasilolərlə Dovlət Dram Teatrı,
1959-75 illəıdo xalq teatrı fbaliyyət gös- 
tormişdir. İndiki Şəki Dram Teatrı 1975 
ildə yaradılmış, 197(ı ildə “Komsomol 
poeması” (İ.Coşğun; S.Vurğunun eyni- 
adlı əsəri iizrə) ilə açılışı olmuşdur. 
Teatr “Aydın” (C.Cabbaıiı), “Nişanlı 
qız”, “Toy” , “Yalan” (S.Rəhman),

“Adamın adamı”, "Sizi deyib gəlıni- 
şoın'’ (Anar), “ Ezop” (G.Figeyredo), 
“Xıı s quldurbasan”, “Müsyö Jordan və 
dorviş Məstoli şah’fı (M.F.Axuııdzadə) 
və b. əsərləri tamasaya qoymuşdur. 
“ Ustalar” (R.Stoyanov), “ Pəloııg və 
kaftar” (Ş.Petefı) və “Artur Uinin kar- 
yerası” (B.Brext) tamaşalarına göıo 
teatr keçmiş SSRİ-də keçirilən Bolqa- 
rıstan və ADR dram sənəti festivalları- 
nın diplomuna layiq görülmüşdiir. 80-ci 
illərdə teatrın baş rejissoru M.Feyzulla- 
yev olmuşdur. Teatrda rejissoıiar Vaqif 
Abbasov, Cahangir Novruzov, əmək- 
dar incəsənət xadimi Hüseynağa Ataki- 
şiyev səmərəli çalışmışlar. Teatrm trup- 
pasında əməkdar artist Muxtar İbado 
artistlər Fərman Abdullayev, İbrahim 
Əliyev, Mahirə Əmirova, Qəmər Mən 
mədova, Xanlar Haşımzadə və b. fəa- 
liyyot göstərmişlor. 1977 ildə teat: 
Sabit Rəhmanm adı verilmişdir.

H.Ərəblinski ad. Sumqayıt Döv!. 
Dram Teatrı 1969 ildə təşkil edilmi 
açılışı “Miisyö Jordan və dərviş Məstr 
şah” (M.F.Axundzadə) pyesinin tarn;: 
şası ilə olmuşdur. Tcatnn repertuarııı 
klassik və çağdaş Azərbaycan və xari 
ölkə dramaturqlarının pyeslori daxild' 
Ən yaxşı tamaşaları: “Müsibəti-Foxrəı 
din” (N.Vəzirov), “Sən ıə üçiin yaşayı 
san?” (H.Seyidbəyli, İ.Qasımov). “Sc. 
ğun çiçəklər”, “Vəfalı Səriyyə" (C.Cal 
barlı), "İlahi komediya" ı .Ştok), “ Bi 
tün Şərq bilsin” (N.Hosənzado; teatr ta- 
maşalaıına Ümumittitaq baxışın diplt 
mu, 1981), “Afət” (H.Cavid), “Əsrə b. 
rabər gün" (Ç.Aytmatov), “ Dirib;ı 
adamlar" (V.Şukşin), "Bayramın biriw . 
giinü” (N.Hikmət), “Dəyirman” (M.Si 
leymanlı) və s. Teatrda miixtəlif illonl 
R.Əfqanlı, B.Şəkinskaya, A.Bəşirqı:- 
Hicran Mehbalıyeva, N.Sadıqzad- 
Elmira Haşımzadə, əməkdar incəsən 
xadimi M.Fərzəliboyov çalışınışh 
1997 ildən teatrın baş rejissoru F.N 
hərrəmovdur.

1923 ildən Ağdamda fəhlə klu ı 
(1928 ildən “Beynəlittifaq” adlanm 
nəzdində dram, sonralar isə musu 
dram kollektivi olmuşdur) fəaliyyət u 
tərmişdir. Kollektiv “Hacı Qar 
(M.F.Axıındzadə), “Ağa Məhəmmo 
şah Qacar” (Ə.Haqverdiyev), “Nadır 
şah” (N.Nərimanov), “İblis” (H.Cavid), 
“Aydın”, “Sevil”, “Alıııaz” (C.Cabbar- 
lı) pyeslərini, “Leyli vo Məcnuıı”, "Əsli 
vo Kərəm” (Ü.Hacıbəyov), “Aşıq Qə- 
rib" (Z.Hacıboyov) operalarını, “Ər vo 
arvad”, “O olmasın, bu olsun”, "Arşın
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mal alan" (Ü.Hacıbəyov). “ Evliykəıı 
subay". "Əlli yaşında cavan” (Z.Hacı- 
bəyov) musiqili komediyalarını tama- 
şaya qoymuşdur. Ə.Ağdamski. Q.Mu- 
radov. H.Şəmsizadə və b. burada 
çalısmışlar. 1937-50 illordə Ağdam 
Dovlət Dram Tcatrı, 1950 68 illərdə 
dram kollektivi və xalq teatrı kinıi fəa- 
liyyot göslərmişdir; 1968 ildoıı yenə do 
Dovlət Teatrıdır. 1969 ildə teatra 
Ə.Haqverdiyevin adı verilmişdir. Teat- 
rın repertuarmda klassik pyeslər, eləco 
də tarixi və müasir əsəıior -  “Zorən tə- 
bib" (J.B.Molyer), “Xırs qııldurbasan” 
(M.F.Axundzadə), “Ağa Kərim xan Ər- 
dəbili” (N.Vəzirov). “Oağılan tifaq 
(Ə.Haqverdiyev), “Əliqulıı evbııir" 
(S.Rəhman), "Son göz yaşları” (S.Rüs- 
;əm). “Son həmişə mənimbsən” (İ.Əf'ən- 
diyev). “Vicdan ’ (B.Vahabzadə). "Oızıl 
giil olmayaydı..." (R.Rza), “Təhminə 
vo Zaur” (Anar) və s. osas yer tuıur. 80-

illərdə teatrda əməkdar artistlər 
.Qarayev, F.Mahmudova, N.Məliko- 
a və b. fəaliyyət göstərmişlor. 1996 
ıdəıı teatrın baş rejissoru E.Mika- 

yılovdur.
30-40-cı illərdə Lənkəran şəhərində 

»;alq teatrı fəaliyyət göstərmişdir. İndiki 
N.Vəzirov ad. Lənkəran Dövlət Dram 
Teatrı 1973 ild'ə təşkil edilmiş, foaliyyəto 
‘Yaxşt adam” (M.İbrahimov) tamaşası 
ıə başlamışdır. Teatrın repertuarına 

Azərbaycan və xariei ölkə dramaturqla- 
rının əsərləri "Vaqif” (S.Vurğun), 
"Molla İbrahimxəlil kimyagor” (M.F. 
Axıındzadə), “Qış nağılı" (U.Şekspir), 
“Məhv olmuş gündəıiklər", “Mahııı dağ- 
larda qaldı” (İ.Əfəndiyev), "Alov” 
(M.Hüseyn), “Xoşbəxilor” (S.Rəhmaıı). 
"Yaşıl qapı arxasındakı qadın” (R.İbra- 
himboyov), “Topal Teyınur” (H.Cavid), 
“Ölülər (C.Məmmədquluzadə), “Nəsil- 
lər, eşidin" (M.Musiyenko; Azərbaycan 
Leııin komsomolu miikal'atı 1977), 
“Mahmud və Məryəm” (Elçin), “Toh- 
minə vo Zaıır” (Anar) və s. daxildir. Te- 
atrııı truppasında 80-ci illərdo oməkdar 
artistlər B.ƏIiyeva, Qabil Quliyev, 
Kamil Nocəfov və b. fəaliyyol göstər- 
mişlər. 1982 ildən teatrın baş rejissoru
B.Rzayevdir.

Miııgəçevir Dövlət Dram Teatrı 
l% 8  ildə təşkil edilmiş, 1969 ildə
C.Cabbarhnın “Almaz” pyesi ilə açılışı 
olmuşdur. Teatrın rcperluarında klassik 
və miiasir dramaturqların pyeslori xiisu- 
si yer tutur. “Kondçi qızı” (M.İbrahi- 
ınov), “Mahnı dağlarda qaldı”, “Uııuda 
bilmiıom” (İ.Əfbndiyev), “Eşq və inri-

qam” (S.S Axundov), "Müfəttiş” (N.V. 
Qoqol), "Hacı Qara" (M.FAxıındza- 
do). “Aydın”. “Solğun çiçoklər" 
(C.Cabbarlı), "Ölübr" (C.Monımodqu- 
luzado), "Qülb uldıı/u" (N.Xəzri) və b. 
əsərlər teatrııı əıı yaxşı tamaşaların- 
dandır. 80-ci illordə teatrda əməkdar ar 
ustlər V.Məmınədov, N.Rzayeva və b. 
fbaliyyət göstormişlor 1974 ıldo teatra 
M.Davudovanın adı veıılmisdir.

1938 ildə Oazaxda kolxoz-sovxo/ 
teatrı yaradüımş, 19^9 ildə dövlət draııı 
teatrına çevrilmiş və oııa S.Vurğıınun 
adı verilmisdır. Dövlət Dram 'luıtrı 
l l>49 ilədək foaliyyət göstərmiş, 1960 il- 
dan xalq teatrı kiıııi nıövcud olmuş, 
1988 ildo Dcvlot Dram lcatrı (M .V.Vi- 
dadi ad j olaraq B.Vahabzadomn “Dar 
ağacı” pyesinin tamaşası ilə fəaliyyoto 
başlamışdır (1989). Repertuarına “Va- 
q if' (S.Vurğun), “Molla Nəsrəddin və 
Əzrayıl" (Ş.ƏIiyev) və s. tamaşalar da- 
xildir. 2002 ildəıı teatrın baş rejissoru 
Ə.Əhmədovdur.

Goncə Kukla Teatrı 1981 ildo fəaliy- 
yətə başlamış, 1985 ildə "Simurq” xalq 
kukla teatrı adlandınlnnşdır. 1986 ildən 
Gənco Dövlət Kukla Teatn kiıııi fəa- 
liyyət göstorir. "Xeyir vo Şər” (N.Gən- 
cəvi), “Dostluğun sirıi” (H.Həsənov), 
"Üç kcçi balası və yalquzaq eanavar” 
(H.Həsənov), “Qumral quzunun kələyi" 
(R.Soməndər), “Əhmodiıı vəfalı xoru- 
zu” (Ə.Somədov), “ Hamıdan giiclii” 
(İ.Coşğtın) vo s. əsərlər leatrın on yaxşı 
tamaşalarındandır. 1998 ildon Gəneo 
Dovlət Kukla Teatrının baş rejissoru
F.Paşayevdir.

Azərbaycanda ilk peşəkar teatr ləh 
sili ocağı 1923 ildə opera müğəmıisi 
Şövkət Mammədovanm (ilk direktoru) 
təşəbbiisü ib yaradJıuış Bakı Teatr Tex- 
nikumudur. 1928 ildə texnikuma M.F. 
Axundzadanin adı verilmişdir. İlk illər- 
do dram və opcra, sonnılar aktyorluq, 
rejissorluq vo kiııo soiıəti (1935 ildən) 
şöbələri fəaliyyət göstərmişdir. Texıı! 
kıımda Ə.llaqverdiyev H.C’avid. A.M. 
Muradov, V.V.SIadkopcvtsev, P.P l-ri- 
dolin, A.A.Tuqaııov, ll.Abbasov, A.Şə- 
rifzadə, K.Ziya, M.Haşımov, R.Təhma- 
sib, A.(ıoraybə>li. N.N. Boqolyubov, 
Y.A.Qrossman, A.K.Şərıl'ov və b. dorv 
demişlər. Texnikıım A/orbaycanın teatr 
və klublaı ı üçiin aJstyor və rejissor kadr- 
lai'K mədoni-maaril' işçihı i hıuırlayırdı.
C.Cabbaıiı, A.İsgəndorov, İ.Osmanlı, 
Ə .ll. Əlokborov, Ə.Badəlbəyli. I Qədri, 
R.ƏIqaıılı, N.Zeynalova və b. hurada 
oxıımuşlar.

Teatr texnikumumm əsasında 1945 
ildə Azərbaycan leatr institulu (I9 (iK 
ildən A/ərbaycan Dövlət İncəsənət İıı- 
stıtutu. 1991 ildən M.ıdəniyyət \ə İncə- 
səııəi Universiietı) yaradılınışdır. Hura- 
da 14 ixtisas iizrə miitəxəssis (tealr 
kadrları, ınədəni-maaril işçiləri. teatr 
şünas. bodii konstruktivləşdırmə kera- 
ınika-şüşə-pkısiik kütlə məımılatı, sə- 
naye qralikası və s.) ha/ırlanır. Bir nc 
çə fakültəsi (mədani-maarif işi, teatr s ı- 
nəti və rə^samtıq), rejıssorluq uıiixtəlil 
ixtisas kabinetləri. tədı is teatrı. I'oto-ki- 
ııo laboratoriyası vəs. var, İlk btıraxılı- 
şı 1949 ildə olmıışdur Universitetda 
xalq artistləri A.İsgəndərov, M Məın- 
mədov. R ('əhmusib. l.Ka/ımov. I I .Sa- 
layev və b., 80-ci illərdə ,sə xalq rəssam- 
ları T Mmımədov, K .&a/jnızadə. xalq 
artısti Ş.Məmməıtova və b. dərs de 
mişbr.

1982 ildə Gəncədə "Ni/ami". Naxçı- 
vanda "H.Cavıd , Ağdaında "X.Nalə- 
van poe/iya teatrlarmın, Şəkıdə M.l'. 
Axuııdov adıııa Satira Teatrının açılışı 
olmuşdur.

Azərbaycaııda 28 prol'essioııal teatr 
respublikaııın ayrı-ayrı rayon və şəhər- 
lorində (ı4 xalq teatrı, müxtalif müəssisə 
vo məktəblərdə həvəskar teatr kollektiv- 
lori fəaliyyət göstorir (2006).

i)d . : C n f o ı o v  C A/.ırh;ıyc;ın lcalrı.
1873 1073. H„ 1074; Az.trbayciin lcalrınm salııa- 
ıııosi. 2 lıi.s.s.xla ( IK50 1920; 1920 |9Vi)/Toplaya- 
nı vo lorlib cıbui Q . M .t ııı ııı.ıd I i /. Ii„  1975 
19X3; K o r i m o v I . A/orhaycan peşnkar lcalrı- 
ııııı larixi va inkişal' mnrh.ıbbri. It 2002.

In<ıil(ih K.ıtimııv
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Azərbaycaıı kino sənəünin larixi 1898 
ildən başlayır. Həmin il ölkodo xarici 
fllmbrin ilk nümayişi (yanvarm 8-də), 
Azorbaycan fılmlorinin ilk çəkilişi (mayın
31-də, iyunun 6-da) və göstəı ilməsi (iyıı- 
nun 21-də, avqustun 2-də) ilə bağlıdır. 
Azərbaycan kinosunun səssiz dövrii 
(1898 -1935) həm sənədli. həm də b.-xlii 
növlorin formalaşması ilə səciyyəvidir. 
Fotoqraf-kinooperator Aleksandr M i- 
xayloviç Mişon torənndən “Bibiheybət- 
də neft fontam yanğım”, "Balaxanıda 
neft fontanı”, “Şəhər bağında xalq gə-

zintisi”, "Qafqaz rəqsi” və s. xronika 
süjetləri və bir bədi’ kinosüjeti (“İliş- 
din”) çəkilmişdi. 1915 ildə Bakı, Tiflis, 
İrəvan şəhərlərində Pirone qardaşları- 
nın Qafqazdakı “Filma” səhmdar cə- 
miyyətinə məxsııs prokat kontorları 
açılmışdı. 1916 ildə həmin cəmiyyət Ba- 
kının neft sənayeçilərinin pulu ilə 
İbrahim Musabəyovun “Neft və mil- 
yonlar səltəııətində” əsəri əsasında eyni- 
adlı ilk Azərbaycan bədii filminin çəkili- 
şini başa çatdırdı. Filmi çəkmək üçiin 
Petcıburqdan rejissor Boris Svetlov və 
operator Qriqori Lemberq dəvət olıın- 
nıuşdu. Təbiət mənzərələı i Bakıda və ət- 
raf kəndlərdə, pavilyon səhnələri isəTif- 
lisdə çokilmişdi. Filmdə Lütfəli boy ro- 
lunu Hüseyn Ərəblinski oynamışdır. 
1916 ildo Bakıda Üzeyir Hacıbəyovun

“Arşın mal alan” operettası əsasında ilk 
Azərbaycan kinokomcdiyası çokildi.

Azəıbaycan Xalq Ciimhuriyyətinin 
(1918 20) yaranması ölkədə ıııədəni hə- 
yatın canlanmasına böyük təkan verdi. 
Cümhuriyyətin birinci ildöıuimii müııa- 
sibotilə Azərbaycamn ək.-,ər bölgələrində 
el şənliklori, Bakıda isə möhtəşəm teatr- 
laşdırılmış tənlənələr keçirildi. Bununla 
əlaqədar 1919 ildə “Azorbaycanın müs- 
təqilliyinin ildöıuimü münasibətilə təntə- 
nə” adlı tammetrajlı sənədli film çəkilə- 
rək ekranlarda nümayiş etdirildi.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyoti 
qurulduqdan (1920) sonra ayrı-ayrı sa- 
hibkarların foto, kinoteatr və prokat 
kontorlarımn milliloşdirilməsi və biıiəş- 
dirilməsi tədbirləri həyata keçirildi. 20- 
ci illordo Bakıda ycıii operatorlar və xa- 
rici kino şirkətlərinin nümayəndələri tə- 
rəfindən şohərin hoyatmdan, neft mə- 
donlorindən bəhs edən kinosüjetlər vo 
sənədli filmlər çəkilirdi. 1920 ildo “X I 
Qızıl Oıdu hissələrinin Bakıya gəlişi”, 
“X I Qızıl Ordu hissələrinin Bakıda pa- 
radı”, “Bakıda Şərq xalqlarıııın I qurul- 
tayı”, “Pyotr meydanmda iməcilik” ki- 
mi xronika filmləri lcnto alındı. Sənodli 
filmlərlə (“Sovet Azərbaycanımn 3-cü il- 
döniimü”, 1923; “Suraxanı neft mədən- 
lərindo yanğın”, 1923; “Nəriman Nəri- 
manovun dəfni”, 1925; “Frunzenin Ba-

kıya gəlməsi” , 1925) yaııaşı, elmi-kütlovi 
filmləriıı də istehsalına başlanıldı. 1925 
ildə rejissor A.M.Şərifzadə respublikanın 
modəııi və iqtisadi həyatından bəhs edən 
“Azərbaycana səyahət” filminin çəkilişi- 
ni başa çatdırdı. Elo həmin ildən “Azər- 
baycan ekraııı” kinojıırnalı (ildo 4-5  
nömrə) buraxılmağa başlaııdı. Bu illor 
Azorbaycan sonodli kinosunda Mikayıl 
Mikayılov, Aleksandr Litvinov, Alek- 
sandr Makovski kimi istedadlı rcjissorlar, 
V.P.Leınke, Arkadi Yalovoy, A.Tolçan, 
İvan Tartakovski, İvan Manakov kimi 
operatorlar çalışrrdılar.

1923 ildə Azərbaycaıı Foto-Kir ı 
İdarosi (A FK İ) təsis olundu. AFKİ-n :ı 
nəzdində Bakıda “Təyyaıə” , “Edisoı 
“ Minyon”, “Ladya”, “Mədoııçi” və 
kinotcatrlar foaliyyət göstərirdi. 1924 ■ 
də AFKİ-nin istehsalı olan ikiseriy 'ı 
“Qız qalası əfsanosi" (rejissor Vladiı 
Ballyuzek) bədii filmi ckıaıılara çıxdı

Milh rejissor və aktyor kadıian lıa. 
lamaq üçün 1925 ildə Şamil Mahrmıd 
yovun təşəbbüsü ilə AFKİ-nin nəzaı ə 
studiya təşkil edilmişdi. Cəfər Cabb: 
M.Mikayılov, Ağarza Quliyev vo b. bu 
da oxumuşlar. Filmlərin bədii keyfivy, - 
ni yüksəltmək, milli kadrların inkişaıi ı 
kömək məqsədilə Vsevolod İllaıiono 
Pudovkin, İqor Andreyeviç Savçenko, 
Nikolay Mixayloviç Şengelaya, Mb; il 
Edişeroviç Çiaureli kimi məşhur kiııc.-- 
jissorlar, Q.M.Lemberq, V.R.Lemi 
Aleksandr Qalperin, İvan Frolov, Dnıı51 i 
Feldman. Leonid Vasilyeviç Kosmai . 
Yevgeni Şneyder vo b. kinooperator' r 
Bakıya dəvət olunmuş, C.Cabb;< 
Abbas Mirzə Şərifzadə və digoıiəri k o 
yaradıcılığı işinə colb cdilmişdi [AF 
sonralar “Azdövlotkino” (1926-. 
“Azərkino” (1930 33), “Azfilm” (19 
“Azdövlətkinosənayesi” (1934), “A. 
film” (1935-40), Bakı kinostudiy ı 
(194'-59) kimi adlar daşımışdır. 1961 -
don C.Cabbarh adına “Azərbayc;ı 
filrn” kinosöıdiyası adlanır].

Xurafat və cəhalotə qarşı mübarizo, 
inqilab, qadın azadlığı 20-ci illoı in ikin i 
yarısmda Azərbaycan kinosuııun əs;:s 
mövzusu idi. “Bismillah” (1925, rejissor 
A.M.Şərifzadə), “Hacı Qara” (“Sona”; 
1928, rejissor A.M.Şərifzadə), “Sevil” 
(“Azəıbaycan qadını”; 1929) kimi kino 
əsərləri bıı dövrdə yaradılmış uğıırlu 
filmlərdəndir.

“ Scvil”  (1929) filıninılon epizod. İzzəl Orucova Sevil rolundıı.
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30-cu illordo miiasir həyatdan bohs 
cdon. eləcə də tarixi-inqilabi mövzulıı 
filmlər. o cümUdon “ Ləlif' (“Üz-Cizə”), 
“İsmət" (“Adətiıı mohvi”; 1930, 1934, 
rejissor M.Mikayılov), “Alıııaz” vt 
“Y eni horizont" (1936. 1940, rejissorlar 
A.Quliyev, Qriqori Bragiııski), “ Bakılı- 
kır” (1938. rejissor Viktor Turin), 
“ Kondlilər (1939. rcjissor Səməd Mər- 
danov) və s. çokilmışdir.

Azorbaycan kinoftunun sonrakı mor- 
həlosi (1936 -60) səsli kinonun yaraııma- 
sı və geniş ink'şafı ilə bağlıdır. 1935 ildə 
“Azorlllm”in “Mejrabpomfilm" kiııostıı- 
diyası (Moskva) ilə birgə yaratdığı “Ma- 
vı dənizin sahilindo (rejissor Boris Bar- 
net, S.Mordanov) bədii fılmi ilə Azər- 
baycanda səsli kino əsoıiəriniıı isıehsalı- 
ııa başlanıldı. Filmdə baş rollarda tanın- 
mış sovet kinoaktyorları Lev Naıımoviç 
'•;verdlin, Nikolay Afamısyeviç Kryııç- 
kov. Yelena Aleksaıulrovna Kuzmina 
və b. çəkilmişlər. 1936 41 illərdo ekran- 
lara 10-dan çox səsli filın buraxılmışdır.

Səsli kinonun yaranması ilə sonədli 
kinonun da yaradıcı imkanları genişlən- 
di. 30-cu illərdə bu sahədə Seyfulla Bodə- 
lov. Əbdül Həsonov, Əlibala Ələkborov, 
Camal İsmixanov və b. fəaliyyotə başla- 
dılar. “Adlı-sanlı Azərbaycan” (1935, 
ssenari müəllifi və rej. Boris Pıım- 
pyanski, Vladiıııir Yeremeyev) bir hissə- 
li sənədli xronika kinoalmanaxında ilk 
dəfo olaraq, diktor ınətni oçerkin qəhrə- 
manlarının çıxışı ilə sinxron veıilmişdi.
1939 ildən “Azorbaycan ekranı” kino- 

jurnalı “Ordenli Azərbaycaıı" (ildə 36 
nömro) adı altında çıxmağa başladı. 30- 
cu illərdo çəkilmiş tammetrajlı “Şərqə 
yol" (1934, rejissor A.A.Makovski), 
“Azərbaycan incosənəti” (1934, rejissor 
Q.Braginski), “Türk qadınımn baharı” 
(1936, rejissor S.Bodolov) və s. sonədli 
fılmlər diqqotolayiqdir. 1940 ildə rcjis- 
soıiar M.Mikayılov və V.Yeremeyev 
Azcrbaycanda Sovet hakimiyyəti qurul- 
masının 20 illiyi müııasibətilə “ İyirminci 
bahar” sənədli filmini yaratdılar.

Homiıı illərdo M.F.Axundzadoniıı 
(M.F.Axundov) hoyat və fəaliyyotmə 
dair “Səouhi” (1941, rejissor Rza Toh 
masib), vahid süjet xotti ilo bağlı üç ki- 
noııovelladan ibarot ’Bir ailə” (1943, 
rejissoıiar Qriqori Vasilyeviç AleKBan- 
drov, R.Tohmasib, M.Mikayılov), mü- 
haribo dövründo donizçilorin göstordik- 
ləri igidlikloro lıəsr olunmuş “Sııaltı 
qayıq T 9” (1^43, ıejissor A.Q.İvanov) 
bədii filmloı i çokilmişdir.

1945 ildə Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal

alaıı” musiqili komediyası yeııidən ek- 
ranlaşdırıldı. Rejissorlar R.rolımasib və 
Nikolay Lcşşenko, operatoıiar Ə.Ata- 
kisiycv və M.Dadaşov ıııilli koloritə ma- 
lik, parkıq rcalist kinokonudiya yaı«da 
biklilər. Filnı keçmiş SSRİ-do, eləco də 
dünyamn bir çox ölkəsiııdo ıığurjs nü- 
mayiş etdirilmişdir. "Arşın mal alan” 
filminə göro Ü.Hacıbəyov, rejissor 
R.Tohmasib, aktyoıiaıdan Roşid Beh- 
budov, I.eyla Hodirboyli, Əlokbor llıı 
scyn/ado, Miinəvvər Kalontorli vo I ül 
fəli Abdııllayev 1946 ilda SSRİ DövUt 
miikafalma layiq görıildiilor.

40-cı illorin soıuı 50-ci illərin ovvol- 
ləriıulo Bakı kinosludiyasımn osas dıq- 
qoti bodi'-sənodli vo publisistik filnılorin

çokilişino yöııəldilmiş, bıı dövrdə yalnız 
“Fotəli xan" (1^47, rejissor Yefim Dzi- 
qan; 1959 ildəekrana bııraxılmışdır) vo 
“Bakının işıqlaıı” (1950, rejıssorlar 
İosif Yefimoviç Xeyfits, Aleksandr 
Zarxi və R.Təhmasib) bədii filmlori çə 
kilmişdir.

İkiııci düııya müharibəsi (1939 45) 
ıllorindo Azərbaycan saııodli kinosunuıı 
bir ÇtTip rcjissoru (Əbdiil liəsənov vo b ) 
və operatoıiarı (Mirzo Mııstafaycv, 
Mııxtar Dadaşov, S.Bədəlov, V.Y.Ycrc- 
ıııeyev, Ç.Məmmədov vo b.) cobh* xotli- 
no gedarak osgarloriıj qohrəmanlığını 
lenlo çəkirdilər. Ilonıın nuıtcriallar 
xiisıısi bııraxılışlar kimi müxtolir cobha- 
loro göııdorilirdi. Müharibə ilhrində 
qolırəman döytişcül.ır Kaıııal Qasımov 
və Boxliyar Kisrimova lıosr olfmmuş 
“Vətoıı oğlıı" vo “Boxliyar" (1941, 1942,

rejissor A.Quliyev) kinuiıovıJlalan. 
A/ərbaycan xalqının arx* cobhodoki r.>- 
şadolli onıoyini ->k* etdiron kimifurnal- 
lar. kiııooçerklor ılə yaraılıklı |"V.nəıı 
ıığrıında ' (1943. rsjisjoj ö.Jılosonovı. 
"Qayğı” (1943 A.Ouliyev), “Moktuba 
cavab" (1944. ıcjissar t.Ələndlyftv). 
“Qardaşlıq koıııoyi" (1944. ıvjissnr 
M.Dadaşov) vo s.|. I ‘M4 iltb Ikıkı knm- 
stııdiyası Moskva sonodli Hlmlor siıulı- 
yası ilo birgo domzeiloriıı qohrom;ınlı- 
ğından hohs edoıı “Xo/.ır dani/çil.jıi 
(rejissorlar Q.V Aleksaıulrov vo N.İ 
Bolşakov) tammetrajlı sonodli lilıniııi 
çokdi. 1945 ildo Azorb;ıycanda sgvtl 
hakimiyyot' qurulmasının 25 illiyi ilo 
olaqədar rejissor H.Seyidzadə "Oh.Kİı

odlardiyarı” tammetrajlı soııodlı Slmiııi 
yaratdı.

Miiharibodən sonıakı illərdo “Sovct 
Az.ərbaycam" (ildo 36 nömro; "Oıdenli 
Azərbaycan” kinojurııalnıın yeni ndı) ilə 
yanaşı "Gənc ııə s il” ( i ld o 4  ııomrə) k ın o - 

jurnalmın da b ııra x ıh ş ın a  baslamldı. 
1945 5() illərdo sənodli kiııo saluı ııdo 
sscnaristhr İmraıı Oasııııov, Ədluııı 
Qıılııbəyov, rejissoıiar /cyııəh Kazıııın- 
va, Lotıl Səfərov, opeıatoıiaı Aril'N«ri 
ınanhoyov, Teyyub Axııınlov, Xan Ba- 
bayev, bostokaıiar Qara Qfcrayev, Töflq 
Qııliycv vo b. foaliyyoto başladılar. Co- 
ın ıb i A/orbaycaıı xa lcıım ıı 1945 4 ö illo r -  

do a za d lıq  m iib a rı/o s ıiR İo ıı bolıs eılon 
'Ara/ııı o layıııda” (1947 , reıisso ıiar  

Esfir İlyimçııa Şııb. İ.öfnıdiycv) lanı 
metrajlı tilnıi diqqoli collj edirHi 
Rcspııblikada sovcl hakimiyyolimn qo-

■'Arşııı mal alaıı" ( 1945) filmindon kadr.
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ləbəsinin 30 illiyi münasibətilə 1950 ildə 
“Sovel Azərbaycanı” (rejissorlar M .D a- 
daşov, F.Kiselyov) rəngli tammetrajlı 
sənədli fılmi yaradıldı. Film 1951 ildə 
Kann (Fransa) beynəlxalq kinofestivalı- 
nın xüsusi mükafatına layiq görüldü.

Azərbaycan kinosunun intensiv inki- 
şafı 50-ci illərin ortalarından başlamış- 
dır. Bu dövrdə milli ssenarist, rejissor, 
operator, rəssam kadrları yetişmişdir. 
Onların çoxu Ümumittifaq Dövlət Kine- 
matoqrafıya İnstitutunda (Moskva) təh- 
sil almışdı (İ.Qasımov, Ənvər Məmməd- 
xanlı, Tofıq Tağızadə, L.Səfərov, Həsəıı 
Seyidbəyli, Əjdər İbrahimov, H.İsmayı- 
lov, H.Seyidzadə, Ş.Mahmudbəyov, 
Ə.Atakişiyev, X.Babayev, A.Nəriman- 
bəyov, T.Axundov, Rasim Ocaqov,

Kamil Nəcəfzadə, Cəbrayıl Əzimov, El- 
bəy Rzaquliyev, Nadir Zeynalov və b.). 
Bu illərdə bədii filmlorin çokilişinin sayca 
çoxalması onların mövzu dairəsinin ge- 
nişlənməsinə səbəb oldu [“Qara daşlar” 
(1956, rejissor A.Quliyev), 'Qızmar gii- 
nəş altında” (1957, rejissor L.Səfərov), 
“Kölgələr sürünür” (1958, rejissorlar 
İ.Əfəndiyev, Ş.Şeyxov), “Onun böyük 
ürəyi” (1958, rejissor Ə.İbrahimov), 
“Ögey ana” (1958, rejissor H.İsmayılov), 
“Əsl dost” (1959, rejissor T.Tağızadə), 
“Onu bağışlamaq olarmı?” (1960, rejis- 
sor R.Təhmasib), “Bizim kiiçə” (1961, 
rejissor Ə.Atakişiyev), “Böyük dayaq” 
(1962, rejissor H.İsmayılov), “Telefonçu 
qız”, “ Möciizələr adası” (1962, 1963, 
rejissor H.Seyidbəyli). Bakı kinostudiya- 
smda 1957 ildə yaıadılmış “Bir məlıəl-

lədon iki nəfər” (Moskvanın M.Qorki 
ad. kinostudiyası ilə birlikdə, rejissoıiar 
Ə.İbrahimov, İ.V .Q urin) filmi Şərq 
ölkələrindən biıində xalqın azadlıq və 
demokratiya uğrunda mübarizəsindən 
bəhs edir.

Cəsur partizan Mehdi Hüseynzadəyə 
hosr edilmiş “Uzaq sahillərdo” (1958, 
rejissor T.Tağızadə) fılmi Azərbaycan, 
eləcə də keçmiş sovet kinosunun nailiy- 
yətlərindəndir. Dinamik, gərgin hadisə- 
lər, dəqiqliklə verilmiş xarakterlər, ope- 
rator və rejissor işinin yüksək səviyyəsi 
fılmə geniş şöhrət qazandırmışdır.

Bu illərdə müasiıiik mövzusu, xalqın 
məişəti, əmək nailiyyətləri sənədli kino 
ustalarının yaradıcılığında başlıca yer 
tutmuşdu [“S.M.Kirov adına körfəzdə”,

(1954, Venesiya beynəlxalq kinofestiva- 
lının mükafatı, 1955), “ Axtaıan ta- 
par”(1969, rejissor C.Mommədov), 
“Səadət yolu ilə”, “ Bizim Azorbaycan” 
(1957, 1959, rejissor M.Dadaşov), “Ba- 
kı və bakılılar” (1957, rejissor L.Səfə- 
rov), “Azərbaycan mədəniyyətinin ba- 
harı” (1960, rejissorlar C.Məmmədov, 
X.Babayev), “ M .F.Axundov” (1962, 
rejissor N.Bədəlov) və s.]. Sovet kino sə- 
nətinin dəyərli nümunəlarindən sayılan 
“Xəzər neftçiləri haqqında dastan” 
(1953) və “Dənizi fəth edənlər” (1959) 
filmlərini rejissor Roman Lazareviç 
Karmen Bakı kinostudiyasmda çəkmiş- 
dir. Həmin filmlərdə dəniz neftçilərinin 
fədakar əməyi və həyatı əks olunmuş- 
dur. Bu filmlərə görə rejissor R.L.Kar- 
men, operatoıiar Cavanşir Məmmədov

və Sergey Medınski Lenin mükafatına 
layiq görülmüşlər (1960).

1960-80 illər Azorbaycan kinosunun 
dirçəliş dövrü olmuşdur. 60-cı illərin əv- 
vəllərindən Azərbaycanda roııgli filrnlə- 
rin çək’lişi genişləndirildi. “ Koroğlu” 
(1960, rejissor Hüseyn Seyidzadə) bədii 
filmi genişekranlı rəngli Azərbaycan 
kinosıınun ilk nümunəsidir. “Səhoı” 
(1960, rejissor A.Quliyev) fılmi Bakıda 
1905-07 illər inqilabi hadisələrindən 
bəhs edir. Mahnı belə yaranır” (1957, 
rejissorlar R.Təhmasib və M.Mikayı- 
lov) fılmi Dağıstanm xalq şairi Süley- 
man Stalskiyə, “ Leyli və Məcnun” 
(1962, rejissor L.Səfərov) əbədi məhəb- 
bət mövzusuna həsr edilmişdir.

“Arşın mal alan” filmmdən sonıa 
Azorbaycan kinosunda musiqili komc- 
diya janrına meyil gürlənmişdir. “Gö- 
riiş” (1955, rejissor T.Tağızadə), “Bəx- 
tiyaı” (1955, rejissor L.Səfərov, baş n ' 
da R.Behbudov), “O olmasm, bu olsu' 
(1956, rejissor H.Seyidzadə: Azəı ba, 
canda ilk rəngli bədii fılm), “Romeo n 
nim qonşumdur” (1963. rejissor Ş.Ml 
mudbəyov), “Ulduz" (1964. rejiss - 
A.Quliyev), “Əhmod naıadadır?” (196 
rejissor A.İsgəndərov), növbəti ekr. 
təcəssümündə “Arşın mal alan” (19( 
rejissor T.Tağızadə), “Qayınana” (19 
rejissor H.Seyidzadə) və s. filmlərdə 
ənənə davam etdirilmişdir.

60-cı illərin ikinci yarısı-70-ci il 
kinematoqrafıyaya gənclərin böyük 
qrupunun gəlməsi ilə əlamətdar olmh 
dur (ssenaristlərdən Rüstəın və Maqsul 
İbrahimbəyov qardaşları, Anar, A 
Axundova, İsa Hüseynov, YusifSəm; 
oğlıı, Elçin, Raımz Rövşən. Ramiz I 
toliyev, rejissorlardan A rif Babaye . 
Eldar Quliyev, Oqtay Mirqasımı 
Yalçın Əfəndiyev, Tofiq İsmayılc 
Gülbəniz Əzimzadə, operatorlar Zc 
Məhərrəmov, Rasim İsmayılov, Raf; 
Qəmbərov, Valeri Kərimov, rəssam 
Fikrət Bağırov, Rafis İsmayılov, , 
tyorlar Həsən Məmmədov, Şahıı 
Ələkbərov, Həsəıı Turabov, Rasim b 
layev, Şəfiqə Məmmədova vo b.). Onl 
rın yaşlı və orta nəslə mənsub səı 
xadimləri ilə əmskdaşlığı Azərbayca 
kinosunun professional səviyyəsin 
yüksəlməsinə, milli özünəməxsusluğ ı. 
ideya dərinliyi ilə fərqlənən filmləriıı 
meydana golməsinə səbəb oldu. Bu 
dövrün filmlərində müasir lıəyata müx- 
təlif baxışlar, insan xarakıerlorinin təhli- 
li, gənc nəslin formalaşması və s. möv- 
zular başlıca yer tutur ["Bir cənub şəlıə-

“ O olmasın, bıı olsun’" (1956) fılmindən kadr.
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riııdə” (1969, rejissor E.Quliyev), 
“Uşaulığın soıı gecəsi”, “Gün keçdi” 
(1969, 1971, rejissor A.Babayev), “Ən 
vacib müsahibə”, “Var olun, qızlar” 
(1971, 1973, rejissor E.Quliyev), “Həyat 
bizi sınayır” (1972. rejissor Ş.Mahmud- 
bəyov), "Xoşbəxtlik qayğıları” (1976,
H.Seyidbəyli) və s.].

1960-70 illər sənədli kinosunda 
O.Mirqasımov, Yalçın Ələndiyev, Rus- 
lan Şahmalıyev, Teymur Bəkirzadə. 
Nicat Bək rzadə kimi gənclər fəaliyyətə 
başladılar. O.Miıqasımovun "Dəniz” 
(1965), “Qobuotan” (1966), “ Bu, həqi- 
qətin səsidir. Bəstəkar Qara Qarayev” 
(1967) fılmləıində 60-cı illərin ikinci ya- 
rısında sənədli kinonım üslubuııdakı 
müəyyən dnyişiklikJər (diktor mətninin 
olmaması, poetik əhvali-ruhiyyə, dəqiq 
montaj) öziinii göstərir. Həmin filmlərə 
göıə O.Mirqasımov Azərbaycan Leııin 
komsomolu ıniikafatına layiq görülmüş- 
dür (1967). Rejissor Y.Əfəndiyevə, sse- 
lari müəllifı İ.Şıxlıya. operator Z.Məm- 

mədova “Nə yaxşı ki diinyada Səməd 
Vurğun varmış” (1967), rejissor Cahan- 

ir Zeynalova C.Cabbarlının xatirəsinə 
həsr olunmuş-“Solmaz bir bahar kimi”
(1979) filmlərinə görə Azərbaycan Le- 
ıin komsomolu mükafatı verilmişdir. 
70 80-ci illərdə maraqlı elmi-kütləvi 
.ino nümunələri yaradılmışdır: "Naxış- 

ların yaddaşı” (1973, rejissor İ.Əfəndi- 
yev), “Qızıl balıq” (1975, rejissor Cəmil 
Fərəcov), “Eskulap piyaləsinin sirri” 
(1984, rejissor T.Bəkirzadə), "Dirçəl- 
mə” (1984, rejissor C.Fərəcov), “Tor- 
paq borcu” (1986, rejissor Tofıq Mütəl- 
limov), “Əks-səda” (1987), “Balaban” 
(hər ikisinin rejissoru Xamis Muradov, 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı,
1987) vəs. Azərbaycan sənədli kinosun- 
da aktual mövzuların seçilməsi və araş- 
dırılması üçün yeni yollar axtarılır, çəki- 
liş metodunun, montajın, səsləndirilmə- 
nin əlavə imkanları təcrübədə sınamlır. 
Bu baxımdan rejissor T.Bəkirzadənin 
“Dissonans” (1977, Ümumittifaq və 
beynəlxalq kınofestivallarımn mükafa- 
tı), X.Muradovun "Qarabağ bülbülləri” 
(1977), Z.Məhorrəmovun “ Baharla 
birgə” (1978), “ Köç” (1983), (, Zeynalo- 
vun “Səfillər” (1985), "İntizar” (1986), 
“Əbədiyyətə qovuşan ömür” (1987), 
Rauf Nağıyevin “Ölü zona” (1988). 
“Şəhidlər” (1988), “Abşcron qalaları” 
(1989), V.Mİkayılovun “Qışdan sonra 
gələn bahar” (1989) lilınləri diqqətə- 
layiqdir.

1970 ildən “Azərbaycanfilm” kino-

studiyasında "Mozalan” satirik kiııo- 
jurnalı istehsal edilir. Bu kiııojurnalda 
cəmiyyətin antipodları, gündəlik həyat- 
da və təsərrüfatda rast gəlinəıı qüsur və 
nöqsanlar tənqid oluiıur.

İkiııci dünya ınüharibəsinədək Azər- 
baycanda cizgi filmlərinin çəkilməsinə 
yalnız təşəbbüs göstərilmişdir. 1966 ıldə 
"Azərbaycanfilm”də rassarn və rejissor 
ıııultiplikator A.Axundovuıı rəhbərliyi 
ilə ikiillik rəssam-multiplikator kursları 
açılmışdı. 1969 ildə “Azərbaycanlllm”- 
də yaradılmış multiplikasiya sexində 
A.Axunüovanın Azərbaycan xalq nagıl- 
ları əsasında yazdığı ssenari iizrə birhis- 
səli rəngli “Cırtdan” (rejissor Y.Əfən- 
diyev) mulliplikasiya (cizgi) filmi çəkil- 
mişdir. 70-ci illərdə “Fitnə", "Ciicələ-

rim” (rcjissor Ağanağı Axuııdov), “Tiil- 
kü Həccə gedir”, “Cırtdanın yeni sərgü- 
zəştləıi” (rejissor Nazim Məmmədov), 
“Çaqqal oğlu çaqqal” (rejissor Miızə 
Rəfiyev) və s. filmlər yaradılınışdır. 
Rejissorlar Məsud Pənalıi (' Bulud nıyə 
ağlayır?”, 7-ci Ümumiltifaq kinolcstiva- 
Iının mükafatı, “Siçan bəy və Pıs-pısa 
xaııım”, A.Axundovla birgə, “Günlərin 
bir güniində’, "Dınqıl, sazım, dınqıl", 
“Xoruz”, “Qız qalası haqqında əfsanə” 
vəs.), Əsgər Məmmədov ("Daş”, “To- 
ral və Zəri”, “Taya”, “Dəcəl dovşan”, 
"Sehrlı ləçək”, “Uçaıı züralə” və s.), 
Arif Məhərrəmov (“Yatmaq vaxtı çat- 
mışdır”), Vahid Talıbov (“Təqib’), 
R.Şahmalıycv (“Sehrli naxışlaı ”), Hallz

Əkbərov (“Talada ev”), hırəngiz Qur- 
banova (“Bir dələ axşamçağı”, “Ağııcda 
oturmuş aııa”, "Seans” və s.) və baş- 
qaları maraqlı cizgi fılmlərı çəkınişlər. 
1981 ildən “Cırtdaıı-pəhləvan" cizgi 
likrıbri seriyası çəkılir.

1965 ildən Azərbaycan tclcviziyasın- 
da da cizgi fılmləri istehsal olunur 
["Danışan işıqlar” (1965), “Qırmızılar, 
qaralar və başqaları"' (I96y). rejissor 
R.İsmayılov)]. Rejissor Vaqif lkhbudo- 
vun İlham" (1972, ilk Azərbaycaıı 
kukla-cizgi filmı). "Göyçək hatma” 
(1973) və “Möcüzələr adası" (1978) cizgi 
lllmləıi Ümııınıttifaq televiziya filmlərı 
festivalında mükafata layiq görülmiiş- 
dür. “Azərbaycanfilın kinostudiyası 
səsli (ağ-qara, rəngli). genişekraııh, pa-

ııoram və genisforınatlı lilmlərdə səsiıı 
siereofonik yazılışını təınin cdən yeııi ki- 
noavadanlığı ilə təchiz olıınmuşdur.

70-ci illərin soıııı -80-ci illərdən baş- 
layaraq müasir Azərbaycan kinosuııda 
ınəıısvi-əxlaqi problemlərə diqqət dalıa 
da artmışdıı. Ssenarist R.İbrahimbə- 
yovla rcjissor R.Ocaqovuıı filmlariııdə 
hərnin problcmləriıı tahliliua ıneyil 
giiclüdiir [“ İsiiııtaq”, 1979. 13-cü Üınu- 
ınittifaq kinofestivalının baş miikalatı, 
Düşənbə. 1980; SSRİ Diivlət miikal'atı
1981), “Bağlı qııpı" (I9S I) “ Paık" 
(1983, “Lepiilm” kinostudiyası ilə bir- 
likdə), "özgə ömür” ( )  "Olsəın 
bağışla” (198^)]. Etik-psixoloji dərinlık 

Dc ki scvirsən məııi" (rejissor Mıırad

“ Axırıncı aşırım”  (197!) filmindon kadr.
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İbrahimbəyov), “Bizi bağışlayın” (re- 
jissor A.Babayev), “Anın quıulıışu”, 
“ İşgüzar səfər” (rejissor R.İsmayılov), 
“Giimüşü furqon” (rejissor O.Mirqası- 
mov), “Babamızın babasının babası”, 
“Bağ mövsiimii” (rejissor T.Tağızadə), 
“ İlıq dənizdə buz parçası” (rejissor Yuli 
Solomonoviç Qusman), “Giimüşgöl əf- 
sanəsi”, “Bıırulğan”, “Təxribat” (rejis- 
sor E.Quliyev), “Şeytan göz qabağında” 
(rejissor O.Mirqasımov, 21-ci Ümumit- 
tifaq kinofestivalının mükafatı, Bakı.
1988) filmlərində müşahidə olunur. 
“Yaramaz” (1988, rejissor V.Musta- 
fayev) filmində xarakter deformasiyası 
mııasir bədii ifadə vasilələri, satirik bo- 
yalaıia təsvir edilmişdir. Film ölkə xari- 
cində də böyük maraq doğurmuşdur.

60-80-ci illərdə tarixi-inqilabi janrda 
bir sıra maraqlı orijinal filmlər çəkil- 
mişdir. “Mosfılm” kinostudiyası ilə bir- 
gə yaradılmış “Ulduzlar sönmiir” (1971, 
rejissor Ə.İbrahimov) filmi N.Norima- 
novun fəaliyyətindon bəhs cdir. S.Vur- 
ğunun “ Komsomol poeması”nın mo:iv- 
ləri üzrə çəkilmiş “Yeddi oğul istərəm” 
(1970, rejissor T.Tağızadə, Azərbaycan 
Lenin komsomolu mükafatı, 1970) fllmi 
20-ci illəıin komsomolçularına həsr 
olunmuşdur. “Səmt küləyi” (1973, 
rejissor E.Quliyev) filmi Azərbaycan 
kiııosuııun tarixində xarici ölkə (Çexo- 
slovakiya) studiyası ilə birgə yaradılmış 
ilk əsərdir. “Axırıncı aşırım” (1971, 
rejissor K.Rüstəmbəyov), “Qatır Mərn- 
məd” (1974, rejissor R.Ocaqov) filınlə- 
ıində sovct hakimiyyətinin ilk illərində 
Azərbaycan kəndində gedən sinfi müba- 
rizədən bəhs olunur. “Sevinc buxtası” 
(1977, rcjissor E.Quliyev, Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı, 1978), “Birisi gün 
gecəyarısı” (1982, rejissor A.Babayev, 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı,
1986), “Atları yəhərləyin” (1984, rejis- 
sorlar Ə.Mahmudov, H.Turabov, Azər- 
baycan SSR Dövlət mükafatı, 1986), 
“ İşarəni dənizdən gözləyin" (1987, 
rejissor C.Mirzəyev) filmləri də tarixi 
mövzulardadır.

“Nəsimi” (1973, rejissor H.Seyid- 
bəyli, 7-ci Ümumittifaq kinofestivalının 
əıı yaxşı tarixi film üçün mükafatı, 1975) 
filmində dahi şairin həyatı, o dövrün so- 
sial və oxlaqi problcmləri əksini tapmış- 
dır. “ Dədə Qorqud” (1975, rejissor 
T.Tağızadə) filmi poetikliyi ilə fərqlənir. 
“ Babək” (1979, rejissor E.Quliyev) fil- 
mində 9 əsr Azərbaycaıı sərkərdəsi Ba- 
bəkin başçılığı ilə Xilafətə qarşı xalqın 
miibarizosi təsvir cdilmişdir. “Nizami”

(1982, “Mosfılm” ilə birlikdə; rejissor 
E.Quliycv) filmində N.Gəncovinin, 
'Qəm pəncərəsi” (1987, rejissor Anar) 

filmində iso C.Məmmədquluzadənin 
obrazı canlandırılmışdır.

Azərbaycan bədii televiziya fılmləri 
içərisində “Ad giinü” (1977, rejissor 
R.Ocaqov), 8-ci Ümumittifaq televi- 
ziya filmləri festivalımn 1-ci mükafatı, 
Bakı, 1^79; Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatı, 1980) xüsusilə fərqlənir. 
“ Dantenin yubileyi” , “Təkcə adanı 
özünlə apara bilməzsən”, “Ötən ilin soıı 
gecəsi” (1978, 1980, 1983, rejissor
G.Əzimzadə), “Anlamaq istəyirəm” 
(1980, rejissor O.Mirqasımov) və s. bə- 
dii filmlər də Azərbaycan televiziyası- 
mn istehsalıdır. “Üzeyir ömrü” (1982, 
rejissor Aııar) televiziya filmi geııiş ar- 
xiv materialları osasında yaradılmışdır.

“Mozalan”
Satirik kinojurnal. 1970 ildə "Azər- 
baycanfilm" kinostudiyasının nəz- 
dində yaradılmış, 1980 ildən Azər- 
baycan SSR Dövlət Kinemato- 
qrafiya Komitəsinin orqanı kimi fə- 
aliyyət göstərmişdir. Dövrün idarə- 
etmə sistemi və üslubundakı 
inkişafa mane olan bürokratizm, sü- 
ründürməçilik, sənayedə, kənd tə- 
sərrüfatında, tikintidə, təhsildə, sə- 
hiyyədə və s. olan neqativ hallar ki- 
nojurnalda kəskin tənqid olunurdu. 
1971-79 illərdə rüblük, 1980 ildən 
isə ildə 8 nömrəsi buraxılmışdır.

Bəzi filmlərdə İkinci dünya mühari- 
bosi (1939-45) mövzusu öz əksini tap- 
mışdır: “Bizim Cəbiş müəllim” (1969, 
rejissor H.Seyidbəyli), “Şəıikli çörək” 
(1969, rejissor Ş.Mahmudbəyov, Azər- 
baycan SSR Dövlət mükafatı, 1970), 
“Bakıda küləklər əsir” (1975, rejissor 
M.Dadaşov), “Tütək sosi” (1975, rejis- 
sor R.Ocaqov) və s. Rejissor R.İsmayı- 
lovun “Sizi dünyalar qodər sevirdim”,
(1985) filmi Sovct İttifaqı Qəhrəmanı 
Həzi Aslanova həsr edilmişdir.

Azərbaycanda uşaq filmlərinin isteh- 
salına da mühiim əhəmiyyət verilir [“Bir 
qaianın sirri”, “Sehrli xalat”, “Qərib 
cinlər diyarında” (1959, 1964, 1976, 
rejissor Ə.Atakişiyev), “Şir evdon getdi” 
(1978, rejissor R.İsmayılov), “Mən 
mahnı qoşuram”, “Əzablı yollar”, 
“Musiqi müəllimi” (1978, 1982, 1983, 
rejissor T.İsmayılov), “Gəmi saatının 
sirri” (1982, A.Dovjenko ad. kinostu-

diya ilə birlikdo; rejissor R.Şabanov), 
“Qaladan tapılan mücrü” (1982, rejissor
G.Əzimzado) və s.]. 1989 ildo ilk faııtas- 
tik Azərbaycan bədii fılmi (“Əlaqə”. 
rejissor Ç.Zeynallı) yaradılmışdır.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 
bərpa edildikdən (1991) soııra kino sa- 
həsiııdə boyük inkişaf prosesi getsə do, 
çəkiləıı filınlərin sayı əvvəlki illərə nisbə- 
tən az olmuşdur. Buııunla belə, Azor- 
baycan kinematoqrafçıları yiiksok bədi- 
iliyi ilo seçilən bir sıra filmlər yaratmış- 
lar; “Qəzəlxan” (1991, vejissor Ş.Ələk- 
bərov), "Nakəs” (1991, rcjissor V.Mus- 
tafayev), "Tohminə” (1993, rejissor 
R.Ocaqov), “Həm ziyarət həm ticarəi" 
(1994, rejissor R.Ocaqov), “Yarasa” 
(1995, rejissor A.Salayev). “Özgə vaxt” 
(1996, rejissor H.Mehdiyev), “Hər şey 
yaxşılığa doğru” (1997, rejissor V.Mus 
tafayev), “Otel otağı” (1998, rejissor 
R.Ocaqov), “Sarı gəlin” (1997, rejissor 
Y.Rzayev), "Ailə" ( rejissorlar R.İb 
himbəyov, R.Həsənoğlu), “Nə gözəlc; 
bu dünya” (1999. rejissor E.Quliye 
"Yuxu” (2001. rejissor F.ƏIiyev), “( 
sunçu” (2002. rejissor O.Mirqasımo 
“Girov” (2005, rejissor E.Quliyev), "c 
vida, cənub şəhəri” (2006, rejiss ■ 
O.Səfərəliyev).

20 əsrin 90-cı illərindon kinoda ö 
sekıor yaranmağa başladı. Müstə ı 
studiyalarda xeyli kino və videofılı 
çəkildi (“Geco qatarında qotl”, 1990. 
jissor Ə.Mahmudov; “Girişmə. öL 
ıər!”, 1990, rejissor C.Mehdiyev; “Qn 
mızı qatar”, 1993, rejissor H.Fətullay1 
“Yük”, 1995, rejissor R.Almuradlı).

Müstoqillik dövrü kinosunun mür: - 
ciət etdiyi osas mövzulardan biri Q,ı 
bağ münaqişəsi, azərbaycanlıların 
yurd-yuvalarından didərgin salmm 
crmənilərin Azərbaycan torpaqlanm' ■ 
törətdikləri vəhşilikləıio bağlı olmuşui t  
Ceyhun Mirzəyevin “Fəryad” (199 
Ənvər Əblucun “Ağ atlı oğlan” (19‘ ; . 
Gülbəniz Əzimzadənin “Ümid” (1 yv 
Rüfət Əsədovun “Arxada qalmış 
ləcək” (2005) filmləri bu mövzudadıı

Rejissor Vaqif Mustafayevin üm 
milli lider Heydor Əliyeviıı hoyat vo 
liyyətiııə həsr etdiyi silsilo filmlər böv 
maraqla qarşılanmışdır. Həm.n silsilo- 
dən “Heydər Əliyev. Əsl mohəbbət luıq- 
qında” adlı 6-cı film IV  Avıasiya telefo- 
rumunda (Moskva, 2001) əsas vo xiisusi 
nuikafatlara, “ Bir həsodin tarixi” adlı 7- 
ci filın isə X I I I  sənədli rilmlor festıvahn- 
da (Yekaterinburq, 2002) xüsusi miika- 
fata və V Avrasiya telcforumıında
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(Moskva, 2002) Qran-pri miikafatına 
layiq görulmüşdiir.

Son illərdə Azorbaycanın kiııo xa- 
dimləri xarici homkaıiarı ilə yaradıcılıq 
olaqələrini genişləntlirmişlor. Xalq ar- 
tisti Hacı Murad Yagizarov "Uavariya- 
nim”iıı istehsalı olan “Şpeyer və ()” 
(2005), Münhenin ZD F  lelekanalının 
istehsal etdiyi "Şübnə altında" (2005) 
fılmlərindo əsas rollara çokilmişdir.

90-cı rliorin ikınci yansından Azor- 
baycan kinosu müstoqil şəkildə beynəl- 
xalq festivallarda iştirak ctmoyo bas- 
laınış və bir sıra uğurkır qazanmışdır. 
Rejissor Ayaz Salayevin “Yaıasa” bədii 
fılmi 1996 ildə Fransamn Anje şəho- 
rindo keçirilən beynəlxalq kinofestival- 
da Qran-Pri mükafatına layiq görülmiiş-

dür. Hüseyn Mehdiyev 'Ozgə vaxt" 
bodii filmiııo göıo Madrid kinolcstı- 
valcuda oıı yaxşı rejissor işi üçiin ləsis 
oluııımış "Qızıl Sevilla”, Ayan Mirqa- 
sımova on yaxşı gənc aktrisa iiçün təsis 
cdilmiş “Giimiiş Sevilla" prizlorixıi al- 
mışlar. A.Mirqasımova homiıı fılmdəki 
roUına göro 1997 ildo Daşkonddo 
keçiıilən X II Beynolxalq kinol'estivakla 
“Qızıl Zanbaq . Rusiyada keçirilon 
"Kinoşok" l'estivalııula (1997) qadın 
rokınun on yaxşı ifaçısı miikafallarına 
layiq görülmiisdür. Rejissor Yavor 
Rzayevin (o, lıom do ssenaı i müollindir) 
“Sarı gəlin” bodii jj'ilnıi ’Kinoşok" 
festivalında (19‘)9) on yaxşı ssenariyo 
göro baş mükafat, V.Mustafayevin "I lor 
şey yaxşılığa doğrıı” bədii filmi Ober-

haiı/eıı (Almaniya) Bcyııolxalq Kİno- 
lestivalında (1999) mr ııeço mükafat, 
Kaıiovı Varı fcstivalında (2000) * A/jıd- 
lıq pjizi. O.Mirqasimovıııı "Ovsuııçu" 
bodii lllını Kazan johoriıuh keçiriloıı I 
Bevııolxalq müsılmaıı kinusiı fcstiva- 
lıuda (2005) "Əıı yaxşı bodii filın" 
ııominasiyası iizro mükafat alnuşlar

& ıl. . K y p ö ;ı ıı c) n M , K y ı ıı 6 c K o ıı ,1
KllllO L'OIICIL'KOl (I A lcpflilii LÜ.MIİİI. IT. I%y. Sa 
d ı x o v  N.  A/.ırbaycan lıodii kınosıı. H, 1 ‘>70;
I a ;ı ıı ıı c K a h H. KııııoııCKycWııo cı pam»ı 
oıııcii. M. I‘)7I; l aı ıı- iiu ıc  II ( . Kııııo ıı 
ııpcMH. I).. 19X1; Da ı l uşov  A.  Kkran draına- 
Uırgiyası. H IW9; O'icpKiı ııcıopnıı ;uc]i6aii- 
;i*aııCKoro kiiiio. I> 2001; K a ı  m t  ad t  A. 
Az.trbaycan kinosu: filnıl.ırin i/ahlı kataloqu. 2 c.- 
ıla. U.. 200.1.

Rumiz U.mıniMİov
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Azərbaycanda qədim zamanlardan 
çövkən, atsürmə yarışları, güləş və s. 
oyunlar, eloco də meydan tamaşaları 
(kəndirbazlıq) mövcud olmuşdur. Xalq 
şənlikləri və bayramlarda təşkil oluııan, 
elocə də ayin və mərasimlərlə bağlı ta 
maşalarda (“Kosa-kosa vo s.), dorviş- 
lərin göstərdikləri ovsunlarda, məzhəkə- 
çilərin oynadığı satirik səhnəciklərdə 
siık sənətiniıı bir çox elementlərinə rast 
gəlirıir.

Azərbaycanda ilk stasionar sirk-hey- 
vanxaııa 19 əsrin 90-cı illsriııdə açılmış- 
dır. 1904 ildo Torqovaya (indiki Niza- 
mi) küçəsiııdə taxtadan "Sirk-teatr” bi- 
nası quraşdırılınış, 1906 ildo bina yan- 
dığından, onun yerində daşdan yeııi sirk 
binası tikilmişdir. Bakıda birinci sirk 
1912 ildo açıimış, 1914 ;ldə kinoteatr 
avadanlığı ilo tochiz edilmişdir. 191(ı il- 
do dağıdılmış sirk hınasının yerindo Bir- 
ja (ind'ki Ü.Hacıbəyov) küçosində yeni 
siık binası inşa edildi. 1924 ilin deka- 
brında yanğın ııəticəsində bıı biııa dağıl- 
dı, onun ycrıııdə yeni sirk binası tikıldi. 
20-ci illəıdo Bakıda müxtolif sirk kollck 
tivləri çıxış edirdi. Azorbaycan sirk ıısta- 
sı Ələkbər Fərrux sirk-balaqanda akro- 
bat, jonqlyor və ekvilibrist kimi fəaliy- 
yətə başlamışdır. O, 18l>5 ildon müxtolif 
heyvanlar (timsah, polong, şir, fil, ilan, 
at və s.) tolimçisi olmıışdur.

Azərbaycanda Sovct hakimiyyoti

qurulduqdan (1920) sonra pərakoııdo 
fəaliyyət göstəron sirk arlistlori vahid 
qrupda birlosdilər. 1938 ildə Mikayıl 
Cobrayılov respııbliktıda ilk dofə olaraq 
“Sirk səhnodə” estrada proqraınım ha- 
zııiadı. Proqramda moşhur güləşçi. xalq 
artisti Roşid Yusifov, kupletçilər. əmək- 
dar artistlər Yusif vo Yunis Ağayev qar- 
daşları, itlər tolimçisi Maral xanıın Şiri- 
nova işSirak edirdilər. Bu qrun respııbli- 
kanın şəhər vo koııdlərindo do uğurla çı- 
xış edirdi. 1941 ildo “Sirk sohnodo” qrıı- 
pu Bakı sirkinin filialı oldu. İkiııci 
diinya müharibəsi (1939 45) illərindo 
Azərbaycan sirk artistlori ordu hissolə- 
rində, neft mədonlorindo, fabrik vo za- 
vodlarda, lıorbi xostoxanalarda çıxış 
edirdilor.

1945 ildo Azəıbaycan siı k kollektivi 
yaradıldı. Kollektivin özoyini Bakı sir- 
kinin filialı, Azorbaycan Dö\lot Estra- 
dasıııın arlistlori, badii özfəaliyyot kol- 
lektivləri vo dornokloriııin i.ştirakçıları 
toşkil edirdi. Azorbaycaıı sirk kollcktivi- 
nin ilk proqramı SSRİ xalq aıtisti 
Üzeyir Hacıboyov, A/.orbaycan xalq ar- 
tistlori Soltaıı Dadaşov (rcjissor). Soiıl 
Riistomov (bostokar), Əmiııo Dilbafi 
(balelmeyster), Azorbavcan xalq rossa- 
mı Sergey Mitrofaııoviç Ycllmenko vo
b.-mıı iştirakı ilo yaradıldı. “A/orbay- 
caıı toyu” adlanaıı bıı prot|ram 1946 il- 
do Bakıda vo Moskvada, sonra iso kcç-

ıııiş SSRİ-nin başqa şohorlorindo gösto- 
rilmiş və 1951 ilodək repertuardan düş- 
momişdir. Siık meydançasında qodim 
adot və ononolor canlandırılır, xalq ııuı- 
siqisi səsloıiır, milli rəqslor ila oluııurdu. 
Tamaşanın sonunda zorxana nömrolori 
vo nnlli giiloş nünıayiş etdirilirdi. Ilk 
proqramın iştirakçıları arasıııda kondir- 
baz Rza Əlixan, jonqlyor, Azorbay- 
canın xalq artisTi Xosrov Abdullaycv 
(sonradan lıom də məslıur illüziyaçı ol- 
muşdur), adlı-sanlı palılovan Sali Süley- 
ıııan xiisusilə seçilirdilor.

50-ci illorin ovvolloriııdo M.Cahrayı- 
lov sirk proqıaımnı ytniloşdirdi. Milli 
roqslor yenı qııruluştla hazırlanmış (ba- 
letmeystcr I hnifo/ado), on<ı yeni musiC|i 
tortibaü (bostokarlar xalq artisti S.lla- 
cıboyov. i'.Ouliyev) və bodii tərtibat 
(rossam G.Mustafayeva) verilıııişdı. 
Siık nönıraJərindo omokdar aı tist l '.No- 
zirovıın rohbniiyi ilo akrobatlar qı upıı, 
illü/.iyaçı, omokdar flrtist Moıısıır Şiı va- 
ni, ckvilihristlor XolıHıycvlor. ioııqlyor 
Ömor vo satirik Qasıııı Abdııllayev (Qa- 
sıııı Bibioğlıı) vo b. iştiıak edirdilor. 
Sonralar bıı proqram tlalıa da /oııgiıı- 
loşdirilıııiş vo 1959 tldo M<",kvad.ı keçi-
l ilmiş Azarbaycaıı odobiyyalı və iııcoso- 
fiati oııgiioJiiyiinda ‘Bi/ BaJadamq" adı
ilo göstərılmişdir (tamaşanm eıuıii 
müollili İ.Fiıık, ıtjisKOrıı S.Pulaşov, 
bostokarı xalcı arliıti R.llacıyev. r#f
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samı G.Mustafayeva idi). Moftil üzə- 
rində rəqslər (Ş.Baxşəliyeva, G.Nəziro- 
va). ekssentrik akrobatika (S.Rəsulov, 
M.Əhmodov), kəndirbazlıq (Əlixanov- 
lar ailosi), heyvan təlimi (İ.Mirzəyev) 
nömrələrində milli onənələr parlaq əksi- 
ni tapmışdı. Azarbaycan sirk kollektivi
1966 ildə Bakı sirkinin meydançasında 
“Qaya üzərində şəfəq” adlı qəhrəmani-

romanlik pantomimdən ibarət süjefli ta- 
maşa göstərdi (ssenari müəllifləri S. 
Dadaşov, M.Cəbrayılov, L.Kukso, re- 
jissor Y.Ryabçikov, rəssamlar -  Azər- 
baycamn əməkdar rəssamı Ə.Almasza- 
də və A.Folkovski, bəstəkar R.Hacıyev, 
baletmeyster V.Leonov). Tamaşada 
kəndirbaz C.Zalov, Y.Merdenovun rəh- 
bəıiik etdiyi atsürənlər dəstəsi, Viktor 
Nesteroviç Xihıya və N.Qolyadzenin 
ekvilibristlər dəstəsi, kloıın M.Pozdnya- 
kov (Xoca Nəsrəddin obrazında), musi-

Azərbaycanda estrada sənətinin 
mənşəyi qaravəlli tamaşaları, aşıq sənə- 
ti. kəndirbaz və meyxanaçıların çıxışla- 
rı, xalq tamaşaları ilə bağlıdır. 1901 ildə 
Azərbaycanda ilk “Şərq konserti” təşkil 
edilmiş, konsertdə xanəndələr, aşıqlar, 
orkestr və xor çıxış etmiş, musiqili la- 
maşa göstərilmişdir.

qi ekssentrikləri K.Abdullayev və
H.Məlikov (Şulu və Qulu obrazlarında) 
iştirak edirdilər. Tamaşada aparıcı rol- 
larda artistlərdən S.Rəsulov (Aslan), 
Ş.Baxşəliyeva (Güllü), Ələsgər Əsgərov 
(Səfər bəy), musiqi ekssentriki Yıınis 
Ağayev, satira ustaları Ə. və M.Rzayev- 
lər, jonqlyor və illüziyaçı Xosrov Abdul- 
layev, sazçı qızlar ansamblı, itlər təlim-

çisi Maral xamm Şiıinova və b. çıxış 
edirdilər.

1987 ildə “Azərbaycan işıqları” adlı 
tamaşası ilə yeni Azərbaycan sirk kol- 
lektivi yaradılmışdı (ssenaristlər R.Əli- 
yev və E.İsrafilov; ıejissorlar- Azərbay- 
can SSR əməkdar artisti Ramiz Əliyev 
və A.Qorodetski, haletmeyster Nailə 
Nnzirova, ıəssam Toğrul Nərimanbə- 
yov). Taıııaşaya “Azərbaycan ritmləri” 
(Fikrət Əliyevin rəhbərliyi ilə 10 nəfər- 
dən ibarət akrobatlar qrupu), “Milli at

ESTRADA

Estıada sənəii professional yaradıcı- 
lıq növü kimi 1920 ildən təşəkkül tap- 
mışdır. Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teat- 
rımn yaradılması (rus bölməsi 1920, 
Azərbaycan bölməsi 1921) Azərbaycan 
estrada sənətinin inkişafında mühi'ım rol 
oynadı. Tcatrda miniatür tamaşalar va- 
sitəsilə əski diinya ifşa olunur, aktual

oyuııları” (Sabir Səmədovun rəhbəıiiyi 
ilə), “Ulduzlara doğru” (kondirbazların 
çıxışı), “Çomaq davası”, “Papaqapardı- 
qaç” kimi maraqlı nömrələr daxil idi

Azərbaycan sirk ustaları müxtəlif 
proqramlarla xarici ölkələrin bir sıra şə- 
hərlərində çıxış edirdilər. Görkəmli sirk 
ustası X.Abdullayev dünyanın 48 ölkə- 
sində qastrolda olmıış, onıın çıxışları 
xarici ölkə tamaşaçıları tərəfındən rəğ- 
bətlə qarşılanmışdır.

1967 '1 dekabrın 27-də Bakı sirkinin 
yeni binasının (memarlar Ənvər İsmayı- 
lov, Faina Leontyeva) təntənəli açılışı 
oldu. Bakıda miixləlif vaxtlarda gör- 
kəmli siık ustaları Emil Teodoro' iç 
Kio, İqor Emilyeviç Kio, V .F ila to \. 
Vladimir və Yuri Durovlar, İrina Buqri- 
ınova, V.Doveyko və b. çıxış etmişlər. 
Azo-baycan sirkində Azərbaycan Res- 
publikasının xalq artisti, ekvilibrist \. 
heyvan təlimçisi Tofiq Axundov, əma:- 
dar artisllərdon musiqi ekssentr 
Ə.Əsgərov, illüziyaçı L.Abdullaye'. 
homçinin “Qarışıq ekzotik heyvan 
qrupu” attraksionunun ıəhbəri Cən 
Şirvani, hava gimnastiarı R. vəT.N;. 
rovlar, hava gimnastı və heyvan təlim 
si İ.İsrafilov, ekssentriklər M . vəZ.Q  
banovlar, A.Rzayevin rəhbərliyi 
aktyorlar qrupu və b. foaliyyət gösı 
mişlər.

SSRİ-nin dağıldığı və Azərbayc;: ..n 
müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdə ölkoni ı 
sirk ustaları xarici ölkələrə işləməyə 
getdiklori üçün sonrakı dövrdə sirk 
arenasında yalnız qastrol tamaşaları 
göstərilmişdir.

Ə tl.: A s l a n o v  I- . El-oba oyıınıı, xalq 
maşası R 1984.

İııt/ild b  K jr in u  ;

ınövzulu kiçik həcınli əsərlər oynanılıı- 
dı. Burada aktyorlardan Hacağa Abl'a- 
sov, Ələkbər Süheyli, Sidqi Rıılıulla, 
Mirzağa Əliyev, Əlıınəd Oomərlinski, 
Mirmahmud Kazımovski, Əhməd Ana- 
tollu vo b. fəaliyyət göstərmişlər. Ziilfü- 
qav Hacıboyov, Asəf Zeynallı tamaşaiara 
musiqi bostoləmişlor.
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30 40-cı illərdə Ə.Anatollıı və Da- 
daş Şaraplı, H.Abbasov vo M.A.Əliyev 
("Hacmirz”), H.İbrahimov ("Şiinası”) 
və Q.ƏIiyev (“Dayıoğlu-bibioğlıı” ) kimi 
satirik kuplethr və miniatur səhnəciklor 
ifa edən duetlor mövcııd ıdi

Bədii qiraət estrada sənatinin geniş 
yayılmış növlərindondir. Aktyoıiardan 
Kazım Ziya, Rza Əfqanlı, Əlasgor Əlok- 
bərov, Həsonağa Salayev, Müxlis Cəni- 
zadə, Əli Zeytialov, Soməndor Rzayev, 
Həsən Əbluc, Molıluqo Sadıqova, Əmi- 
no Yusifqızı, Mikayıl Mirzoyev vo b. bo- 
dii qiraət ustaları kimi tanınmışlar.

1938 'ldə yaradılmış "Sirk sohmdə 
estrada proqramında kupletçilor Yusif 
və Yunis Ağayevlər çıxış edir, mahnı vo 
roqs nömrələri ifa olunıırdu.

1941 ildə Azoıbaycan Dövlət Caz 
Orkestrinin (bodii rəhbəri Niyazi, musi- 
qi rəhbori T.Quliyev) yaradılması estra- 
da sənətinin inkişaf' iiçiin geniş imkan- 
lar açdı. Orkestr üçün musıcıi osəıiorini 
T.Quliyev, Hacağa Nemətov, Rauf 
Hacıyev bostələyirdilər. P.Rüstəmbəyov 
(saksafon), Ağababa Biinyadzadə, 
Dilarə Bağırbəyova və b. orkestrin ılK 
ifaçı və solistlori olmuşlar.

İkinci diinya miiharibosi (1939 45) 
illərində Azərbaycan estrada artistlori 
cobhələrdo konsertləıio çıxış edirdilər. 
Satirik-yumoristik duetlər, siyasi satira, 
kütləvi ınahnı janrı geniş yayılmışdı. 
Müharibodon sonrakı illərdə estrada sə- 
nətində vokal janr (Bülbül, Rəşid Beh- 
budov) xüsusilə inkişaf etdi. Estrada sə- 
nətinın bədii səviyyəsinin yüksəlməsino 
opera müğənnilərinin (Rauf Atakişiyev, 
Lütfıyar İmanov) də təsiri olınuşdur. 
50 60-cı illərdə yeni estrada kollektivlo- 
ri yaradıldı. 1956 ildə R.Hacıyev Azor- 
baycan Dövlət Estrada Orkestrini təşkil 
etdi. 1957 ildə Tofiq Əhmədovun rəh- 
borliyı ilo “Biz Bakıdanıq” estrada an- 
samblı fəaliyyətə başladı. 1960 ildə 
Azərbaycan Televiziyası və Radiosunıın 
Estrada Orkestri (bodii rəhbori vo baş 
dirijoru T.Əhmədov) yaradıldı.

1961 ildə yaradılmış t'Qaya” vokal 
kvarteti (sonralar vokal-instrumental 
ansamblı; bodii rəhbon əmokdar artist 
Teymur Mirzəyev) Azərbaycan estrada 
musiqisinin təbliğindo foal iştirak et- 
mişdir.

Azəıbaycan müğənnilərindən R.Beh- 
budov və Müslüm Maqoınaycviıı yaradı 
cılığı estrada sonətiııi zəııginləşdirmişdir. 
Azorbaycaıı xalq və bəstokar mahnıları- 
nın xarici ölkələrdo populyaıiaşmasında 
onların xidmoti ovozsizdir. 1966 ildə

Azərbaycan Dövlat Malını Teatrı 
(1966 89, solist vo bədii rahhori R Beh- 
budov) yaradıldı. Malıııı teatrında mu- 
siqi və estrada sənotinin müxtəlif janr- 
ları (balet, pantomim iizvi surətdə bir- 
ləşınişdir). M.Maqomayev bəstokar 
ınahmlarımn malnr ifacılarından biri- 
dir. O, Sopot (1969. ]-ci rnükafat) və 
Kanıula (1969. “Oızıl val") keçirıhn 
beynolxalq mahııı müsabıqələrinin lau- 
reatıdır 1975 ildə Azərbaycan Dövlət 
Estrada-Siınfonik Orkestri təşkil edildi 
(solist və bəd" rəhbori M.Maqomayev).

Azərbaycan caz musiqisinin inkişa- 
linda bostəkar və pianoçu Vaqif Musta- 
lazadonin nıüstosna rolu olmuşdur. 
Onun yaradıcılığında caz ritmlori ilo 
xalq mıısiqisi, xüsıısilo mıığam sənətinin 
sintezi orijinal şəkildo səslənmişdir. 
V.Mlıstafazadə “Sevil”, “Muğam” an- 
saınbllarınm rahbari olmıış, bastəkarla- 
nn 8-ci Beyııolxalq caz müsabiqəsındo 
(Monte-Karlo, 1978) 1 ci mükafata la- 
yiq görülmiişdür. Ayrı-ayrı musiqiçilər 
(Rafiq Babayev, V.Sadıqov, A.Hüsey- 
ııov, Əzizə Mustafazadə və b.) caz ifaçı- 
ları kiıni tanmmışlar.

Azərbaycan estrada sənətində folk- 
lordan geniş istifadə olunur.

Respublikada Azərbaycan Televi- 
ziyası və Radiosu Dövlot Estrada Siın 
fonik Orkestri (bədii rəhbəri və dirijoru 
omokdar artist R.Babayev olmuşdur), 
Poeziya teatrı, Bakı müzik-hollu, müx- 
təlif vokal-instı umenıal ansambllar da 
fəaliyyət göstərir. Respuhlikada estrada 
janıiarı iizrə (1986 ildon “Qızıl payız” 
vo s.) müsabiqə və festivallar keçirilir.

T.Quliyev. R.Hacıyev, Knıin Sabit- 
oğlu, X.Mirzəzadə, Əziz Əzizov, Tel- 
man Hacıyev, Oqtay Kazımi R Baba- 
yev, Faiq Sücoddinov, Cavanşir Quli- 
yev, Eldar Mansurov, Cəmil Əınirov, 
Vaqif Gorayzadə. Raşid Nəsiboğlu, 
Aygün Səmədzadə, Gövlıoı Həsonzadə 
və b. bostəkarların yaratdığı əsorlər 
Azorbaycan estrada sənolıni zonginhş- 
dirmişdir. Xalq artisti Pohıd Biilbiiloğ- 
lunun mahnıları Azərbaycan estrada sə- 
ndtinda xiisusi yer lutur. Müğonnilər 
SSRİ xalq aıiisti Zeyııob Xanhırova, 
Azorbaycanın xalq artistlori Mir/o Ba- 
bayev, Şövkət Ələkborova, Saıa Qodi 
mova, Giilağa Məmınodov, Oqiay Ağa- 
yev Yalçııı Rzazado, Elımra Rəhimova, 
Flora Kərimova. İlhamo Qııliyeva, Alim 
Qasımov (YL'NESKO-nun qızıl ıneda 
lına layiq göriilınüş, 20 əsriıı an böyük 
musiqiçilori sırasına daxil edilıııişdir), 
Zaur R/ayev və b.-nııı milli estrada

mahnılarının təbliğiııdə xidməti vardır. 
Estrada müğəımilarinin Umumittifaq 
müsabıqələrində (Yurmala) Azərbayean 
müğənniləri Firəngiz Rəhimbəyova 
(1986). Sevil Hacıyeva (19K9ı diplom 
almışlar.

Azərbaycan estıada sənətinin yaradı- 
cılarından olan M.Babayeviıı ifasında 
bəstəkar mahnılaa xüsusi ahənglə. orııı- 
nal səslənmisdir. Oıuııı ifaeılıq sənətinə 
artistızm, profe' sionali/m xas idi.

Gözəl səs tembrin® malik olaıı. ö ila- 
çılıq maktabini yaralmış SSRİ xalq ar 
tisti Zeynəb Xanlarovamıı ifası üçüıı 
yiiksok artisti/.m və temperament səeiy- 
yəvıdir. Z.Xanlarovaya Ümumittilaq 
qrammofon vallan lirmasının ("Melo- 
diya”) 'Qı/ıl val"ı taqdiın ohmmuşdıır
(1986).

Molalıətli axıcı sosə malik xalq artisti 
Elmira Rjhimovamn mahmlarının es- 
trada sənotində özünoməxsııs yeri var- 
dır. Geniş, qeyıi-adi səs diapaz.onıına 
malik xaiq artsiti Flora Korimovaııın 
yaradıcılığı Az.ərbayean estrada soıı»li- 
nin uğurudur.

Dramatik səsə malik, özuııomoxsııs 
ifa tərzi ilə seçilon xalq artisti İlhamo 
Qııliyevamn ifa etdivi mahmlar estrada 
sənətini xeyli zənginləşdirmişdir.

1995 2005 illərda eslrada vo eaz 
sonəti salıəsindo xeyli ıığuıiar qaz.aml- 
mışdır.

Od.: M o l i k o v a  L. Tofiq Q u l iy c v .  B .. 

19 6 8 ; 3  ([) c  ıı a  n  c  n a H . I lo n o c  n a ıc p f )a H ; ı * a ı ı -  

ckoiİ r ıc c ııc . I ) „  1974.

İııq iltıb  K.ırimoY. Z i'm fir tı S.ıf.mmı
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Müxtəlif tarixi monbələrdə, o cüm- 
lədon “Avesta”da əks oluııan molumat- 
lardan aydın olur ki, tarixi Azərbaycan 
orazilərində-  e.ə. 7-4 əsrloıdə Midiyada
7 və e.o. 4 əsrdən başlayaraq Atropa- 
tenada yaşayış məskonlərinin, içməli sıı 
mənbələrinin təmizliyinə, ərzaq məhsul-

larının keyfıyyotinə nəzarət edən, müha- 
ribəloıdə yaralananlara tibbi yardım 
göstorən həkimlər mövcud olmuş, tibbin 
müxtəlil' sahələri, o ciimlədən cərrahlıq, 
mamalıq, sımqçılıq, diş və göz hokim- 
liyi, tobii vasitoLəıiə müalico, dərman- 
şünaslıq və s. sahələr inkişaf etmişdi. 
Görkomli yunan alimi Alkmeon tarixi 
Azərbaycan ərazilərində həkimlik peşə- 
sinin təkmilləşdirilməsindo, anatomiya, 
corrahiyyə və digər sahələrin inkişafına 
mühiim xidmət göstərmişdir. Orta əsr- 
lordə diinya tibb elminin inkişafında 
Azorbaycaıı alimlərinin də böyiik rolu 
olmuşdur. Ömor Osmanoğlu dəri xəs- 
təliklərinin, iirək, qara ciyər vo s. daxili 
orqanların miıalicssindo yeni üsııllar 
totbiq etmis, orqanoterapiyanm əsasını

* Maqab Azərbaycan Rospublikası Səhiyyə 
Na/.irliyinin rohbərliyi lərəlındən təqüinı cdilmişdir.

qoymuşdur. İsa əl-Rahi Tifüsi insan- 
ların xəstolənməsinin sosial amillordən 
asılılığını göstərmiş, öziinün “Tibb" 
əsəıi ilə həkimlik peşəsinin inkişafına 
təkan vermişdir. Mahmud İbn İlyas 
“Tibbnamə” osəri ilə müasir dorman- 
şünaslığın osasını qoymuş, dərman pre-

paratlarının hazırlanması və tətbiqi sa- 
həsində miilnim yeniliklər etmiş, xəstə- 
xanaların düzgiin və rasional yerloşdiril- 
məsi və likilınəsini layihələşdirmişdir.

11 əsrdə yaşamış İbn Sinanın yaz- 
dığı 450-yə qodər əsor diinya tibb elmiııə 
bir çox yeniliklor gətirmişdir. Onun tib- 
bə dair əsərlərini ilk tədqiq edən 12 əsrin 
görkəmli Azərbaycan alimi Nəcməddin 
Əhırıod Naxçıvani olmuşdur. 13 əsrin 
ovvollorində Təbrizdo maarif miiəssisələ- 
ri, tibb məntəqələri, elmi idaroləri, ki- 
tabxanası olan “Dar üş-Şəfa” (“Şəfa 
evi”) yaradılmışdı. Burada azərbaycan- 
lılarla yanaşı Çin, Hindistan. Suriya, 
Misir və s. ölkolərdən dovot olunmuş 
alimlor çalışırdılar. 19 osrin sonlarma 
kiıııi səhiyyənin inkişaf soviyyəsi əhali- 
nin tələbatına uygun deyildi. Şəhər vo 
kondlordə vəba, çiçək, yatalaq kimi 
yoluxucu xostəliklər geniş yayılmışdı.

Şimali Azorbaycan Rusiyanm tərkibiııo 
daxil edildikdon soııra səhiyyə sahəsində 
islahatlara başlanılsa da, bu pıoses 
müalicə ocaqlarının və tibb kadrlarınuı 
çatışmaması ucbatından çox ləng gedir- 
di. İslahatları sürətləndimıək moqsodih 
1891 ildə Bakı Şəhər Həkimlər Cəmiy- 
yəti yaradıldı. Cəmiyyətin soməıəli fə; 
liyyətində Mirzəmommədqulu Qayıbo' 
Məmmədrza Vokilov və Mirəsədull 
Mirqasımovun mühüm xidmətləri o; 
mıışdur. 1910 ildo Azorbaycamn kən 
yerlərində 198 çarpavılıq 33 xəstəxar 
33 feldşer məntəqəsi fəaliyyət göstəriı 
Şəhor səhiyyə montəqələri isə qəza mə 
kəzlori olan Bakı və Yelizavetpol (indi. 
Gənco) şəhərlərində mövcud idi.

1918 ildə Azərbaycan Xalq Cümhu 
riyyətinin yaranması ilə səhiyyə sistt - 
mində böyiik irəliləyişlər baş verdi: St; 
lıiyyo Nazirliyi təşkil olundıı vo Xııd; 
dat bəy Rəfibəyov nazir tovin edild i 
Nazirliyin tərkibinə tibbi statistika, şə 
lıər və məhkəmə tibbi, əczaçılıq, kən 
səhiyyəsi, baytarlıq və sanitariya şöbə- 
ləri daxil idi. Bu dövrdo ohaliyə pul.M 
tibbi xidmət göstərilir, kənd yerlərind 
yeni müalicəxanalar və tibb məntoqəl; 
açılır, dərman anbarları yaradıhr \ 
avadanlıqlar alımrdı. 1919 ildə Bn 
Universitetindo tibb fakiiltəsinin açı 
ması ilo Azərbaycanda səhiyyonin inl 
şaf tomoli qoyuldu. 1920 ildən başlay 
raq Azərbaycanda ölkəııin sohiyyə sis 
mində dəyişikliklər baş verdi. Yoluxıu 
xostəliklərlə miibarizə iiçün Xalq S 
hiyyə Komissarlığı, Bakıda Bakteriol 
giya vo Tropik Xəstəliklor Elmi Tədıı 
qat İnstitutıı. feldşer-mama məktəblor. 
Bakı Soveti nozdində şəhər səhiyyo şö- 
bəsi yaradıldı. Bu dövrdo əsas problenı 
lordon biri də müalicə-profilaktika mii- 
əssisolərini tibb kadrları ilo təmin et- 
mokdən ibarot idi. Ona görə 1930 ildo 
Azorbaycaıı Dövlot Universitetinin tibb 
fakiiltosi əsasında Azorbaycan Dövlət
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Tibb İnstitutıı yaradıldı. 1935 ildə Azər- 
baycan Dovlət Həkimləri Təkmilləsdir- 
mə İııstilulıınun vo oı ta tibb moktobləri- 
ııin açıiması tibb işçilorinin sayının 
artmasına səbəb oldıı. İkıııci düııya 
müharibəsi illənndo Respııblika Sohiyyə 
Komissarlığı torəfındən ixtisaslaşdırıl- 
mış hospitallar yaratlıklı, yüksəkixtisaslı 
kadrlar hazırlandı. ınükommol tibbi xid- 
mət, yen. diaqnostika və miialicə üsulla- 
rı totbiq edildi. Akad. Mııstafa Topcu- 
başov və b.-nııı toşəbbiisü ilə Bakıda 600 
çarpayılıq neyrocərrahiyyə hospitalı 
açıldı. 1946 iıdo müharibo olillor iiçüıı 
Ortopediya və Bərpa Corrahiyyosi Elıııi 
Todqiqai İnstitutu yaradıldı. Miiharibo 
dövründə və sonrakı illərdə geııiş yayı- 
lan səpgili yatalaq, brusellyoz, göbələk 
xəstoliklərinə qarşı ciddi mübarizə təd- 
birləı i göriildii.

1969 ildə Heydər Əliyevin hakimiy- 
votə gəlişi səhiyyədə do canlanma yarat- 
dı. Tibb işçiləriniıı nəzəri-tocrübi ııai- 
liyyotlorinin səmoroliliyini tomin etmok 
üçün səhiyyənin ayrı-ayrı sahələri üzrə 
qurultay, konqres vo konfranslar keçi- 
rildi, yüksəkixtisaslı hokim və alim 
kadrlar hazırlaııdı. Respublikada profi- 
laktik tibbin tolobinə uyğun kurort-sa- 
natoriya şobokələrinin genişləndirilmə- 
sinə, səhiyyə işçilərinin ixtisaslaşmasına 
diqqətin artırılması və s. səhiyyənin toxi- 
rəsahnmaz mosolələri kimi qarşıya qo- 
yuldu vo həll edildi. Əksor rayonlaıda 
xəstəxanalar, polikhnikalar inşa edildi 
vo ya onların yerləşdiyi binalar əsaslı tə- 
mir olundu. Ana vo uşaqlara tibbi xid- 
mətin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
üçiin 1970-75 illərdə respublikada uşaq 
xostəxanaları və poliklinikalarının sayı 
150-dən 186-ya çatdırıklı. 1972-82 illər- 
do şəhər və rayonlarda fəaliyyət gösto- 
ron xostəxana və poliklinikalarııı, dis- 
panser və tibb məntoqəlorinin 46,5%-i 
yeni binalaıia tomin edildi. Urologiya 
Klinik Xostəxanası, Neyrocərrahiyyə 
Mərkozi, Toksikologiya Mərkozi, Ya- 
nıq Morkəzi, Əlillərin Reabilitasiya 
Mərkozi vodigor mıiasir ııpli müossisələr 
açıldı. Oftalmologiya və Oııkologiya 
Elmi Todqiqat İnstitutları iiçiin yenı bi- 
naların inşasına başlandı, yiizlərlo ınüa- 
sir səhiyyə obyektləri inşa edildi. i'ibb 
müəssisolərinin yarıdan çoxu yeııidəıı 
quruldıı, ambıılatoriya-polikliııika şə- 
bəkosi genişləndirildi, kond sohiyyəsi 
yiiksok inkişaf soviyyosinə çatdırıldı. 
Bakıda vo digər şəhoıiərdo istiladoyo ve- 
rilıııiş rnüasir tibbi mərko/lər əıı yeni lə- 
vazimatlarla, cilıaz və avadanhc|laıia

tochiz edildi SSRİ-nin dağılmasından 
sonrakı illərdo Azərbaycaııda sohiyyo- 
nin soviyyəsi aşağı dıisdii I ieydor Əliye- 
viıı yenidən hakiıniyyoto qayıdışj ilo so- 
hiyyədo geniş islalıatlar proqramı işlə- 
ııib bazuiandı sohiyyonin qamınverici- 
lik bazası nkmillosdirikli bıı sahodə 15 
qanun qəbul edildi, özəl səhiyys sistemi 
tətbıq olundu.

Azərbaycaıı Respublikasımn Prezi- 
deııti İlhaın Əliyevin Azorbaycaıı Res- 
pııblikasında sosial ıqtisadi inkisal'ın sıi- 
rətləndirilməsi todbniori lıaqqında For 
manına (2003) ııyğuıı olaraq sohiyyə sa- 
hosindo yeıi' ıslahatlara başlaııılmışdır.

Tibbi sığorta. Sovet hakiıniyyoti döv- 
riində biidcə təminatı üzorində qıırııJsmış 
maliyyə sistemi ohalinin tibbi yardıma 
olaıı təlobatım kifayət qədər ödəmək iq- 
lidarında olınamışdır. Votəıuhışlara ödo- 
nişsiz tibbi xidmət göstərılməsi sahəsində

dövlət öhdəliklər daha çox deklarativ 
xarakter daşıyırdı. Tibbi sığorta sosial 
sığortamn tərkib hissosi olıııaqla, ohali- 
nin sağlamlığının qorıınması sshəsiııdo 
büdco tominatının məhdııdlıığu şoraitin- 
do aztominatlı təbəqonin tibbi yaıdıına 
olaıı ehtiyacımn ödonilməsində vo əlıa- 
liyə göstorilən tibbi xidmocin keyfiyyoii 
nin yüksoldıımosindo mühiiın rol oyna- 
yır. Beyııəlxalq pıaktikada geııiş yayıl- 
mış tıbbı sığorta ınalıiyyot ctibarilə lıəın- 
roylik prinsiploriııə osaslaııaraq. sığoıta 
fondıımın yaratlılması və “ftnvanlı ıııa- 
liyyoləşmo" pıinsipinin lıoyata keçirıl 
məsi vəzifəsiııi qarşıya qoyıır. Respubli- 
kada 1999 ildo " I ıbbi sığorta haqqıııda" 
qanuıı qəbııl olunmuşdur. 2002 ildə 
Azorbaycaıı Respublikası Na/iıiər Ka- 
binetinin qərarı ilə “Tibbi sığorta ş»ha- 
dətnamosinin lorması vo oıııın totbiqi 
qavdaları”, “ İcbari ribbi sığorta üzrə

miiqavihııin forması" miioyyon edilnıiş, 
dıgər normaliv sonodlorin ha/ırlan- 
ınasına başlanılmışdır. Bnıuınla yanaşı.
10-adok könüllii tibbi sığorta şirkotı ya- 
radılmış. əlıalinin nı.H:buri tibbi sığorlası 
pıin.ıiplori miiıyyənləşdırilıııişdiı ,

Xosttloıııno. 20 əsriıı əvvəllorində 
Rusiya iınpeııyasında ohali ar.ısında 
koskiıı yohıxııcu xəstolikləriu yayılması- 
ııa görə A/ərbayean ilk yerlordən biriııi 
tııtıırdıı. Kəskiıı bağırsaq x-osiəlikJəıi. 
sopgili vo qayıdan yatalaqlar yohıxııcıı 
ıışaq xostəliklori geııis yayılımşdı. ləbıı 
çiçək, v->ba taıııı xostəlikləri isə dövıi 
olaraq epidemiya xarakıeri daşıyırdı.
1921 ılclo Bakıda vəba ilə 1190 səpgili vo 
qayıdaıı yatalaqla 3541 xəstələnnıə hal- 
ları qeydə alınnusdı. Malyariyıı ilo xos- 
tolənınə dalıa yüksok ssviyyədə idi. Kəs- 
kiıı yolııxııcu xəstoliklordon qrin. quıl- 
ca, göyöskiirok, qı/ılazar (skaıiatiıuı)

və s. təsadüf edilirdi. 1941 45 illərdo 
səpgili yatalaq, vorom, brusellyoz xəslə- 
liklori epidemiya şəkliııdə yayılınışdı. 20 
əsrin 50-ei iüəriıulə əhalinin iimıımi xəs- 
toləmnoləri struktıırunda doyiçikliklər 
baş vermiş, iııfeksıon və paıa'itar x.əstə- 
likləriıı payı azalmışdı. 2005 ildə olıali- 
ııin iımunıi xəstolənməlori slrııklıırıında 
ilk yeri tənəffiis istemi xastjlikləıi. 
ikiııci ycri yoluxııcıı vo parazilıır xəstə- 
liklər tiçüııcü verı ıso qaıı dnvram siste- 
ınımıı xəstəlikhrı tutnuışdur. 1995 2005 
illərdə üJıumıi xəstolənıııə böyiiklərdə 
uşaqlardaıı 1,2 (ləfə yiiksək olıınısdur. 
Hıı dövrdə yoluxucıı və paıazitar xəstə- 
liklor 12,0% azalmış, lıə/ın sistemi xəstə- 
likləri 16 0%, sidik-ciıısiyyət sistemi xəs- 
təlikləri 20,0% artmış, qaıı və qany;ıı.ı- 
daıı orf|iıııların xəstəlikləri ıışaqkırda
1.5, böyiiklərdə isə 3 dcfə çoxalınışdır.

1995 2005 illordə A/ərbaycanıla
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badxassəli şişlərlə xəsləlonmə azfcnağa 
meyilliliklə sociyyələnmişdir (bu göstəri- 
cilər kişilordə 3,0%, qadınlarda 5.0% 
azalmışdır). 2005 ildə bədxassəli şişlorlo 
xəstəlonmənin strııkturııncia biıinci 5 
yeri kişilərdo ağ ciyər, mədə, qida bo- 
rusu, qara ciyər xorçəngləri vo hemo- 
blastozlar, qadınhırda iso süd vozisi, 
modo, uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismi 
xorçəııgləri və hemoblastozlar tutmuş- 
dur. Psixi pozuntuları olan xəstolərin 
sayı 1995-2005 illoıda kişilərdo 1,5 dofo. 
qadınlarda 2,8 dofo. psixonevroloji dis- 
panserlor tərəfındon qeydiyyaıa götürii- 
lən xoslolorin sayı 37,0% artmışdır. Bu 
dövıdo psixi xostəliklər böyüklordə 
38.0'/o, uşaqlarda 19% çoxalmışdır.
2003 ildon başlayaraq respublikada

vərəmlə xəstələnmə azaimağa meyilli- 
liklə sociyyələnir. 1995-2005 illərdə və- 
rəmlo xəstəlonmo halları 23% azalmış, 
2005 ildo ohalinin hər 100 min nəforinə 
xəstələnmə göstəricisi 44 təşkil etmişdir. 
2000-05 illordə vorəmdən ölüm 2,°» dofə 
azalmışdır.

Ölüm. Bütün səbəblor üzro ölüm ki- 
şilordo qadınlardan yiiksokdir. 1990- 
2005 illordo öliimün dinamikasında 2 
dövr ayırd edilir: ölüm göstoricisi 1990- 
95 illordə 10,7% artmış, 1996 2005 illor- 
do isə 0,5% azalmışdır. 1995-2005 illor- 
də əhalinin hər 100 min nofərinə ölüm 
göstəricisi qan dövranı sistemi xostəlik- 
ləri üzrə 340,6-dan 355,3-ə (4,3%), 
yenitörəmələr üzrə 62,9-dan 77,2-yə 
(22,7%), lıozm orqanları xəstoliklori üzro 
34,9-dan 37,7-yə (8,0%) artmış, bədbəxt 
hadisələr. zəhərləıımə və zodələr 46,5- 
dən 32,6-ya (29,9%), tənoffüs orqanları- 
nııı xəstəliklori 86,3-don 37,1-ə (57,0%) 
enmişdir. 2005 ildə Azorbaycanda

ölüıno səbəb 56,6% hallarda qan döv- 
ranı sistcmi xəstolikləri, 5,9% tənəffüs 
orqanları, 6,0% həzm orqanları, 2,7% 
endokrin sisteıni xəstəliklori. 2,1% in- 
feksioıı vo parazitar xəstoliklər, 5,2% 
bodboxt hadisolər, zəhorlənmə vo zədə- 
lər, 12,3% ycnitörəmolor vo s. olmuşdur.

Tibb kadrları. 20 əsrin ovvəlindo 
Azoıbaycanda 353 lıəkim və 450 orta 
tibb işçisi var idı yəııi ohaliııin hər 10 
min noforino 1,5 həkinı və 1,9 orta tibb 
işçisi düşürdü. 2005 ildə isə respublikada 
əhalinin sağlamlığının qorunması işi ilə 
bütün müəssisəlar iizrə 30.6 min həkim 
və 60,8 nıiıı orta tibb işçisi ınoşğul ol- 
mıışdur. Əhalinin lıor 10 min ııəfərinə 
düşən hokimlərin sayı 36,8, orta tibb iş- 
çilərinin sayı iso 73,1 olmuşdur. 1995-

2005 illərdo hokimbrh orta tıob işçih- 
rinin say nisbəti azalınış vo 1996 ildə 
1:2,3, 2005 ildə isə 1:2,0 təşkil etmişdir. 
Respublika üçiin tibb kadrlarının hazır- 
lanması ilə Azorbaycan Tibb Universiteti 
və bəzi özəl universitetlərin müvafıq 
fakültəlori, həkimlərin tokmilləşdinlməsi 
və ixtisaslarınm artırılması ilə Azər- 
baycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdir- 
mə İnstitutu məşğul olur.

Sanitariya-epidemiologiya xidməti. 
Azərbaycanda sanitariya xidməti 20 
osrin əvvəllərində yalnız qəza mərkoz- 
ləriııdə yaradılmışdı. Bakıda 9 (o cüm- 
lodən neft-modən rayonlarında 3), Gən- 
cədə 3 sanitar hokimi işləyirdi. Azər- 
baycan Xalq Cümhuriyyəti dövründo 
(1918-20) əhalinin sağlaınlığının qo- 
runması üçüıı əlverişli şərairin yara- 
dılması və antisanitariya ilo mübarizo 
yeni yaranınış Səhiyyə Nazirliyinin 
foaJiyyotinin əsas istiqamətlorini təşkil 
ediıdi. Ölkodə inzibati orazilorin sayına

uyğun olaraq 15 hokim-epidemioloq 
vəzifəsi təsis edildi. Səhiyyə Na/irliyi və 
onıııı nəzdiııdə yaradılınış yatalaq 
epidemiyasına qarşı xiisıısi komitə epi- 
demiyanın yayılmasını dayandırmağa, 
böyiik şəhərlordə və qəzalarda iso onu 
ləğv etınəyə nail oldu. 1920 21 illordə 
Azorbaycan lıökuməti kəskiıı yoluxucu 
xəstəliklorlə mübarizə tədbirlori haqqın- 
da bir sıra qərarlar qəbııl etdi, voba ilo 
miibaıizo aparmaq üçün fovqolado ko- 
missiya yaratdı. 1926 ildə bütün şolıor və 
qəzalarda sanitar həkim vəzilbləri tosis 
edildi. 1934 ildə respublikanııı sanita- 
riya orqaııları, sanitariya-epiflemiolo- 
giya stansiyaları təşkil edildi, səhiyyə 
maarifinin işi yenidən quruldu, sanita- 
riya müfottişliyi yaradıldı. İkincidiinya 
müharibosi dövründo sanitariya-epide- 
miologiya xidməti respublika əhalisi; in 
vo qoşunların sağlamhğını, xalq tosor- 
rüfatımn bütün sahələıinin fasilosi/, işlo- 
məsini təmin etmişdir. Müharibodən 
sonra respublikada sanitariya-epidc 
miologiya xidmoti tərəfındon atmos 
ferin, suyun və torpağın miixtolif ısteh 
salat tullantıları ilə çirklonmosino, eləc. 
də əhaliniıı istifado etcliyi içmoli su vr 
yeyıiıti məfısu//arına dcwlət sanitariy; 
nozarəti təmiıı olıınmuş və təkmilləşd! 
rilmişdir.

20 əsıin 20-ci illərinin sonunda pey 
vənd materialları ilə təıninatda fasilc 
ləriıı yaranması vəziyyəti gərginləşdi’ 
miş, lakin uşaqların immunizasiya i:;': 
dayandırılmamışdı. 20 əsrin 90-cı illəı i- 
nin ovvolindən başlayaraq bir sıra in 
feksion xəstəlikbrə, o ciimlodən difteri- 
yaya və poliomielitə tutulma hallar 
çoxalmışdır. 1993 ildə Ümumdünya S. 
hiyyə Toşkihıtı və BMT-nin Uşaq Fom  

dunun kömoyi ilə tohlükosiz immuniz 
siya praktikası sistemi yaıadıldı. R? 
publika əhalisi infeksion xostolikləı 
qarşı peyvəndə colb edildi. Nolic.v
1996 ildə difteriya xəstəliyi 1995 
nisbotən 6 dəfə azaldı. 2002 ildə Ümı 
dünya Səhiyyə Toşkilatı Avropanın b 
tün ölkələrindo poliovirusun ötürühn 
sinin dayandırıldığmı elan etmiş, Az. 
baycana da poliomielitdən azad əra- 
kimi seı tifıkat vermişdir. Malyariya : 
toliyi əleyhinə də genişmiqyaslı profılak- 
tik tədbirlor göriilmüsdür. Azərbaycanda 
malyaıiya ilə xəstəlonmə səviyyəsi 20 
əsrin 90-cı illərinin ortalarında yüksək 
olmuş, lakin aparılan kompleks todbirlor 
noticosindo qısa mücklətdə azaldılmışdır. 
2005 ildo malyariya ilo xostəlonmo 
əhaliniıı hər 100 min noforinə 2,9 olmuş-

Amerika 
kurdiocarrahı 

Maykl Dcbcyki 
Prczidoıl 

Huydar Əliycvin 
qobukında. 

Avqusl 1998.
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dur. Hazırda respublika ərazisiııdo 
voba, qarayara. tulyaıemiya, epidemik 
parotitin xeyli azalması yoluxucu xəsto- 
liklərlə ıniibarizə strategiyasmın dii/giin 
qurulmasını göstorir. Viruslıı hepatit 
'costoliyinə qarşı da ciddi todbirlor 
görüımüşdür. "Qlobal Fond”un yardımı 
ilə Azorbaycaııda 2001 ildon B Hepatiti 
əleyhinə vakiinasiya kampaniyasına 
başlanmışdır.

Dövlət sanitariya-epidemiologiya xid- 
məti idarolorinin vahid sistemino Sohivyə 
Na/irliyiııin Sanitariya-Epidemıologiya 
Nozaıoti sektorıı. Respublika Gigiyena 
\o Epidemiolngiya Mərkəzi, Respublika 
Taun Əleyhinə Stansiyası, Respublika 
Sanitariya-Karantin Miifəltışliyi, Naxçı- 
vaıı MR Gigiyena vo Epidemiologiya 
Mərkəzi, inzibati şohor vo rayonlaıdakı. 
.ioco do su noqliyyatındakı gigiyena vo 
epidemiologiya morkozlori daxildir. Sa- 
pitariya-epidemiologiya xidınoti sahosin- 
do Elmi Tədqiqal Tibbi Profilaktika 
İnstiiutu da fəaliyyot göstərir. Bu sahodo 
2127 həkim və ali fohsifji digər miitoxossis, 
6061 orta tibb işçisi çalışırdı.

haliyə tibbi xidmətin təşkili. S t a - 
s i o n a r  l i b b i  x i d mə t .  1920 ildo 
Azərbaycanda cəmi 2000-ə yaxııı çar- 
payısı olaıı 41 xəstoxana var iuı (ohali- 
niıı hor IQ miıı nəforinə 10.1 çarpayı), 
2005 ildə stasionar tibbi xidmot göstəron 
müəssisəlorin sayı 729, çarpayıların sayı 
.'8,9 min (əhaliniıı hər 10 min nəfərinə
82.9 çarpayı) olmuşdur. Hazırda bir çox 
ixtisaslaşdırılmış mərkəzlər (oııkolo- 
giya, ııeyrocorrahiyyə, uşaq stomatolo- 
giyası, loksikologiya vəs.), iri çoxprofil-
li xostoxanalar, özəl tibb müəssisələri ya- 
radılmış və bu. çarpayı fondımdan daha 
somoroli istifado etməyo, müalicə yardı- 
mının keyfiyyətini yaxşılaşdırınağa im- 
kan vermişdir. Şohor vo rayon xostəxa- 
nalarımn çoxunda iııtensiv müalico pa- 
lataları, rcanimasiya şöbolori toşkil cdil- 
mişdir. Respublikada Diaqnostika Mor- 
kəzi, M-^rkəzi Kliııik Xostoxana Ibaliy- 
yot göstorir, lazer cərrahiyyəsi t:ıLbiq 
olunur.

A m b u I a t o r i y a - p o 1 i k 1 i n i - 
ka y a r d ııııı. 20 əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda ambulatoıiyalar yalııız 
Bakı, Gəncə vo qəza morkozləriııdə 
ınövcud idi. Hazırda respııblikamıı şo- 
hor vo kondlarindo əlıalini pulstız v i ixti- 
saslaşdırılnıış tibbi yardıınla tomin edoıı 
sahə prinsipi və dispanser iMVıı əsasın- 
da qurulmuş 1595-dan artıq ambulato- 
riya-polikliııika müossisosi foaliyyot gös- 
tərir. Profilaktika miiossisoloriniıı sayı

ovvtlki illoıo nisboton xeyli artmışdır. 
Sonaye ınüəssisolorindo çalışanlara tibbi 
yardıını yaxşılaşdırıııaq, peşə xostolik- 
lovı vo travınalara qarşı profilakıik tod- 
birloıi giicləndirmək ınəq»odilə tibbi- 
prolilaktik sohiyyo hi^solori vo s. Iıokiın 
montoqoUori təşkil edilıııisdir. Dlkodo 
çoxsaylı tocili vo toxirosalınıııaz yardıın 
xəstəxaııaları vo stansiyaları foaliyyot 
göstərir. Təcili yaıdım staıısiyaları yeni 
texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilıniş, 
müxtolif ixtisaslar iizrə lıokim briqa 
daları yaradılmışdır. Respııblikada 
sanitar avıasiyası da mövcııddur ki. bu 
da koııd ohalisino təkmilləşdirilmiş və 
yüksəkixtisaslı tihbi yardıın göstorilıııə- 
sitıi, miirokkəb cərrahi omoUyyatların

icra edilməsi iiçiin xəstələrin Bakı şəlıo- 
rində yerloşon tibb müossisələrino vax- 
tıııda çatdırılmasıııı toınin cdir.

A n a v o u ş a q 1 a r a ııı ii a I i c ə - 
p r o f i l a k t i k a  y a r d ı m ı .  Azor- 
baycanda aııa vo uşaqların miihafizosi- 
ııin dövlot sistcmi qadınlara ıışaqların 
torbiyosi ilo və ictinıai oıııoklo moşğul ol- 
ıııağa iınkan verir. Bıı sistcııı lıamiloliyo 
qodor, lıamilolik vo hamilalikdoıı soıı 
rakı dövrdə qadınhırııı, homçiııiıı ycni- 
doğulaıılarm, mokioboqodor vo ıııakCəb- 
yaşlı uşaqlarııı sağlamlığının nıiilıalizosi 
vo onıııı yaxşılaşdırılmasıııa xiclnnt 
göstorir. 1920 ılə qodor yalnız Bakıda 40 
çarpayılıq yegano doğuııı evi var idi vo 
buıada ohaliyo pııllu yardım göstoriliıdi. 
Sonralar doğıım cvlorinin şobokosi gc-

nişlondirildi, xəstoxaııalarda maına-gim 
kologiya şöbolori. kondlordo iso l'cldşcr- 
mama montoqəlori vo kolxo/ doüunı cv- 
lori toşkil edildi. Bıırada biitiin haıııilo 
qadınlar doğuşa qodor ıniiayiııo cdilir 
vo doğıış zaıııam stasionar yardıınla lo- 
miıı olunurdu. 2005 ildon respublikada 
lıamilo vo doğmuş fpAuılar iiçüıı 7442 
çarpayılıq yer ayrılmışdır. Respııblika- 
da uşaq xostoxaııalan. poliklinikalar. 
üınumi xostoxaııalarııı uşaq şöbolori. sm- 

natoriyalar. körpələr evi. bağçalar. gi- 
giyena vo epideıniologiya mork.vloriinn 
ıışaq vo yeııiyetmolor gigiyenası şöbolori 
uşaq sağlamhğıııı toıııin edir. LJşaqlar 
iiçüıı ixtisaslaşdırılmış (ııcvroloji, cor- 
rahiyyə və s.) tibb morko/lori vo şöbə-

lori toşkil edilmiş, Bakıda Hirloşıııiş 
Uşaq Xostoxanası yaıadılnıışdır. I l>95 
2005 illordo erkon ııeonatal öliiııı, 0 5 
yaşa qodor uşaq öliiınil, eloco do aııa 
öliimii göstəricilori vo abortlar xeyli 
azalmışdır.

Azorbaycaıı Respublikasında 2005 
ildo ohaliııin sayı 1988 ilo nisboton 1,2 
dəl'ə artmışdır. Əhalınin lıor 1000 nol'ori- 
ııə doğuııı 17.2 nol'or, tabii artını 10,1 
ııofər, ölüm 6,3 ııofor olınıış, lıor 1000 
ııəfər diri doğulan ıışaqlar .ırasında 
öliiııı 9,3 ııofər toşkil clmişdir. Orla 
ömür uzımluğu 2005 ildo 72,5 il ol- 
m uşdur.

Aplek işi. A/ərbavcanda 1 (>2(> ilılo 
cəmi 29 oczaçı var idi. 2005 ildo iso ariıq 
4600 nofar ali vo orta tohsilli ocv.açı

PıczidcıU İ ll.Əliycv, macstro M.Rostmpoviç,
ABŞ-ııı Azarbaycundakı kcçnıiş snllri R.Marniş imnnıno-prolilaklik todbirloro baxıs zunıunı.
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də dövbt apteklərinin böyiik bir qism' 
özəlloşdirilmişdir. Dsrmanların idxalı vo 
satışının öznl əczaçılıq şirkətləri tərəfın- 
dən həyata keçir'lməsi, eləcə də respub- 
likaya idxal olunan domıan preparalla- 
rınııı sertifıkatlaşdırılması təmin edil- 
mişdir. Hazırda lopdansatış oczaçılıq 
müəssisələrinin 3%-ni dövlət, 97%-ni 
özol müəssisələr təşkil edir. Porakondo 
satış müəssisəlorinin isə 20%-i dövlət, 
80%-i özoldir. 1995 ildo əhalinin hər 
7500 nəfərinə I aptek xidmət edirdi,
2005 ildə isə hər 5300 noforə 1 aptek 
xidmot etmişdir. Apteklərdə həkim re- 
septi (nüsxə) əsasında hazırlanan dor- 
manların sayı 20%-dən 1-1,5%-dək 
azalmışdır.

Sanatoriya-kurort müalicəsi. Azər- 
baycanın təbii-iqlim şəraiti sanatoriya- 
kurort müalicəsi üçün geniş imkanlar 
açmışdır. Xəzər dənizinin qərb sahilləri 
narın qumlu çimərliklərlə zəngindir. 
Respublika ərazisində, xüsusilə də dağ- 
lıq rayonlarda 60-dan çox ınüxtəlif mi- 
neral su mənboləri mövcuddur. Nafta- 
lan, İstisu, Qalaaltı, Şuşa, Mərdəkan, 
Buzovna, Bilgəh və s. yerlər mühüm 
balneoloji əhəmiyyətə malikdir. Bakıda 
Sağlamlıq Zonası fəaliyyət göstərir. Xə- 
zər dənizi sahülərində vo dağ-iqlim zo- 
nalarında istirahət evlori, turist düşərgə- 
ləri şəbəkəsi yaradılmışdır. Respublika-

foaliyyət göstərirdi. 1984 ildə B a k i  şə- 
hərində (İçərişəhərdə) ilk Yaşıl aptek 
açılmışdır və burada dərman bitkiləri 
vo s. təbii müalicə vasitələri satılır. 1995 
ildə əhaliyə 1050 aptek xidnıəl edirdi, 
2005 ildə isə aptek miiossisələrinin sayı 
1500-ə çatmışdır. 2000 ildə re s p u b lik a d a  

60-a qədər topdaıısatış əczaçıl'cl miiəss'- 
səsi qeydo alınmışdı. Son illər 3CZaçM(;| 
sahəsindo aparılan islahatlar çərç>vəsın 

%

da beynolxalq turist marşrutlarımn sayı 
artmışdır.

Səhiyyə sahəsində bcynolxalq əlaqə- 
lər. Azərbaycan həkimləri və alimlori 
bir sıra xarici ölkələrdə səhiyyə idarələ- 
rinin toşkilində, açılmasında, ohaliyə 
tibbi yardım göstərilməsində, tibb elmi- 
nin inkişafı və epidemiyalaıa qarşı 
mübarizə tədbirlərindo, eləcə do beynəl- 
xalq konqres, qurultay, simpozium və

koııl’ransTarın işində fəal iştirak edirlər. 
Azərbaycan sohivyəsinin beynəlxalq 
əlaqoləri tələbə və aspirantların xarici 
ölkələrdə tohsil alması, həınin ölkələr 
üçiin həkimlərin və elmi kadrların hazır- 
lanması, Azərbaycan Tibb Universiteti- 
nin beynəlxalq assosiasiyalarda iştirakı

Yaşıl aptek. Içorişəhot.

istiqamotində inkişaf edir. Hazırda 
Azərbaycan Tibb Universitetiııdə Tür- 
kiyə, İran, İordaniya, Fələstin, Livan, 
Almaniya, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Sudan, Pakistan, Hindistan və s. ölkə- 
lərdən 250-yə yaxın xarici vətəndaş 
miixtəlif ixtisaslar üzrə tohsil alır.

Azərbaycan Dovlət Tibb Universite- 
tinin professor-müəllim heyəti, aspirant- 
ları və yuxarı kurs tələboləri Almaniya- 
mn akademik mübadilə xidmətinin

D A A D  proqramı, Avropa İttifaqı çərçi- 
vəsində fəaliyyot göstərən TEM PUS  
proqıamı, Amerikanın H U M P H R EY  
və FU LB R A YT proqıamlarında iştirak 
edirlər. Tohsil sahəsində müxtəlif ölko- 
lərlə İnternet əlaqələri davam etdirilir. 
Ümumdünya səhiyyə strukturlarına in- 
teqrasiyanı siirətləndirmək məqsədilə 
Azərhaycan Dovlət Tibb Universitetində 
tədrisin Azorbaycan və rus dilləri ilə ya- 
ııaşı, ingilis dilində də aparılmasına baş- 
lanılmışdır.

YU N İSEF və Avropa İqtisadi Birli- 
yi ilo birlikdə aparılan araşdırmalar nə- 
ticəsində respuolika əhalisi arastnda yod 
çatışmazlığı xəstəliklərinin, dəmiı delı 
sitli anemiyanın və A viıamini çatışmaz- 
lığının artması aşkar edilmişdir. Buna 
əsasən duzun unıversal yodlaşdırılması 
haqqında qanun qəbul edilmiş, respub- 
likada yodlaşdırılmış duzun istehsalı \ 
realizasiyası təmin olunmuşdur. Azəı 
baycanda unıın zənginləşdirilməsiı 
(dəmir, sink və B qrupu vitamiııləı i il. 
başlanmış, 2004 ildə 5 yaşadək uşaqla 
və hamilə qadınların A vitamini ilə kii 
ləvi immunizasiyası həyata keçir 
mişdir.

Respublika Mərkəzi Klinik Xəsı 
xanasında elmi tədqiqat işlərinin, o 
mürəkkəb cərrahi əməliyyatların, ke 
fıyyətli müalicə üsullarının yerino yel 
rilməsi üçün beynəlxalq standartlaı 
uyğun şərait yaradılmışdır. Burad 
plastik cərıahiyyə, ürək-daınar cərra 
hiyyəsi (aorta-koronar şuntlama) apa- 
rılır, süni mayalanma tətbiq edilir, s l  
mük iliyi köçürülür və s. mürəkkəb əm. 
liyyatlar yerinə yetirilir. İhsan Doğr. 
macı, Maykl Debeyki, Cavad Heyəl
b. dünya şöhrətli alimlərin Azəıbayc; 
alimləri ilə dəfələrlə qarşılıqlı ünsiyy. 
də olması Azərbaycan tibb elminin a< 
tan nüfuzunu təsdiq edir. Bütün bunlı 
35 ilə yaxın müddətdo Azərbaycan R 
publikasına rəhbərlik etmiş ümumnn 
lider Heydər Əliyevin müdrik siyas: 
nəticəsində ınümkün olmuşdur.

Ə ı i :  3 (|)e ıiflne ıı H . K .  Hcropnsı mc. 
liHHhi b A!Cpö;ııi,ı>K<iHC. B.. 1964; M ö p a r ı i M ı  
M . A . 3 f lp a B O o x p a ı ı c H i ıe  CoBCTCKoro Ancpfiiı 
A*aHa. M., 1967; 3(|;e Hfl n c B M.<l >. ,Mex 
t h c b  A-A- PajBnrnc ııay'iııoii Me/tHHnııcKOM 
Mbicjnı n AjcpöaH/DKaHe. b., 1999.
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Kurortologiya

Azərbaycanda kurortologiyanın 
kökləri qədim xalq tobabətinə bağlıdır. 
Hələ 12 əsrdə İstisu miııeral məııbolərin- 
don və Naftalan neftindən xəstəliklorin 
müalicəsində istifado oluııurdu. Lakiıı 
Azərbaycanda kurortologiyanın kon- 
kret bir sahə kimi formalaşması 19 əsrin 
soııu 20 əsrin əvvəllərinə təsadiif edir.
1925 ıldə Azorbaycan SSR XaJq Səhiyyo 
Komıssa'lığının əıııri ilə komissarlığın 
təıkibində kurort bölməsi yaradıldı
1926 ildə müalicəvi Naftalan nefti ya- 
tağı bərpa olundu, 1927 ildə İstisu ku- 
rortu fəaliyyətə başladı, 1928 ildə Xan- 
kondi və Şuşa şəhərləri dövlət əhəmiy- 
yətli kurorl statusu aldı. 1929 ildə Naf- 
talan kurortu. 1930ildəisə Abşeronya- 
rımadasında Mordokan, Buzovna, Bil- 
gəh, Suraxanı və s. kıırortlar yaradıldı. 
Kurort zonalarına aid əsərlər (D.İlyin. 
Lənkəranm mineral suları. Bakı, 1866; 
P.M. Smirnov. Müalicəvi Naftalan nefti 
haqqında. Bakı, 1915; V İ.Olenov, 
\zərbaycan kurortları. 1928 və s.) nəşr 
olunınağa başladı.

1930 illərdon başlayaraq Kiçik Qafqa- 
zın kuroıt zonalarında (Kəlbəcər, Şuşa və 
Laçın) müxtəlif qruplıı karbon qazlı 
çoxsaylı müalicəvi ınineral su mənbəlori 
aşkar edildi 1940 illəı in əvvəllərindən isə 
Naxçıvan MR-in mineral su mənbolori- 
nin (Sirab. Badamlı, Darıdağ, Vayxır, 
Nəhəcir və s.) öyronilməsino başlamldı. 
1954-70 illərdə akad. Mirəli Qaşqayın 
rəhbərliyi ilə aparılan geoloji kəşfıyyal 
işləri nəticəsındə Yuxarı İstisudan 
20-30 knı aralı, Tutqunçay vadisində 
eyniadlı su mənbəyi, Qaıasu, Mozçay, 
Qoturlu ərazilərindo fiziki-kimyəvi tər- 
kibinə görə Borjomi, Sirab vo dolomit-
li Narzan sularına oxşar güclii mtialicə 
təsirli mineral su mənbələri aşkar edil- 
di. Həmin dövrdə Aşağı İslisu sahəsiıı- 
də zəif mərgmüşlü (0,02-0,05 /»<///), 
karbon qazlı, hidrokarbonallı-sulfidli- 
natriumlu, hipertcrmal (62°C) məşhur 
Karlovı-Varı suyunun aııaloqu olan su 
monbəlori tapıldı.

Azərbaycanda kıırort amilləriniıı aş- 
kar edilməsi, onlann fızıki-kimyəvi xiisu- 
siyyətlərinin todqiqi və mtialicə təsirinin 
öyrəııilmosi, kurortlar ffcün kadrların lıa- 
zırlanması ınoqsodilo 1935 iklə Elmi 
Tədqiqal Balneofı/ioterapiya İnstitutu 
(indiki Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tibhı 
Bərpa İ n s l i t u t L i )  yaradılclı. Burada İstisıı, 
Şamaxı, Turşsu, Göygöl, llacıkəııd, Xal- 
dan, Abşeroıı vəs. kiıni kıırort yerloriniıı,

Badamlı. Sirab, Darıdağ ıııineral su 
ınənbələıi əraziləıinin iqlim-balneoloji 
ehtiyatlarımn öyronılınəsi iıçıın elıııi eks- 
pedisiyalar təşkil edildı, Azərbaycanın 
kurort amillərindən istifadə edərak müa- 
lıcə üsullarmın hazırlanması. onların in- 
san orqaııizminə təsiri öyrəııildi. Miialicə 
üçiiıı qatraıısızla^dmlmış Naftalan nef- 
ıındən və mastikasından, miialicəvi pal- 
çıqdan (pcloidoterapiya) hidıoterapıva- 
daıı və miixtəlif fızioıerapevtik cihazlar 
dan ıstiıadə edilir.

Hələ 1935 ildə Naltalan kuroriunda 
150 yerlik sanatoriya, vaıına biııası və 
yaz-yay aylarında ambıılator şonutdə 
işləyən poliklinika fəaliyyət göstənrdı 
1938 ildə akad. Abdulla Qarayeviıı tə- 
şəbbüsü ilə dıinyada yegaııə mtialicə ııelti 
sayılan Naftalan neftinin orqanizmə tosi- 
ri və Azorbaycanın digər halııeoloji aıııil- 
ləri də öyrənilməyə başlandı. 20 əsrin 60- 
cı illərində Bakıda bitkilər, dəniz iqlimi 
və təbii amillərlə mualicə aparan və uıdi

palçıq miiadicəxauaları, kurort polikliııi- 
kaları. reubilitasiya mərkəzlərı). miihali- 
zə zonası və dıgər kurorı ıııfrastruktıır- 
ları təşkil olundu. Rcspublikada sanato- 
riya-kıırort ıııüalicəsi və ıstirahətiııın təş- 
kılı elmı cəhətdən əsaslandırıldı. 20 əsrin 
90-cı ülərindəıı kurort zonalarında ıııüa- 
sir tınlı ozəl istirahət və miialicə ocaqları 
yaranır. müalicəvi turiznt şirkətlən səbə- 
kəsı üıkişaf edir. "Kurort" Səhmdar Cə- 
miyyətınin sanatoriyası və istiralıət evləri 
ləaliyyət göstərir (20()(ı).

Azərbaycanda əsas müalıcə amilinə 
görə balneoloji və iqiim kurortları ayırd 
ediıir, lakiıı kıırortların əksəriyyəti bir 
çox hallarda iqlim balııeoloji kıırort ki- 
mi dəyərləndirilir.

Respublik.ıdtı,əsas müalicəaıııili kiıııi 
mineral sıılardan, palçıqdaıı, Naftalan 
neftiııdən vo iqlimdən istifadə olunıır.

Müalicovi mineraJ sııları Azərbay- 
canda balneoloji xüsusiyyatinə görə 
dünyada qəbul olunmuş 8 qrup minera!

Azorbaycaıı 
Elmi Irxjqiqat 
Tihbi B.trpa 

Iıısiinıtıı.

do səmərəli fəaliyyət göstəron “Sağlamlıq 
zonası" yaradıldı. Azərbaycanda kuror- 
tologiyanın intensiv iııkişafı 20 əsrin 70- 
ci illərindən başlanmışdır. Yalama Nab- 
raıı, Qalaaltı, Naftalan, İstisıı, Şuşa, 
Naxçıvan M R d ə  saııatoriya-kurort 
miiəssisajərinin tikintisi ilə nlaqədaı 'Sa- 
natoriya-kurort miialicəsinin daha da 
yaxşılaşdırılınası todbııləri haqqmda” 
(1972), “Şıışa şəhərinda ktııort kom- 
pleksmin goıəcək inkişaf tədbirləri haq- 
qında" (1976), “Azərhaycan SSR Xəzor 
dənı/i sahilində ümumıitifaq əhəmiyyətli 
kuıort zonalarıııın yaradılması tadbirlaı i 
haqqında” (1982), “Azərbaycan SSR də 
“(,'ıraqqala” kurortunım ınkısafı tədhn 
ləri haqqında” (1984) vo s. mühiim 
qorarlar qobul edildi. Kurorllarda insaıı- 
larııı istlrahəti. yaşayışı və ıniialicəsini tə- 
min edon müəssisobr (sanatoı iyalar, isti- 
ralıət evlori, pansionatlar, bnlneuloji və

suyun btiıün növləri (1600-dən artıq 
ıııənbə) mövcudtlur 150-dəıı artıq miııe- 
ral suyun ( liadamlı”, “Siıab", 'Qax”, 
“Vayxır “ İsti>u”, “Şıx”, “Qalaaltı” , 
"Ctırlı Dantlağ” və s.) tərkıbi va bal- 
neoloji xüsusiyyətləri lıərnrəlli öyrənil- 
miş vo kadııstr şəklində toplanmışdır.

M ii a I i c ə v i p a I ç ı ğ ı n iiç ııövii 
mövcuddur. Azərbaycan vulkan palçıq- 
ları ehtiyatıııa görə diinyada birinci yeri 
tutur. Masazır və Zığ gölləriııdən çıxan
lil palçığından, Naxçıvaıı MR-dəki B(ı- 
tabat lilincləıı və ttiıl palçığından ıniia- 
licə məqsədilə istiladə olıııuır

M ü a l i c ə v i  i r j l im amilləri də- 
ııiz iqlimi, dağ iqliıııi və səlıra iqliniKİİr.

M ii ;ı 1 i c a v i N a f t a I a n ıı e I l i 
ağır ııeflbr qrtıptııuı aidtlir (xiistısi ç iki- 
si 0,92 0,97 ı/A/n') va diinynda aııaloqtı 
olmayıııı yiik-sük müalicə əhəmiyyətli tə- 
bii amildir Tərkibi naften və aroıfljıtik
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karbohidrogenlərdon, naften lurşuların- 
dan, qatranlardan, sudan ibarətdir. 
Müalicəvi əhəmiyyəti ağrıkəsici, iltihab 
əleyhinə, damargenəldici, immun sis- 
teminə stimuləedici tosirindən ibarətdir.

Naftalan nefti ilə müalicə vanna, 
yaxma. tampon şəklində və miixtəlif fı-

zioterapcvtik amilloıio birgə aparılır. 
Naftalan nefti dayaq-hərokət, perifeıik 
sinir, qan-damar sistemləri, burun-bo- 
ğaz-qulaq, dəıi, ginekoloji və ııroloji 
xəstəliklorin müalicosindo təyin edilir.

Azorbaycan Respublikasının orazisi 
kurort amillərinin xüsusiyyətlərinə göro 
şərti olaraq 5 kıırort zonasına bölüniir:

B ö y ii k Q a f q a z z o n a s ı miila- 
yim isti vo quru dağ iqlimlidir. Orta 
tempcratur yanvarda 0-3°C, iyulda 
20-25°C-dir. Uu zonada 30-dan artıq 
termal və soyuq, kükürdlü (osason, Qax, 
İsmayıllı və Şamaxı rayonlarımn orazi-

ləıindo) vo tərkibində üzvi maddələr 
olan, zoif minerallasmış (Dovəçi ra- 
yonunda Qalaaltı kurortu) mineıal su 
yataqları mövcuddur. Respublikada ge- 
niş yayılmış palçıq vulkanları bu zona- 
da yerloşir (Qobustan rayonu).

Q a 1 a a 111 doniz saviyyəsindən

600-700 m yüksəklikdo, sıx meşə zo- 
lağında yeıiəşən iqlim-balneoloji ku- 
rortdur. Neft mənşəli, tərkibindo üzvi 
maddələr oian, zəif minerallaşmış sular 
qrupuna aid (“Naftusi” tipli) içməli su 
kurortun əsas müalicə amilidir. Qara 
ciyər və öd yolları, mədə-bağırsaq, böy-

rək və sidik yolları xəstəlikləıinin, po- 
daqranın miialicosi üçün yararlıdır. Sa- 
natoriya fəaliyyət göstərir.

İ 1 i s u kurortunda termal, A ğ - 
ç a y , S ii s k o n d kurortlarında isə (ha- 
mısı Qax rayonundadır) hidrokarbonat- 
lı-kalsiumlu içmoli və soyuq zəif ınineral- 
laşmış sularla balneoloji müalico aparılır. 
Kurortlarda sanatoriya və pansionat fəa- 
liyyət göstoıir. Burada mədo-bağırsaq 
xəstəlikləri müalicə olunur.

İsmayıllı rayonundakı kurortlar dağ 
iqlimlidir. B ə d o ,  D i y a l l ı ,  N a -  
m a z g a h bulaqlarının sularından

müalico məqsədilə istifado olunıır. Bədo 
soyuq, zoif qələvili, az minerallaşmış 
(0,8 <///), xloıidli-hidrokarbonatlı-natri- 
umlu-kalsiumlu-maqneziumlu-silisium- 
lu mineral su kimi doyoıiondirilir. Mə- 
do-bağırsaq və öd yolları xəstoliklərinin 
ıniialicəsində istifado olıınur. Diyallı

azotlu, yüksok minerallaşmış, yodlu- 
bromlu-silisiumlu içməli sudur. İstira- 
hət evləri foaliyyət göstərr. Namazgah 
metanlı, zəif minerallaşmış (0,3 q/l), sul- 
fıdli, müalicəvi süfrə suyudur.

Ç u x u r y u r d .  Ç a ğ a n  (Şamaxı 
rayonıı) balneoloji-iqlim kuronlarıdır. 
Müalicə soyuq və termal sıılfidli-hidro- 
karbonatlı-natriumlu sularla vanna şək- 
lində və daxilə qəbul etməklə aparılır. 
Əsason, dayaq-horəkət, periferik sinir, tə- 
nəffus sistemi xəstəliklərinin miialicosm- 
də istifadə olunur. A 111 a ğ a c (Xızı ra- 
yonu) da balneoloji-iqlim kurortudor. 
Əsas müalicə amilləri dağ iqlimi və içməli 
xlorlu-natriumlu mineral sukırdır. Mad- 
dəlor mübadiləsinin nozulması və tənofVüs 
sistemi xostəlikləı inin müalicəsindo istifa 
də edilir. İstirahət evləri fəaliyyət göstərir.

Kiçik Qafqaz zonası, əsasən, zəngin 
balneoloji kurortlarla, karbonat turşulı- 
mineral sularla fərqlənir. Şəfah iqlimə 
malikdir. Qışı quru və miilayim (yanvaı 
da temperatur -6 °  3°C-dək miişahid 
olunur), iyulda orta temperatur +20° -  
+25°C, yağıntı ildo 750 mm təşkil edi 
Buıada nadir təbii müalicə amili kimi ta 
nınan Naftalan nefti mədənləri yerloşir.

N a f t a 1 a n k ıı r o r ■ u Goranbo 
rayonunun dağətəyi əıazisində yeıiəşıi 
dəniz səviyyəsindən 400 m yüksoklil 
dədir. Müalicə vanna, yaxııd naftala 
sürtmosi şəklində apaıılır. \  üksək mü. 
licəvi təsirə malik olan Naftalan ııel 
bir çox xəstəliklorin müalicosi iiçün is; 
fadə olunur.

İ s t i s u  k u r o r t u  Kolbocor rayu- 
nunda balneoloji və dağ-iqlim kurortu- 
dur. Tərtər çayının sag sahilində 2200 
yüksəklikdə yerləşir. Yüksok balneoh 
əhəmiyyətli mineral sular təıkibinə go 
karbon qazlr, hidrokarbonatlı-xloridl 
sulfidli-natriumlu-kalsiumlu sular qı 
puna məxsusdur (mineıallaşması 5,7 
<///, lemperaturu 58-65°C təşkil ediı 
Miialico vanna şəklində və daxilə qəb 
etməklə apanlır. Kurortda radonlu sı 
ların yataqları da mövcuddur (160 3i 
HKıı/l). Bu sular İstisudan 1,5-2 k 
aralı, 2400 m yüksəklikdo yerləşən B 
ğırsaq adlı orazidə bulaq kiırıi iizə çıxıı 
Balneoloji xiisusiyyətlərinə görə məd 
bağırsaq, qara ciyər vo öd yolları, böy- 
rok, maddolər mübadiləsi xəstəlikləriııin 
müalicəsində istifado olunur.

T  u t q u n ç a y k u r o r t u Kolbocor 
rayonundakı Tutqunçay sahilindo 1500 
1600 ııı yüksəklikdo yeıioşir. Əsas miia- 
licə amili termal (19-50°C), karbon qaz- 
lı, hidrokarbonallı-natriumlu-kalsiumlu

Naftalaıı
kıırortu.

İstisıı 
kıırorl ıı.
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(miııerallaşması 3 4 q / l )  sulardır. Müa- 
licə vanna şəklindo vo daxilə qəbul et 
məklo aparılır. Hərokot aparatı. periferik 
sinir və mədə-bağırsaq sistemi xostəliklə- 
rinin müalicəsində istifado olutıur.

Ş u ş a d a ğ - i q 1 i m v o b a I - 
n e o l o j i  k u r o r t u  1500 m yüksok- 
likdə yerləşir. Balneoloji amil kiıni kar- 
bon qazlı. dəmirli (minerallaşması 2,7 
q/l) Şırlaıı miııeral sularından istifadə 
edilir. Bu mineral sulardan modə-bağır- 
saq. qanazlığı. tonəffiis orqanları vo sinir 
sistemi xostolikləriııin müalicosindo istifa- 
də olunur.

H a c ı k ə n d  G ö y g ö l  dağ-iqlim 
kurortıı Goncədən 25 km aralı, nıeşəlik- 
loıio ohato olunmuş ərazido yerloşir. İsti- 
rahət evi foaliyyət göstərir.

Xəzər donizinin Azorbaycana məxsus 
sahil zonası iqlim və balneoloji xüsusiy- 
yətlərino görə 3 kurort sahosinə bö- 
liinür:

X u d a t - Y a l a ma  z o l a ğ ı  (Nab- 
an kıırortu) qumlu çimərlikləıiə, meşə- 

lərlə, yodlu-bromlu su ehtiyatları ilo 
/əngiııdir, istirahət və müalicə iiçün əlve- 
işlidir. Çoxsaylı istirahət evləri foaliyyət 

göstərir.
A b ş e r o n  y a r ı m a d a s ı  z oJ a - 

ğ  ı Mərdəkan, Şıx, Bilgəh, Zuğulba, 
Buzovna, Suraxanı kurortlarından iba- 
rətdir. Müalico doniz iqlimi ilə yanaşı 
müxtəlif mineral sularla (Suraxanı 
kiikürdlii suları, Şıx termal sulfıdli suyu, 
çoxsaylı yodlu-bromlu su mənbələri) da 
aparılır. Masazır və Zığ lil palçıqla- 
rından miialico üçiin istifadə olunur. 
Çoxprofilli sanatoriyalar vo borpa 
müossisələri fəaliyyət göstərir. Modo- 
bağırsaq, sinir sistemi, kardioloji, artro- 
loji, uroloji xəstoliklorin miialicəsindo 
istifado edilir.

L ə n k o r a n  A s t a r a  s ı ı b t r o -  
pi k  z o l a ğ ı .  Müalicəvi suyu olan 
“Meşəsu” bulağı Lənkəıanın 12 km-\\- 
yiıulə yerləşir. Masallıda “Ərkivan* is- 
tisuyu, termal (45 65l,C), sulfıdli-xlorid-
li-natriıımlu-kalsiumlu, spesifık koınpo- 
nentləıi olmayan su çıxır. Astarada iso 
metanlı, yiiksək miııerallaşmış (22 q/l), 
spesiHk komponentləri olmayan tertııal 
(49"C) "Alaşa” adlı sıı ınənbolori var. 
Kurortlarda. sanatoriyalarda və aınhu- 
latoriya şoraifindo dayaq-horəkot, peri- 
ferik sinir, qan-damar s'stemloriniıı xos- 
təlikləri müalicə olunur. Zonanın dağlıq 
hissəsində (Lerik rayoıııında) yerloşmiş 
“ Bülüdür, ‘ Zoriııqala vo s. miııeral su 
bulaqlarından miialicovi siifrə suyu qis- 
ınindo isiilado edilir.

Naxçıvan IVIR kurortları. Mineral 
sulaıia zongin bölgədo (150-dok bulaql 
müalico iiçtin ohomiyyətli olan Badamlı, 
Dandağ, Sirab vo Vayxır kurortl.ırı 
loaliyyot göstorir.

B a d a ııı 11 balneoloji kurorlu Şalı- 
buz rayotuında. Doroloyoz dağ silsilosi-

Kıir-Ara/ çökokliyi kurtırlları.
” C a r 11 " balneoloji laırortu Kiirdonıır 
rayonıınüa yeıioşir. Əsas mtiAİic.ı aınııı 
metanlı-azotlu. yiik-ok minerallaşını:? 
(35 q/l). sıliiiıımlu-yodlu-biDmlu tsrıııal 
sudur (95°Q. Mıiasir tipli -anatoriya 
foaliyyot göstorir.

nin yamacında yerloşir. Bulaqlarımıı 
suyu karbon qazlı, hidrokarbonath- 
natriumlu-kalsiumludur. Müalicovi süf- 
ro suyıı kimi dəyərlondirilir. Həzm or- 
qanlarıııa müalicovi təsir edir.

D a r ı d a ğ balneoloji kurortu Cul- 
la şohorindon 8 km şorqdo, 1200 ııı 
yiiksoklikdo yerləşir. Darıdağ mərgmüş 
yatağında yüksək minerallaşmış karbon 
qazlı, hidrokarbonatlı-xloridli-natrium- 
lu-morgmiişlü sıı çıxır. Müalico vanna 
şoklində vo daxilo qəbul etmoklo apa- 
rılır. Burada ürok-damar, ınaddolor 
mübadiləsi, qanazhğı, oynaq və gineko- 
loji xəstəliklor miialico olunur.

S i r a b  balneoloji kurortıı Babok 
rayonunun Sirab kəndi yaxınlığında 
yeıioşir. Torkibi Borjomi Naıv.an sula- 
rına yaxııı olaıl karboıı qazlı, hidrokar- 
bonatlı-natriumlu-kalsiıımhı içınoli mi- 
neral sıılardır. Modo-bağırsaq, qara 
ciyor vo öd yolları, mi'ddolor ıniibadi 
losi xostolikloriııin miialicosindo istifado 
olun ıır.

V a y x ı r  balııeoloji kıırortu Naxçı- 
van şohorinin 18 /c/n-liyiııdə, Naxçıvan 
Şalıbuz magistralımn konarında yerloşir. 
Əsas müalicə amilini Ycssentııki tıpli 
karboıı qa/lı hıdrokarboııatlı-xlondli 
kalsiumlıı-natriumhı mineral sular toşkil 
edir vo içməli miialico suyıı kiıni istifatlo 
oluntır. Müalico vaıına şokliııılo vo claxi- 
lo qəbul etmoklo aparılır.

N e f t ça  Ia r a y o n u n d ı ı  ınetan- 
lı, çox yüksok minerallaşıııış (200 q/l), 
yodlu-bromlıı termal (42°C) sıı ehtiyat- 
ları mövcuddıır. Vaıına şəkiindi istifa- 
doyo yararhdır.

!)(/.: Kaı ı iKai i  M A. Mııııepajıı.Muc ııc- 
TO'iıııiKii A jcpfiaiİAJKaııcKoii CCI’ I> I ‘T52; A c 
Kcpoı ı  A. I '. M in iepa jii.M i.ic  i i c i o ' i i i i i k i i  Aıcp- 
5 a ä « N < a ııc K (i i i  CC1\ b.. 1954; ry jı ı ıc ııa  ( . A. 
yıııiKaJiı.ııaH jıc>ıc6ııax n;u|)ıa/ıaııoısan ııc(|ırı.. Iı.. 
1981; Ə l i q u l i y c v  K l „  I sn ı ay ı l dva 
M. M„  Ə l i q u l i y c v  A. R. Nııxçıvan MR-iıı 
miııeral suları. B„ 2002.

ü liş ir  M usayfv, Senltı Nitsrullayeva

I lcydor Əlivcvın başcılığı ilə Nabraıı qssBpsind.ıki 
islirahot zoııası hıyilıəsinin ııuı/akirosi. 1984.
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BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ IDMAN

Azərbaycanda bədən tərbiyəsi vo id- 
manın tarixi çox qədimdir və xalqın 
modəniyyəli ilə sıx bağlıdır. Azərbay- 
can folklorunda igidlərin oxatma, at- 
çapma, güləş və digər xalq oyunlarında 
göstəıdikləri şücaət və qəhrəmanlıqlar 
təronniim olunmuşdur. Qobustan qa- 
yaüstü rəsmlərində qədim insamn müx- 
təlif fıziki hərəkətlərinin əyani təsviri 
Azorbaycanda idmanın uzaq tarixin- 
dən xobər verir.

Komanda oyun növü olan çövkən 
eramızın birinci minilliyinin ortalannda

formalaşmış, yüz illor ərzində Azor- 
baycan, Orta Asiya, İran, Tüıkiyə, İraq 
vo b. ölkələrdə geniş yayılmışdı. Monbə- 
lər 12 əsrdə islam dünyasının mədəni 
mərkəzlərindən biri olan Bağdadda Orta 
Şərq ölkələrinin atçaparları arasında ta- 
rixdə ilk beynəlxalq çövkən yarışlarının 
keçirildiyini göstorir. Çövkən yarışları- 
nın Azorbaycanda çox qodimdən məş- 
hur olduğu faktlarla tosdiqlonir. Örən- 
qalada aparılmış arxeoloji qazıntılar 
zamanı tapılan qab üzərində çövkən 
oyununun təsviri bıı oyunun 9 əsrdə 
Beyloqan şəhorində yayıldığıııı əyani sü- 
but edir.

12 əsr Azərbaycan şairi Xaqani Şirva- 
ninin osorlorində çövkon, atçapma, şah- 
mat, qılıncoynatma və s. oyunlardaıı da- 
nışılır.

Orta əsrlərdo Azorbaycan şəhərlərin- 
do zorxanalar geniş yayılmışdı. Zorxa- 
nalarda pohləvanlar xüsusi hazırlıq ke- 
çir, tez-tez məşhur güləşçilərin yarışları 
təşkil olunurdu. Maştağalı Hüseynqulu 
Hacı Mürsəlqulu oğlu, onun yetirməsi

Moşədi Əbdüləli, zabratlı Mirzə Hə- 
şimoğlu, saraylı Atababa, kürdəmirli 
Qara Riistom, qazaxlı Məhommodoli, 
tovuzlu Məmməd Muradov və Eldar 
Göyçaylı kimi tanınmış pohlovanlar ho- 
lo do xalqın yaddaşında yaşamaqdadır.

Şahmat ilk dofə 6 əsrin odobi mənbo- 
lərində xatırlanmışdır. *  əsrdə Cəlaləd- 
diıı NTıxçıvani şahmatda qazandığı qələ- 
bolərlə Orta Asiya vo Cənubi Qafqazda 
məşhurlaşmışdı.

12 əsıdə yaşamış göıkəmli şairə 
Məhsəti Gəncovi həm do yaxşı şahmat

İdman tarixi 
muzcyində zorxana 

makcli.

oynamışdır. Müasirlərinin əsərlərində 
onun məşhur şahmatçı olması haqqında 
məlumatlar vardır. M.Gəncovinin şah- 
mat partiyalarının yazıları bizim dövrə 
qədər gəlib çatmışdır. Azərbaycanda qa- 
dınların şahmat oynaması bir onənə kimi 
davam ctmişdir.

Nizami (12 osr), Nosimi (14 əsr), 
Füzuli (16 əsr), Mirzə Fətoli Axund- 
zadə (Axundov) və Natovan (19 əsr) öz 
əsərlərində şahmatdan yazmışlar. Moş- 
hur Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu 
Natəvan istedadlı şahmatçı kimi tanın- 
mışdı.

Nizaminin “Xəmsə”sində Azərbay- 
canın qədim idman oyunları təsvir edil- 
mişdir. "Yeddi gözəl” poemasında Bəlı- 
ramın fiziki hərəkətlərin köməyi ilo öz 
bədənini necə möhkəmləndirdiyindən, 
onun cosur və çevik atçapan olduğun- 
dan bəhs edilir. At üstündə sürpapaq, 
çövkən oyunları, milli güloş Azərbay- 
canda böyük şöhrət qazanmışdı. Çövkən 
oyunu “Kitabi-Dədə Qorqud” dasta- 
nında da xatırlanır.

20 əsrin əwəllərində Bakıda üzgüçü- 
lük, yüngül atletika, gimmıstika, futbol 
və b. idman növlnri populyarlaşmağa 
başladı. Bu dövrdo Azorbaycan pəhlə- 
vanlarından Sali Süleyman və Rəşid 
Yusifovun adları bütün dünyada məş- 
hur idi. Onlar Vaşinqton, Paris, Çikaqo, 
Loııdon, Roma kimi şəhərlərdə keçiri- 
lən güləş yarışlarında böyük qolobolər 
qazanmışdılar. S.Süleyman dünya pəh- 
ləvanlarının ən tohlükəli rəqibi sayılırdı. 
Onun bir dəfə belə kürəyini yerə vuran 
olmamışdı. S.Süleyman zəncirloıi asaıı- 
lıqla qırır, dəmir çubuqları əyməyi ba- 
carırdı.

Bakı gimnaziyasının müəllimi Leo- 
nid Romaııçenko 1912 ildo Xozər d 
nizində üzərok. 45 km məsafəni 24 saa
10 doqiqəyə qot etmişdi. Bu, o döv 
üçün açıq dənizdə marafonçunun gt 
rünməmiş nailiyyəti idi. Bunuııla 
L.Romançenko ondan əvvəl La-Maı 
üzvıb keçmiş ingilis Burgisin rekorduı 
təzələmişdi.

M illi gülsş.

1924 ildə R.Yusifov Bakı sirkinə d 
vət olunmuşdu. Onun qeyri-adi tryukl 
n, yalın ollə at ııalını sındırması, dişind 
8 ədod 2 pudluq daşı qaldırması, bo 
nıında yoğun dəmiri əyməsi, qalın zənc 
ri qırmaq məharəti məşhur rus pohlova: 
İvan Poddııbmm heyrətləndirmişdi.

20 əsrin əvvollərində Azərbaycand 
cəmi 2 kiçik idman biıiiyi (“Şahin” c. 
miyyəti və “Unitis” dornəyi) var idi. 
1920 ildə onlar vahid bədən torbiyəsı 
təşkilatında birləşdirildi. Həmin vaxi 
larda “Avtomotor”, “Dinamo” və b. 
cəmiyyotlər yaradıldı. 1920 ildə respub- 
likada Bodəıı Tərbiyəsi Şurası (BTŞ) 
ləaliyyəto başladı. Bakıda və digor şohor- 
lordo idman klubları açıldı, ilk kütləvi, o 
cümlədən sohərləraıası yarışlar keçirildi.
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Bakı, Gəncə, Nuxa (Şəki) və bir çox baş- 
qa şəhorlərdo stadion və idman ıııeydan- 
çalarımn tikinlisinə başlamldı. Belə mey- 
dançalar zavodlarda, fabriklərdə, fohlə 
qəsəbələrində və məktəblordə yaradılırdı. 
20-ci illərdə goncior bədən torhiyəsi vo id- 
man məşğələlərinə geniş cəlb edilirdilor.

Bu dövrdə Azərbaycanda ayrı-ayrı 
idmaıı növləri üzrə turnirlordoıı başqa, 
kompteks yarışlar da təşkil olunurdu. 
1925 ildə Olimpiya oyunları adı altında 
turnirlər keçirilmiş, onların proqıamına 
yüngül atletika. giiləş, üzgüçülük, gim- 
nastika və s. idman növləri üzro yarışlar 
daxil edilmişdi.

Respublikada müxtolif növlor üzro 
güclü idmançılar yetişirdi. 1928 ildə kc-

R.Yusifov güləşdə qazanaıgı uğur- 
ları ilə Sali Süleymandan geri 
qalmamışdı. 1923 ildə Vladiqafqaz- 
da Tanti qardaşları sirkində Qafqaz 
xalqları arasında fransız güləşi üzrə 
yarışda “qırmızı maska" ilə çıxış 
edən R.Yusifov dunya şöhrətli pəh- 
ləvanları bir-birinin ardınca məğlub 
edərək çempion adını qazanmışdı. 
Onu “Qafqaz şiri” adlandırmışdılar.

çirilən 1-ci Ümumittifaq Spartakiada- 
sında çıxış etmiş Zaqafqaziya Sovet 
Federativ Sosialist Respublikasımn 
(ZSFSR) yığma komandası heyotino 
Azorbaycan idmanının 134 nümayəndo- 
si daxil idi. Onlarııı bir çoxu spartakia- 
danın mükafatçısı oldu. Rza Baxşəliyev 
güləşçilərin yarışında 2-ci yeri lutdu. 
Bütüııliiklə Azərbaycan idmançıların- 
dan təşkil edilon Cənuhi Qafqazın üz- 
güçülük üzrə yığma komandası 3-cü 
yerə çıxdı. Respublikanın voleybolçu- 
ları, futbolçuları, boksçuları da yarış- 
larda fərqləndilər.

Azorbaycan idmanmın ilk nailiyyətlə- 
ri boksçu Abbas Ağalarov, futbolçular 
Sayad Cobıayılov, Aleksandr Qnezdov, 
Vladimir Turkiya, Konstantin Ku/net- 
sov, basketbolçıı Sadıx Talışinski, yıingül 
atlet Aleksandr Şepelev, gimnast Qayoz 
Kaplatadze vo b.-nın adı ilə bağlıdır.

20 əsrin ovvolloriııdo Bakıda futbol 
daha geniş yayılmışdı. Qısa müddoldə 
şəhərdə çoxlu komanda yaradılmışdı. 
“Balaxanı fufbolçular dərnəyi”, “Stel- 
la”, “ İdmanın dostları", “ İdmaııçı”, 
“ Konqres”, “ Unitis”, “ Bclaya”, “Sentu 
rion”, “Toroqqi” belə komaııdalardan 
idi. 1912 il Azorbaycan fııtholu larixino 
ilk şohərlərarası oyunıın keçirildiyi il ki-

mi daxil olmuşdur. Həmin il Bakı və 
Tiflis komandaları görüşmüşdülor. 
Oyıııı Gürcüstan paytaxtında keçirilıııiş 
və 4:2 hesabı ilə bakılılarııı xeyıino başa 
çatmışdı. 1914 ildo Azorbaycanda Fut- 
bol İttifaqı (H )  yaradıldı. Hoıııin ilin 
ıııay ayında Bakıda Fııtbol Liqası, lıa 
kimlor kollegiyası yaradıldı və ilk dofo 
şəhor çempionatı keçüiWi. Bu dovrdən 
başlayaraq müxıolif idman novlorı iizıo 
toşkilatların, conıiyyotlərin yaranıııası 
ənənə şəklini aldı.

20-ci illordə ilk Azərbavcan çempio- 
natları keçirilmişdir: 1920 ildo boks, 1921 
ildə futbol, 1924 ıldo yunaıı-Roma güloşi,
1925 ildə ağırlıqqaldırma, 1928 ıldə sər- 
bost giiloş üzrə.

1922 ilin axırlarma yaxın Azorbay- 
caıı Həmkarlar İttifaqlaıı Şurası 
(AHİŞ) da bədən tərbiyosi və idman iş- 
lorinəqoşuldu. A IIİŞ  idmaıı comiyyotlə- 
ri yaradır, respublikada idmanın maddi- 
texniki bazasınıu yaradılmasına xüsusi 
yardım göstəriıdi. 1923 ildo ılk idman 
qozeti (“Qırmızı idmaııçı”) çapdaıı 
çıxdı, Bakıda bədən torbiyəsi miiollimlə- 
ri ha/niayan məktob açıldı. Məktəbdə 
idmanın muxtolif növloıi üzrə müollim 
vo mütoxəssislər hazırlanırdı. 20-ci illordə 
Azorbaycan Sənayc İnstituluııda və M ır  
kozi Badan Toı biyəsi Evindo boks dər- 
noklori yaradılımşdı, Ölkədo tez-lcz üz- 
güçiiliik, sli polosıı vo suyatııllanına üzro 
yarışlar keçırilirdi. Giiləş vo ağır allctika 
klublarında xeyli idıııan hovəskarı moşq 
cdirdi. 1924 ildə R.Baxşəliyev “Kust-

ruo” giiləş klubunu yaratdı vo burada 
fransız giiləşi, sorbost güləş qruplarım 
toşkil etd>

İdnnın cəmiyvətləri və klııhkırı. 
Azərbaycanda ilk idınan toşkilatların- 
daıı biri olan 'Dinamo" comiyyəti 
(indikı Azorbaycan Respublikası Daxili 
İşlor Na/.ırliyinin İdman Cəmiyyəti)
1926 ıl martın 9-da yart'dılımşdjr. "Di 
namo" idman sarayı 1931 33 illəıdə ti- 
kilib istifadəyo verilmışdir.

1936 ildə “Ncftçi" Idman-Sağlamlıq 
Mərkozi, “Spartak” İdmaıı Comryyəti.

Uıırevestnik" loləbə İdman Cəmiyyoti 
vo “ Lukomotiv” İdmaıı-Sağlamlıq Mər- 
kozı yaradıkmşdır. “Mohsul' Kəııd Kö- 
lTİlLIü İdman C->miyyəlı 1951 ildon. Mər-

kozi Ordu tdman Kluhıı 1962 ildoıı foa- 
liyyət göstərir.

“(jənclik' Təlobo İdnıan Comiyyəti
(1992), Azərbaycan Homkarlar İttıfaq- 
ları Idmaıı Toşkilatları Assosiasiyası 
(A H İİTA , 1993), "Tahsil" Respuhlika 
Idmaıı Morkozi ( l l>97) yeni idnıaıı 
qurumlarıdıı Alpini/m” (1987), "Xo- 
zor" (1988), “ l’ohləvan” (1992), “Alijtft” 
( l ‘)97) vo b. idman klubları öz sıraların- 
da yü/lərlə idmançım hiıi»şdüii'.

Əıııəyə, Miidafiəyo Hazıraııı (O M II) 
koıııplcksi. 1931 ilin ınartıııda ' Ənıoyə 
vo SSRİ-ııi mııdaİMyo lıa/ıram kom- 
pleksınm l-ci pilləsi, 1932 ıldo 2-ci pillo- 
si təsdiq olunmıışdu. 1934 ikl-"> makub 
yaşlı ıışaqlar üçün “Əməyə vo miidaliəyo 
lıazır ol!" (Ə M IIO ) koınplcksi qobııl 
edilmişdi.
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1940 ilin 1-ci yarısında Azərbay- 
canda 80 min nəfərdən artıq Ə M H  ni- 
şançısı olmuşdur. Ə M H  çoxnövçülüyü 
üzrə 2-ci SSRİ çempionatı 1975 ildə Ba- 
kıda keçirilmişdir. Azərbaycan koman- 
dası ümumi hesabda 4-cii yeri tutmuş, 
Fazil Abdullayev 3-cü yaş qrupunda 
SSRİ çempionu olmuşdur.

Beynəlxülq mcydanda ilk addıınlar.
20 əsrin 20-ci illərindon Azərbaycan id- 
mançıları beynəlxalq göriişlərdə çıxış 
etməyə başladılar. 1926 ilin noyabıında 
Bakıda Telıramn yığma futbol koman- 
dası ilə yoldaşlıq görüşləri keçirildi.
1929 ildə İrana cavab səfəri oldu.

Azərbaycan boksçularımn ilk bey- 
nəlxalq görüşü 1929 ildə Türkiyonin yığ- 
ma komandası ilə olmuşdur. İki ildən 
sonra bu komandalar arasında təkrar 
görüş keçirilmişdir.

Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış 
maddi mədəniyyət nümunələrinə, qə- 
dim yazılı abidələrə, təsviri sənət 
əsərlərinə, ədəbi-tarixi mənbələrə, 
folklor, eləcə də orta əsr bədii yaradı- 
cılıq örnəklərinə istinadla demək olar 
ki, qədim Azərbaycanda güləş, oxat- 
ma, qılıncoynatma, nizəatma, atçap- 
ma, çövkən, sürpapaq, baharbənd, 
daşqaldırma, miloynatma, şahmat 
və b. idman oyunları geniş yayılmışdı. 
Ölkədə tarixən mövcud olan bu id- 
man ənənəsi müxtəlif növlərdə qoru- 
nub saxlanmış, müasir dövrədək gə- 
lib çatmışdır.

1930 ildə respublika futbolçuları Al- 
maniya komandasına qalib gəldilər. 
Bundan sonra belə görüşlər müntozəm 
şəkil almışdı. Türkiyə və İran idmançıla- 
rından başqa, Danimarka, İsveç, İngil- 
tərə, Norveç və b. ölkələrin atletləri ko- 
mandalarımızın qonağı olmuşdular.

İkinci dünya müharibəsi illərində 
Azərbaycan idmançılarının böyük əksə- 
riyyəti cəbhəyə yollandı. Respublikanın 
minlərlə idmançısı burada döyüşçülərin 
fiziki hazırlığı üzrə iş aparırdı. Mühari- 
bədə yaralanmış və hər iki ayaq pən- 
cəsini itirmiş ağırlıqqaldıran Əhməd 
Məmmədoğlu yenidən idmana qayıtdı. 
O, 1944 ildə SSRİ çempionu, 1945 'ldə 
SSRİ rekordçusu, 1946 ildə dünya re- 
kordçusu, əməkdar idman ustası, sonra 
isə SSRİ-nin əməkdar məşqçisi oldu. 
Məşhur boksçular Leonid Kayurov, Ni- 
kolay Kitasov, futbolçu Mirmehdi Ağa- 
yev müharibodə həlak oldular. Boksçu

Mehdi Hüseyıızadə və ağırlıqqaldıran 
Dmitri Çelyadinov Sovet İttifaqı Qəh- 
rəmanı adına layiq görüldülər.

Müharibodən sonra Azərbaycanda 
270-dən çox yeni bədən torbiyəsi kol- 
lektivi yaradılmış, 26 min Ə M H  nişan- 
çısı, 19 idman ustası, 106 l-ci dərəcəli 
idmançı hazırlanmışdı. 1948 ildə sər- 
bəst üsulla güləşən Rəşid Məmmədbə- 
yov SSRİ çempionatında 2-ci yeri tut- 
muşdu. Boksçular A.Ağalarov, İslam 
Haşımov, güləşçi Nikolay Şibayev, gim- 
nasllar Miırəhim Vahabov, Mustafa 
Hüseynov, Natalya Çervyakova da 
SSRİ birinciliklərinin çempionları və 
miikafatçıları oldular. Bakının voleybol 
və basketbol komandaları SSRİ çem- 
pionatlarında yüksək yerlər tutdu. Gim- 
nastlar Məsmə Məmmodova, Züleyxa 
Hacıyeva, Rəhim Əlibəyov, voleybolçu 
Məmməd Əliyev, basketbolçular Adil 
Cəbrayılbəyli, Leonid Neruşenko, A rif 
Şahbazov və b. Ümumittifaq yarışların- 
da uğurla çıxış cdirdilər.

1940-50 illərdə Azərbaycan atletləri 
bir sıra növlordo böyük müvəffoqiyyətlər 
qazanmışdılar. Sorbost üsulla güləşənlor 
Musa Babayev vo İbrahimpaşa Dada- 
şov 4 dəfo SSRİ çempionu olmuş, Mux- 
tar Dadaşov Ümumittifaq tələbo oyun- 
larında qalib gəlmiş, yüngül atletlər Zi- 
ba Əlosgərova 4x200 m məsafəyə estafet 
qaçışında, İsay Papkov idman yerişin- 
də, Stanislav Nenaşev çəkictullamada 
dünya rekoıdlarını təzələmişdilor. Xan- 
dadaş Mədətov cəbhədə yaralanmasına 
baxmayaraq, uzununatullanma üzrə öl- 
kə çempionu və rekordçusu olmuşdur. 
Əməkdar idman ustası Aleksandr Kozı- 
rev Volqa çayında keçirilən üzgiiçülük 
yarışında ən yaxşı nəticə göstərmişdir. 
Həmin dövrdə basketbolçular Nazim 
Hüseynov, Əliyar və Qəhrəman Məm- 
mədyarov qardaşları, Aleksandr Pet- 
rov, Fərid Səmədov, Vladimir Rıbalko, 
Yuri Naumtsev, Samur Novruzov, 
Fuad Məmmədyarov, Sabir Zülfüqa- 
rov, Valeri Muxin, Malıir Ziyazadə 
və b. uğurlar qazanmışlar.

Müharibədon sonrakı illərdə idma- 
nın inkişafında rcspublika tohsil ocaq- 
larının böyük xidməti oldu. Holə 1930 
ildə Bakıda Cəııubi Qafqaz üçün bədən 
tərbiyəsi müəllimləri hazırlayan Za- 
qafqaziya Bədon Toıbiyəsi İnstitutu 
açılmışdı (1936 ildə Azərbaycaıı Döv- 
lət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna çevril- 
di). 1933 ildə isə institutun nəzdində 
Bodən Tərbiyəsi Texnikumu açıldı. 
1936 ildə texnikum Nuxaya köçürüldü

və müharibəyə qədər orada fəaliyyət 
göstərdi. Bu təhsil ocaqları miiharibə- 
dən sonra öz fəaliyyətlərini daha da 
genişləndirdi.

1949 ildə Azərbaycanda keçirilən 
çoxsaylı idman yarışlarında 85 min id- 
mançı çıxış etmisdi.

1951 iloktyabrm 16-da istifadəyə ve- 
rilon Respublika stadionu Azəıbay- 
canda ən böyük idman kompleksi oldu. 
Stadion 1993 ildən Beynəlxalq Futbol 
Federasiyasının (F İF A ) ilk azərbaycan- 
lı hakimi Tofıq Bəhramovun adını daşı- 
yır. Bu stadionda 1985 ildə yeniyetmə 
futbolçuların dünya birinciliyinin qrup 
turniri keçirilmişdir.

SSRİ xalqlarının spartakiadaları. 
1952 ildə sovet idmançılannın Helsin- 
kidə Olimpiya oyunlarına qoşıılması 
kompleks yarışların yeni bir forması- 
nın ardıcıl təşkil edilməsinə səbəb ol- 
muşdu.

1956 il avqustan 5-do Moskvada. 
SSRİ xalqlarının 1-ci Spartakiadası

Basketbolçuların nailiyyətləri.
2005 ildə kişilordən ibarət milli bas- 
ketbol komandası Səudiyyə Ərəbis- 
tanında keçirilmiş 1-ci islam oyunla: 
rında qızıl medal qazanmış, 2006 il- 
də isə həmin komanda FİBA Avropa 
təşkilatı tərəfindən təsis edilmiş və 
Albaniyada keçirilmiş “ İnkişaf ku- 
boku" yarışlarının qalibi olmuşdur.

açıldı. Spartakiadada Azərbaycanı 372 
idmançı təmsil etmişdi. Ümumi hcsabdı 
Azərbaycan komandası I()-cu yeri tut 
muşdu. Sərbəst üsulla güləşənlərin yarı 
şında İ.Dadaşov spartakiadanın çem 
pionu olmuş, R.Məmmədbəyov günıü 
medal, su polosu komandası bürünc 
mükafat qazanmışdı. Spartakiadanı 
gedişində Azərbaycan idmançıları re: 
publikanın 19 rekordunu təzələmiş, 1 
nəfər SSRİ idman ustası normasını ye 
rino yetirmişdi.

SSRİ xalqlarının 2-ci Spartakia 
dası 1959 ildə keçirilınişdi. Azərbayca' 
idmançıları bu spartakiadadan respuh 
likaya 2 qızıl, 13 gümüş və 17 bürüıı 
medalla qayıtmışdılar. Qızıl medallaı 
tennisçi Sergey Lixaçov qoşa və qarışıq 
qoşa görüşlərdə qazanmışdı. Bıından 
əvvəlki spartakiadada 3-cü yeri tuıan 
su polosu ustaları bu dofo gümüş müka- 
fatçı olmuşdular. Kişilərdən ibarət vo- 
leybol komandası bürünc medal qazan- 
mış, voleybolçu qadınlar 4-cü, respub-
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'ıka yığma komandası isə 9-cu yeri tut- 
muşdu.

Azərbaycan idmançılan soıırakı bü- 
tün spartakiadalarda da müvəfloqiyyət 
qazanmışdılar. Güləşçilor Firidun Qıır- 
banov. Rəhim Novruzov çempion, suya- 
tullanan Yuri Fyodorov, stend atıcılan 
Valeri Timoxin, Vaqif Yıısifov, Xanhii- 
seyn Bağırov, Vkıdimir Yeremenko, 
yüngiil atıet Valeri Seıcda, tennisçi S.Li- 
xaçov, samboçu Natiq Bağırov. beşııöv- 
çülər Teynuır Bəkirzadə, Viktor Mıııe- 
yev, Süleyman Nəbiyev, Gennadi Kley- 
meııov, ii/.güçü Talyana Kıırnikova 
vo b. nıiikafatçı olmuşdular.

Şahmat. 20 əsıin 70 KO-ci illoriııdə 
Heydər Əlivevin toşəbbüsü ilə respııbli- 
kanın bütün bölgəlorində şahmat mək- 
təbləri və klubları açılmışdır 9()-cı illə- 
rin əvvəlində bu məktoblərin işini Res-

Teymur Rəcəbov 2002 ildə Mos- 
kvada Rusiya və dünyanın yığma 
komandaları aras'nda keçirilmiş 
“Yeni əsrin matçı”nın iştirakçısı ol- 
muşdur. Supermatç adlandırılan bu 
yarışda tərkibində azərbaycanlı 
qrossmeysterin də çıxış etdiyi dün- 
yanın yığma komandası 52:48 he- 
sabı ilə qələbə qazanmışdır. T.Racə- 
bov turnirdə keçirdiyi 10 görüşdən 
3-ündə, o cümlədən keçmiş dünya 
çempionu A.Karpova qalib gəlmişdir.
2006 il oktyabrın 1-nəolan məlumata 
görə T.Rəcəbov 2729 xalla FİDE-nin 
reytinq cədvəlində 11-ci, Şəhriyar 
Məmmədyarov isə 2728 xalla 12-ci 
yeri tutmuşdur.

publika Şahmat Moktobi əlaqələıı- 
dirirdi. Respublikada ilk dəfə olaraq 
şahınatın kompyulerlə təlimi lıomin 
məktobdə tətbiq edilmişdir. Respubli- 
ka Şahmat Mərkəzi (RŞM) 1988 ilin 
sentyabrından fəaliyyət göstorir,

Müxtolif illərdə respublikada Vladi 
mir Makaqonov, Zahid Volibəyov, Tat 
yana Zatulovskaya (Riqada vo Bakıda 
keçirilmiş qadınlar arasında SSRİ çcm- 
piomı), Soltan Xəlilbəyli, Leonid Lis- 
tenqarten. Elmar Məhorrəmov, Aydın 
Hüseynov, Elmira Əliyeva, Aynur Sofı- 
yeva, Firuzə Vəlixaıılı, İlahə Qədimova 
kimi güclii şahmatçılar yetişmişdir.

A.Sofiyeva, F.Vəlixanlı və JNigar 
Sultanovadan ibarət Azərbaycanın 
şahmat komandası I986 ildə SSR/  
Xalqlarının 9-cu Yay Spartakiadasmın 
çcmpionu olmuşlar.

2002 ildo Bakıda 20 yaşına qədtr og- 
lan və qızlar arasmda şahınal iızrə Av- 
ropa çempionatı keçirilmişdir. Azorbay- 
can şahmatçıları bıı yarışda üç medal 
(Zeynəb Məmmədyarova qızıl, Vüqar 
Həşimov güıııüş, Şohriyar Mommodya- 
rov bürünc medal) əldə etmişlor.

2003 ildə Naxçıvanda 20 yaşınadək 
oğlan və qızlar arasında şahnıat üzro 
diinya çempionatı keçirilmiş, Ş.Məm- 
mədyarov qızıl, Z.Mommodyarova bü- 
ıünc mcdal qa/.anmışlar.

Azərbaycanm qadınlardan ibarot 
yığma komandası 2002 ildo Sloveniyada 
keçirilıııiş 35-ci Olimpiad.ıda miivəf- 
foqiyyotlo çıxış edərok 5 8-ci yerləri bö- 
lüşmüşdür.

Futbol. Bakıda ilk futbol kollektivlo- 
ri 1911 ildə yaradılmış, həmin ildon də

ııstaları Əlokbər Mommədov, Yuri 
Kuznctsov, Anatoli Banişcvski (dunya 
çempionatının burünc mükalatçısı, 
1966), İqor Ponomaryov (l)limpiya 
çempıoııu, 1988), 1966 il SSKİ çcm- 
pionatımn bürüııc mükafalçısı olan 

Ncftçi" komandasmın oyunçuları 
Adil Babayev, Scrgey Kramarenko, 
Vyaçeslav Scmiqlazov. Yasar Uabaycv, 
A.Banişcvski, Nikolay Boqdanov, 
Alcksandr Trol’ımov, Vladimir Brtıxli, 
Mübariz Zeynalov. Kazbck Tııaycv, 
Valeri llacıyev (baş ınoşqçi Əhıııod 
Ələsgorov ) və b. ilə moşlnırlaşıb

Gəncəniıı Dinaıno" komandası
1968 ildə SSRİ çempioııaUmn güclülar 
dostəsino çıxmışdır ki. bıı da Azoıbay- 
can lutbolunun böyük nailiyyoti idi.

■‘Neftçi ’ komandası 2005 ildə Mos-

Tofiq Bəhramov. Futbol üzrs bcynalxalq 
dorocoli lıakinı (FİI'A).

Əlokbər Maınınədov. SSRİ omakılar itlıııan 
ııslası, Moskvanın "Dinamo" konıandasının 

mərksz hücumçusu. futbol üzro ıl.ıl'.ıl.ırb SSR İ 
çcmpionu.

miintəzəm surotdə yarışlar keçirilməyə 
başlanmışdır. Azərbaycan futbolçuları 
İraq, İraıı, Əlcəzair, Şri-Lanka vo Kam- 
puçiyaya səfərə çıxan ilk sovet idmançı- 
larından idilər. ■Nef1çi”nin 1954 ildə 
Finlandiyaya səfəri do yaddaqalan ol- 
muşdur. Homiıı il bakılılar bu ölkənin 
on güclii komandahırı ilo 6 oyun keçir- 
ıniş və onların hamısında qalib golmiş 
tlilər.

1966 ıldo İııgıltorodo keçiriloıı 
futbol üzrə diinya çempionatınm İngil- 
torə Almaııiya final görüşünün hakim- 
lərindoıı biıi T.Bohramov idi. Onun ani 
halda çıxardığı doqiq və qətiyyotlı qərar 
futbol tarixinin bıı giin do diqqəti colb 
cdəıı lakthırındaıı biıi sayılır. Az.orbay- 
caıı futbolıı mövcud oldıığıı bir osro 
yaxın miıddotdə SSRİ omokdar idıııan

kvada keçiriləıı "Birlik kııboku" turniı i- 
nin güınüş, 2006 ildo iso qızıl medalım 
qazanmışdır.

T.Bolıramov vo bldar Ə/im/ado 
FİFA-mn ilk azorbaycaıılı hakimlori ol- 
nnışlar. T.Bohramov FİFA kubokıı ya- 
rışları taıixino 1966 il iyıılıın 30-da Lon- 
donıın “Uembli” stadioınında 8-ci dıin- 
ya çempionatının fiııal görüşunüıı yaıı 
xott hakiını kimı daxil olmuş, E.Əıim- 
zado iso 1980 ildo Moskvada keçirilmiş
22-u Yay üliıupiya Oyuıılarmda 
ADR Çcxoslovakiya linalınm baş lıa- 
kimi olmuşdur.

Vıiııuül iillelika. 20 nsrin 70-ci iJloriıı- 
də respublikanm yüngiil atk'tika nrıkto- 
biniıı yctırınolori do uğıırlar qazanmış, 
qaçış, hündürlüyo tııllaııına, çokictulla- 
ma, iiç t«kanla vo ıızmuma tııllanına

831



SƏHİYYƏ. İDMAN. TURİZM

yarışkınnda yüks>ok noticoiər göstormiş- 
lor. Azorbaycanlı yiingül atletlor SSRİ, 
Avropa vo dünya rekordçuları olmuş- 
lar. İdmanın bu növünün inkişafında 
tanınmış mütoxossis, SSRİ əmokdar 
nıəşqçisi Əfqan Sofərovun böyük xid- 
motlori olmuşdur.

Cüdo. Azorbaycanda ciido 20 osrin 
60-cı illərindən inkişaf etməyə başlamış- 
dır. 1992 ildə Nazim Hüseynov Barselo- 
nada 25-ci Yay Olimpiya Oyunlarının 
çempionu adını qazanmışdır. Sonralar 
Elçin İsmayılov Avropamn üçqat çem- 
pionu, Rəsııl Solimov qito birinciliyinin 
gümüş və bürünc mükafatçısı olmuşlar.

Tarixi qələbə. 1957 ildə respublika- 
nın kişilərdən ibarət yığma voleybol 
komandası Moskvada keçirilən 
SSRİ kuboku uğrunda yarışda qələ- 
bə qazanmışdır. SSRİ kubokunu ilk 
dəfə Moskvadan Bakıya gətirən ko- 
manda aşağıdakı heyətdə oynamış- 
dır: Anatoli Makaqonov, Oqtay Ağa- 
yev, Yaşar Abbasov, Xəyyam Zülfü- 
qarov, Roman Eydelman, Gennadi 
Rudnov, Fazil Rzayev, Həsən Ələk- 
bərov, Tofiq Kazımov. Komandanın 
məşqçisi İosif Kiblitski idi.

“Voleybol əsri”nin iki şahzadə- 
sindən biri. Dünya idmanının ən 
görkəmli nümayəndələrindən biri 
inna Rıskal Mexiko-68 və Münhen- 
72 Olimpiadalarının çempionu ol- 
muş, Tokio-64 və Monreal-76 Olim- 
piadalarının gümüş medalını qazan- 
mışdır. Beynəlxalq Voleybol Federa- 
siyasının ekspertləri İnna Rıskalı ku- 
balı Reqla Torresdən sonra 20 əsrdə 
dünyanın ən yaxşı iki qadın voleybol- 
çusundan biri adlandırmışlar.

Mehman Əzizov və Mövlud Miroliyev 
2004 il Afina Yay Olimpiya Oyunların- 
da uğıır qazanmışlar.

Tennis. Azorbaycanda leıınisin yax- 
şı ononolori olmuşdur. İdmanın bıı 
növünün S.Lixaçov, Yevgeniya Biryu- 
kova, Ramiz Əhmərov kinıi niimayən- 
doləri SSRİ yığma komandasımn tor- 
kibində Avropa çempionatlarında, 
beynolxalq turnirlərdo dəfolorlə l'orq- 
lənmişlar.

Boks. Azərbaycan Boks Federasiya- 
sı (AB F) 1924 ildə yaradılmışdır. Azər- 
baycan boksçuları sıralarında A.Ağala- 
ıov, N.Kitasov, L.Kayurov, İ.Haşımov, 
İlya Odinov, Ağacan Abiyev, Ağası

Məmmodov, Rövşən Hüseynov, Əli İs- 
mayılov kimi görkəmli nstalar yetişmiş- 
dir. 80 illik tarixi ərzindo Azorbaycan 
boksunun yetirməsi A.Məmmodov 2003 
ildo ilk dünya çempionu olmuşdur. 
Olimpiya oyunlarında isə Azərbaycan 
boksu üçün ilk medalı 2000 ildə Sid- 
neydə (Avstraliya) keçirilən 27-ci Yay 
Olimpiadasında Vüqar Ələkbərov qa- 
zanmışdır. Beynəlxalq Boks Federasiya- 
sının baş kalibi, ABF-nin prezidenti
A.Abiyev Afina Olimpiadasında (2004) 
boks turnirinin baş hakimi, fedeıasiya- 
nın vitse-prezidenti Niftalı Quliyev isə 
tuı niriıı hakimləriııdon biri olmusdur.

Volcybol. Azərbaycanın kişilordən 
ibarət voleybol komandası 1951 ildo 
SSRİ çempionatında mükafata layiq 5-

ci yeri tutmuşdur. 20 osrin 60-cı illoriııin 
ovvəllorində qadınlar arasında SSRİ bi- 
rinciliyində respublikanı 2 komanda 
(“Neftçi” və “Məhsul” ) tomsil etmişdir.
1967 ildə voleybol üzrə qadııı yığma ko- 
mandası SSRİ Xalqları Spartakiadasının 
gümüş medaİıaj qazanmışdır. Azərbay- 
can voleybolçularından İ.Rıskal (ikiqat 
Olimpiya çempionu, l l*68, 1972) və 
Vera Lantratova (Olimpiya çempionu, 
1968) SSRİ yığma komandasının tərki- 
bində dəfələrlə çıxış etmişlor.

1990 ildo Bakı Məişət Kondisioner- 
ləri Zavodunıın (B M K Z ) qadın voley- 
bol komandası son SSRİ kubokunun 
qalibi olnııış, 1991 ildə isə öz ölkəlori- 
nin kubokunu qazanmış komandaların 
Avropa turnirindo l'inala çıxmışdır. 
Onun varisi olan indiki “Azərreyl”

komandası isə 2004 ildə klub-koman- 
daların Avropa çempionatının. qa- 
dınlardan ibarot Azorbaycan yığma 
komandası 1994 ildə Braziliyada, 2006 
ildə isə Yaponiyada keçirilmiş dünya 
çempionatlarının finalçısı olmıışdur. 
Bu nailiyyətlər Azərbaycamn əməkdar 
moşqçisi Faiq Qarayevin adı ilo bağ- 
lıdır.

Gimnastika. Azorbaycanda gimnas- 
tika idman növlərinin yaranma tarixi 20 
əsrin 40-cı illorinə tosadül'edir. 1956 ildo 
Azorbaycan SSR Gimnastika Federa- 
siyası (AG F) yaradıldı. 1992 ildə tosis 
edilon müstəqil A G F 1993 ildə beyııəl- 
xalq və Avropa Gimnastika Fedcrasi- 
yalarına üzv qobul olundu. 1998 ildə 
idman akrobatikası. 2000 ildə iso

tramblinq və tamblinq idman növləı 
federasiyanın tərkibino daxil edild
2002 ildo ölkodo gimııastikanın inkiş;ı 
və uğurları üçün həyata keçiı ilən ardıc; 
tədbirlər öz bəhrəsini vermişdir. Dinar: 
Gimatova 2003 ildə Bakıda keçiriləı 
dünya kubokunun mərhəlo yarışınd;
1 gümüş və 2 bürüııc, 2004 il düııy; 
kuboku morhələsindo isə 1 bürünc mc 
dal qazanmışdır. Azərbaycan koman 
dası (D.Gimatova, Anna Qıırbanova. 
Zeynəb Cavadlı vo Aliyə Qarayeva) bıı 
yarışlarda 2-ci yeri tutmuşdur.

Bəhıam vo Elşad Nərimanov qar- 
daşları 1958 ildə akrobatika üzro SSRİ 
çempionatının gümüş medallarını qa- 
zaııaraq respublikada bu növ üzro ilk 
idınan ustaları olmuşlar. 80-ci illərdə 
Azərbaycan akrobatları Avropa vo
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diinya çempionatlarının qaliblori və 
mükafatçıları sırasında yer tulmuşlar.

1993 ildo Moskvada keçirilən gənc- 
lor arasında dünya çempionaıında 
akrobatlar Elşən Seyfııllayev, Elxan 
Şahbazzadə. Valeri və Aleksandr Lıç- 
kin qardaşları kişilərin qrııp horokət- 
lorindo mülləq çempion adım qazan- 
mışlar.

1993-2003 illərdə Azərbaycan ak- 
robatları Avropa və diinya çempionat- 
larında 5 qızıl, 4 giimüş vo 4 bürünc 
medala layiq görülmüşlor.

Hondbol, otüstü xokkey, saınbo vo 
digər növlərdə do yaxşı onənolər vardır. 
''ambo ii/.ro ilk respublika çempionalı 
\'-)54 ildo keçirilmişdir. Azorbaycan 

ımboçuları Ceyhuıı Məmmodov 7, 
Zülfiyyo Hüseynova iso 5 qat dünya 
empionu olmuşlar.

Azərbaycanın avarçəkmo komandası 
vloskva (1980) və Seul (1988) Olimpia-

Rosid
Msmmsd-

boyov.

Rəşid Məmmədbəyov 1952 il Hel- 
sinkidə keçirilən 15-ci Yay Olimpiya 
Oyunlarında sərbəst güləş üzrə gü- 
müş medal qazanaraq Azərbaycanın 
ilk Olimpiya medalçısı olmuşdur.

dalanndan gümüş və büriinc medallarla 
qayıtmışdır. Avarçəkmo iiçlüyü (Vladi- 
mir Romanişin, İvan Vısotski, İqor Zo- 
tov) düııya çempionu və “Dostluq-84” 
(Moskva) oyunlarınm qalibi olmuşdur.

Vzərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi. 
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpi- 
ya Komitəsi (M O K ) 1992 il yaııvarın
14-do tosis edilmi!> və Yııri Mommədov 
komitənin prezidenli seçilmışdir. 1992 il 
iyuluıı 15-də Azərbaycan MOK-u  
Avropa Oııınpiya Assosiasiyasına 
(AOA) iizv qobul cdilmişdir. 1993 il 
sentyabrın 23-do Azoıbaycaıı MOK-ıı 
Beynəlxalq Olimpiya Komitosino 
(BOK) üzv qəbul olunnnışdıır.

1992 ildo lıəlo BOK Müstoqil Döv- 
lətlər Birliyi (MDB) məkanında yeııi 
yaranmış Milli Olimpiya Komilololəriııi

tanımadığından, Barselonada iyul ayııı- 
da keçirilon 25-ci Yay Olimpiadasmda 
Azərbaycan idmançıları MDH yığma 
komandasınm tərkibindo (5 idmançı) 
iştirak etmiş və 2 qızıl (cudo, gimnas- 
tika), 1 biiriinc (gimnasıika) medal qa- 
zaıımışlar. Bıı qələbolor şərəfino buıada 
ilk dofo olaraıı A/orbaycanın bayrağı 
qaldırılmış vo ınilli himııi çalınmışdı.

1992 ilin sentyabrından 1997 ilin iyul 
ayınadok MOK a Mohoddm Allahver- 
diyev rohborlik etmisdir. 1996 ildo 
Atlantada keçiJilon 26-cı Yay Olimpiya

Oyunlarında respnblika idmançıları ilk 
dofə olaraq miistoqil Azərhaycan Res- 
publikasınm bayrağı altında çıxış ctıııiş 
(23 idmançı) vo yalnı/ I güıniiş (sorbost 
güloş) mcdal qazanmışlar. lielə voziyyot 
ıdman iclimaiyyəOııi, idmaııçıları qane 
etıııir vo bıı salıodə köklii doyişikliklor 
aparılmasıııı təlob edirdilor.

1997 il iyulım 31-də MOK-ıın ııövbo- 
ti sessiyası keçirilmiş və İlhaııı Əliyev

Milli Olimpiya Komitəsiııin pre/ideııti 
vəzifosınə seçilmişdir.

2000 ilin sentyabrında Sidneyd.ı kc- 
çirilən 27-ci Yay OLunpiya Oyunlarında 
Azərbaycaıı komandası (31 idmançÄ 2 
qızıl (sərbəst giiləş. stend atıcılığı) vo 1 
büriinc (büks) medal qazanmısdır

2004 ilin avqustımda Afinada keçi- 
rilmiş 28-ci Yay Olimpiya Oyıınlarmda 
A/ ırhaycan komandası 38 idmançı ilə 
tajnsil olunaraq 5 medal, o cümlədon 1 
qızıl (yıman-Roma güləşi). 4 biiriiııc (2 
güllə vo steiıd stıcılığı, 2 boks) qazaııdı.

Azorbaycan ilk dofo hoıtü gimnasti- 
ka yarışlarmda iştuak ctdi, A.Qıırba- 
nova Olımpiadada miivəffəqıyyotə nail 
oldıı. Bıı iahoda ıldə olıınaıı naiIiyyotlor 
A/oıbaycan Ciimnastika Federasiyasıııa 
(A C jF ) 2002 ilin oklyabrmdan r-ıhhorlik 
edon Mehribaıı Əliycvamıı Ibaliyyoti ilo 
bağlıdır

MOK rcspublikada idmanııı ınaddi- 
lcxniki ba/asmın mölıkomlondirilmosi

OLİMPİYA ÇF.MPİONLARI:
I.Viktor Miııeycv- beşnüvçüliik üzro 18-ci Y.ıy Olimpiyu Oyunhırmın çcnıpiomı (Tokio, 1964). 2. İımıı 
Rıskiil -  voleybol üzrə 19-cıı və 20-ci Y;ıy Olimpiya Oyıınliirmın vcnıpionu (Mexiko. 1968. Münhcn, 
1972). } .  Vcrıı Luntratova -  volcybol üzıə 19-ctı Yay Olimpiya Oyunlarınm vcmpiomı (Mexiko, 1968). 
4. Lyuılmila Şubina -  həndbol iizrə 21-ci Yay Olimpiya Oyunlarınm çcmpiomı (Monrcsıl, 1976). 5. R> 
fıqə Şabaııova -  lıəflUbol iizrə 21-cı Yay Oliıııpiya Oyunlarının çeıııpioıuı (Monıeal. 1976). 6. Laıisa 
Savkina -  hondbol üzrə 22-ci Yay Olimpiya Oyunlarının v'empionıı (Moskva, 1980). 7. Hor. Korctski- 
qılıiKoynalma ü/ro 24-cii Yay Olimpiya Oyıınlarmm vcmpiomı (Scııl, 1988). 8. İqor Ponomaryov -  
fulbol ii/.ro 24-cıi Yay Olimpiya Oyunlarının çcmpiönıı (Sctıl. 1988). 9. İlqar M.ımm'idov -  
qılıncoyııalma iizıo 24-cü Yay Olimpiya Oyunlarının vcmpiomı (Seul, 19X8). 10. Naziııı Hiiscynov -  
ciklo iizro 25-ci Yay Oliıııpiya Oyunlarmın çcmpionıı (l)arselona. 1992). I I. Valcri Hclcnki -  idman 
gimııastikası iizro 25-ei Yay Olimniya Oyunlarınnı çcmpionıı (Uarsclona. 1992). 12. /.cmlira Mcfla- 
lıətılinova -  slcml alıcılığı iizro 27-ci Yay Olimpiya Oyımlarının çcmpionıı (Sıılncy, 20011). f i. Nanıiq 
Abdııllaycv -  sorbost giiloş üzro 27-ci Yay Olimpiya Oyımlarınm çcmpioıuı (Sıılncy. 2000). 14. I .lıifl 
Mansıırov -  yunan-Roma giiloşi üzro 28-ci Yay Olimpiya Oyıınlarmın çempıonu (Alııuı. 2004).
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işiııi ön plana çəkmişdir. Bakıda və böl- 
golordə inşa edilon Olimpiya idman 
kompleksbn Azorbaycanda idmanın küt- 
loviliyino, onuıı gobcoyino tominai verir.

Azərbaycan idmançıları SSRİ yığ- 
nıa komandası heyətində Olimpiya 
oyunlarında. Azəıbaycan idmançıları 
SSRİ yığma komandası heyotindo 
Olimpiya oyunhırında ilk dəfo 1952 il- 
də Helsinkidə keçiıilmiş 15-ci Olimpia- 
dada iştirak etmişdilor. Finlandiya 
paytaxtında Azərbaycanın 5 idmançısı 
yarışmışdır.

16-cı Yay Olimpiadasında (Mel-

netsov büriinc medallara nail olmuş- 
dular.

19-cu Yay Olimpiadasında ( Mexi- 
ko, 1968) Azoıbaycanı 3 idmançı (vo- 
leybolçular İ.Rıskal, V.Lantratova vo 
suyatullanan Nadcjda Kaıpuxina) 
tomsil etmişdir. İ.Rıskal vo V.Lantrato- 
va çempion olmuşdular.

20-ci Yay Olimpiya Oyunlarında 
(Münhen, 1972) İ.Rıskal 2-ci dəfo Qjim- 
piya çempionu olmıış, yiingül allet Alek- 
sandr Kornelyuk 4x100 nı məsafəyo 
estafet qaçışında gümiiş medal qazanmış 
və Avropa rekordunu tozələmişdir.

bolçu, 1 stend atıcısı, 1 həndbolçu vo 11 
avarçəkəıı) iştirak edirdi. İ.Ponomaryov 
(futbol), İ.Məmmodov və Boris Koretski 
(qılıncoynatma) Olimpiadadan çempion 
kimi qayıtmışdılar. Homin Oliıııpiadada 
Belorıısiya komandasında çıxış etmiş 
Azərbaycan idmanının yetirmosi Ka- 
mandar Mocidov yıınan-Roma güləşi 
üzrə 62 kc/ çəki dərəcosində çempion 
olmıışdur.

Azərbaycan yığma komandası Oliıııpi- 
ya Oyunlarında (I99(v 2004). Azorbay- 
can Olimpiya Oyunlarında müstoqil döv- 
lət kimi ilk dəfə 1996 ildo Atlantada

AN KQNSEBT

burn, 1956) Azorbaycandan 1 nəfor iş- 
tiıak edirdi. Yüngül atlet Yuri Konova- 
lov SSRİ yığma koınandası heyətindo 
4x100 /7/ məsafəyə estafet qaçışmda gü- 
miiş mükafatçı olmuşdur.

17-ci Yay Olimpiadasında (Roma, 
1960) yiingiil atlet Y.Konovalov və 
vaterpolçıı Yevgeni Saltsin gümüş ıııe- 
dal oldo etmişdilər.

18-ci Yay Olimpiadasında (Tokio, 
1964) Azorbaycan idmançıları 5 medal 
qazanmışdılar. Beşnövçü V.Mineycv 
qızıl, voleybolçu İ.Rıskal gümüş, səıbost 
güləş üzrə Aydın İbralıimov, vaterpol- 
çular Zenon Bortkeviç və Nikolay Kuz-

Hcycbr Əliycv adına İdman-Konserl Koınplcksi.

1976 ildə Monrealda keçirilon 21-ci 
Yay Olimpiya Oyunlarında İ.Rıskal 
(voleybol) güıniiş, Rofıqə Şabanova və 
Lyudmila Şubina (hondbol) qızıl me- 
dala sahib olmuşdıılar.

Moskva Olimpiadasınchı (1980) La- 
risa Savkina (hondbol) çempion olmuş, 
Tatyana Şvıqanova (otüstü xokkey) bü- 
rünc medal, avarçokənlər Vasıli Yakuşa, 
Viktor Pereverzev və Gennadi Kıyuçkin 
gümüş miikafat qazanmışdılar.

Cənubi Koıeyanın paytaxtı Seıılda 
keçirilən 24-cü Yay Olimpiya Oyun- 
larında (1988) Azərbaycandan 18 id- 
mançı (2 qılıncoynadan, 2 güloşçi, 1 fut-

(ABŞ) təmsil ohınmuşdur. Azərbayı 
idmançıları həmin Olimpiadaya 10 n 
do 23 lisenziyaqazanmışdılar. Oyunhı 
197 ölko iştirak etmiş və Azərbaycan n 
dal alan 79 dövbt arasında 61-ci yeı i iı 
muşdur. Sərbəst iisulla güləşəıı Nanı 
Abdullayevin gümüş medalı müstocı i 
Azərbaycanın ilk Olimpiya medalı oldu 

27-ci Yay Olimpiya Oyunlannd: 
(Sıdney, 2000) Azorbaycanın 31 idman- 
çısı iştirak eımişdir. Onlar 9 ııövdə təm- 
sil olunmuş və 3 medal (2 qızıl, 1 bii- 
rünc) qazanmışlar. N.Abdullayev sor- 
bəst güləş, Zemfira Meftahotdinova 
slend atıcılığı iizrə Olimpiya çempionu
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olmıış, boksçıı V.Əlokbərov rinqi bii- 
rünc mükafatla tərk etmişdir. Azorbay- 
can komandası 199 ölko arasmda 34-cü 
yeri tutmuşdur.

2004 ildo Afinada keçirilən 28-ci Yay 
Olimpiya Oyunlarında Azorbaycanı 38 
idmançı tomsil etmişdir. Yıınan-Roma 
üsulu ilo güləşon Forid Mansurov qızıl 
medal, güllə atıcısı İıadə Aşıoxsftva, 
stend atıcısı Z.MeftahoUlınova, boks- 
çular A.Mommədov vo Fuad Aslanov 
bürüııc modal qazanmışlar.

Azərbaycan bayrağı Qış Olimpiya 
Oyunlarında (QOO) 3 dəfə 1998 i.lda 
Yaponiyanın Naqano ş.-ndə 18-ci, 2002 
ildo Solt Leyk Snido (ABŞ) 19-cıı vo
2006 ildo Turindo (İtaliya) 2()-ci Olim- 
piadada dalğalanmışdır.

“Olimpiya ləyaqəti” mükafatı. Azər- 
baycan Prezidcnti Heydər Əliyev Olim- 
piy;ı horəkatmın genişlənməsində böyük 
xidmətləri olan şəxsiyyətbr üçiin təsis 
edilmiş bu miikafata 1997 ildə layiq gö- 
rühnüşdür. Bu barədə qorar homin ilin 
iyun aymda Milli Olimpiya Komitoləri 
Sssosiasiyasının (M O KA) İslandiyamn 

paytaxtı ReyKyavikdə kcçirilmiş sessiya- 
sında qəbul olunmuşdur. “Olimpiya 
byaqoti" mükafatına layiq görülməsi 
ümunımilli lider Heydor Əliyevin Azor- 
baycan idmanına göstərdiyi böyük xid- 
mətbrin özünəmoxsus təsdiq və təzalıür 
formasıdır. Bu fakt hom də beynəlxalq 
idman qurumları təıofındən Azərbaycan 
dövlətinin idmana göstoıdiyi diqqət vo 
qayğının romzi kimi qobııl edilir.

Azorbaycan Prezidenti İlhaın Əliyev
2004 ilin fevralında BOK-ıın Afinada 
keçirilmiş iclasında Azərbaycan MOK  
prezidenti kimi Olimpiya horəkatında 
görkomli xidmotlərino görə BOK-un 
“O'impiya byaqəti” ali mükafatına la- 
yiq görülmiişdür.

Bir ildə üç Olimpiya təsnifat turniri. 
Artıq Bakı osl idman morkozinəçevrilib. 
Ayrı-ayrı beynəlxalq ıdman federasiya- 
larmın diinya və Avropa çempionalları- 
nın, beyııolxalq tıırnirlorin toşkiliııi 
Azərbaycan paytaxtnıa etibar etmələri 
ölkodə idmanııı inkişafına, Bakının on 
böyiik yanşları yiiksok soviyyodo toşkil 
etmok imkanlarına verilon layiqli qıy- 
mətdir.

Təkco bir ildə (2004) 3 Olimpiya təs- 
ııifat tıırnirinin Bakıda keçirilıııosi 
Oliıııpiya oyuııları larixiıulo nadir lıadi- 
sodir. Həmin ilin birinci yansında bakılı 
idman hovoskarları qadmlardaıı ibarot 
Avropanm 8 milli voleybol komaııdası- 
nın oyıınlarını, qiləııin on yaxşı taek-

vondoçularınm və boksçıılarmın Afına 
Olımpiadasına lisenziya xarakterli ya- 
rışhırını maraqla izbdilər.

Kütləvi bədəıı tərbivəsi və idıııan. Ha- 
dən tərbiyosi vo ıdmaııın kütləviliyi 
Azorbaycanda həmişə diqqot məı kozin- 
do olmuşdur. 20 əsriıı 60 70-ei illarində 

Kütlovilikdon ııstalığa!” şiiarı da tosa- 
diilon səslonmomisdi. Homın illordə təlı- 
sil ocaqlarmda, istehsalat kollektivloı in- 
do. nıiiossisolərdo kütlovi starllar bir-bi- 
rini əvə/ etmişdlr. Müəssisobrdo yaradı- 
laıı bodon torbiyosi kollektivbıi omokçi- 
lorin fi/iki ha/ırlığına mülninı olıəmiyyət 
verirdi. Keçiı ilon l.ulbirbrin do sayı get- 
dikcə artırdı. Respublikanın horyerindo 
idman-sağlamLq diişorgoloıi yaradılır.

klublar açılırdı. Sağlamlıq /onaları bö- 
yük şöiırot qazanmışdı. Molıəlb yarışla- 
rı, Iwdəıı torbiyosi kollcktivlərinin lıır- 
nirləri. rayon, şəhər spartakiadaları öz 
əlrafına çoxlıı idıııan həvəskan topla- 
mışdı. İsıirahət və modonivyot parkla- 
rında kiitlovi bədəıı tərbiyəsi vo sağlam- 
lıq işlorinin miqyası gcnişlonmişdi. “Do- 
ri top , "Sevinc”, ‘ Ağ top , ‘'Şoıı dcl 
fin" yarışlarında minlorlo moktəbh işti- 
rak edirdi. Arlıq 1963 ildə A/oı baycan 
da 419C> bədoıı təıbivəsi kollektivi, 
498926 bədən ləıbıyəçisi, 626 idman 
ustası, 3793 l-ci dorocəli idmançı var 
idi Bədon torbiyosi və idıııan sahosindo 
ali bodon tərbivosi tohsilli 1318. orta 
bodən torbiyəsi tohsilli 590 miitoxəssis 
ləaliyyot göstərirdi.

Rcsnublikada 88904 nol’ər volcy- 
bolla, 23065 ııofsr baskctbolla, 6347 
nofor gimnastika ilo. 83944 ııolbr yiiıı- 
giil atletika ilo, 47313 nofor fııtbolla.

37038 nofor şahmatla. 14765 ııəfor 
sorbəst vo yuııan-Roma güloşi ilo itiən- 
ğul olmıışdu.

20 osrin 60-cı illoriniıı ovvolindo 
Bakoda Mərko/ı Uşaq-GoıuJjır İdman 
Moktobi yaradılmısdı. Moktobdo 21)0 
toliın qrııpıı baliyyot gösiərmiijcti. 
Qruplarda idmanm 20 niivü ilə 3057 
moktobli moşğııl olnuışdıı. Uşaq vo 
gonclorin ixtiyarma 240 ıdınan-gimnas- 
tika salonıı, 539 basketbol, 1803 vnley- 
bol. 382 futbol mcydançası. 67 kom- 
pleks meydança verilınişdi. Uşaqlarla 
moşğololorı 757 nolbr alitolısilli ıııiito- 
xossis aparmışdı

İdıııan ba/alarınm da sayı artınışdı. 
1963 iklo bodon lorbiyoçilorinin ixtiya-

rında 23 stadıon, 116 koınploks ıney- 
dança, 845 basketbol, 3262 voleybol 
mcydançası, 10 iizgiiçüliik hovuzu, 327 
ıdman-giınnaslika salonıı var idi. İcti- 
mai osaslarla 14918 Himatçı işlayirdi 
12134 idmaıı hakimindən 79-u Ünnınıiı 
tilaq, 466-sı respublika, 672-si l-ci dorə- 
cəli lıakinı idi.

1970 ildo A/oi'baycanda bod.m tərbi- 
yosi kollcktivlorinin sayı 5370-ə çatınış 
dı. Oııkıi' 762196 ııofoı i. o cüınlod m 211 
miıı qadını o/ otrafında bırloşdirınisdi. 
Koudlards 170 mındəıı çox adftııı d- 
ınana colb olıınnnışdu. Ümıımiohsil 
moktoblorindo foaliyyot gnsörən 2800-s 
qodor b.nlən toıbıyəsi kollcklivınılə 
356778 goııc ınoşğul olıırdu. Rcsptıbli- 
kada 10 ııafor SSRİ oməkılar ınaşqçisi 
150 nofəi' A/orbaycaıı SSR oınokdaı 
moşqçisi var idi, 70-ci illorin somıtula 
1233 idmaıı SaltJUTI. 62 stsdion vo 25 ii/ 
güçiiliik hovıı/untlan istifado cdilinli.

Bakı Olimpiya İdman Konıplcksi.
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1990 ildo Azərbaycanda 60 bədən tərbi- 
yəsi və idırıan klııbıı foaliyyət göstərirdi.

Böyüməkdə olaıı nəslin idmana cəlb 
olunmasının yeni-yeni formaları meyda- 
na çıxırdı. İdmanın texniki növləri ilə 
ınəşğul olmaq istəyənlor üçün respublika 
Orduya, Aviasiyaya, Donanmaya Kö- 
nüllii Yardım Comiyyətinin (O ADKYC) 
ilk təşkilatları nəzdindo texniki idman 
bölmələri açılırdı.

Azərbaycanda qadın idmaııı. Rcs- 
publikada qadınhırın idmana cəlb olun- 
masına həmişə böyiik diqqət yetirilmiş- 
dir. Əgər 1930 ildə Azərbaycanın 19600 
idmançısmın yalnız 2200 nofori qadın 
idiso, 1933-37 illordə bu rəqəm 18 minə, 
1956 il yanvarın 1-dək isə 65 minə

çatmışdı. 20 əsrin 60-cı illərinin əvvəlin- 
də Azərbaycan bodən tərbiyəsi təşkila- 
tında 128068 qadın və qız toplaşmışdı. 
Homin illərin məşhur çempionları 
Z.ƏIəsgərova, Firuzə Qasımova, 
M.Məmmədova, Ülkor Qasımova, Şəfi- 
qə Manqutova, T.Zatulovskaya və b. 
adları idman hovəskarlarına yaxşı tanış 
idi. Bununla belə, qadın idman hərə- 
katı lıələ genişlənməmişdi. Bu, ilk növ- 
bədə, kəndo aid idi. Buna görə də 
Respublika İdman İttilaqı nəzdindo qa- 
dın idmammn inkişaf etdirilməsi işinə 
başçılıq edən şura yaradıldı. Şuraya 
məşhur idman ınütəxossisi, Azərbay- 
canın əməkdar məşqçisi Zeynəb Rzaye- 
va sədr seçildi.

1961 ildə qadınların birinci Sparta- 
kiadası keçirildi. Spartakiada startlarına 
yüz min iştirakçı çıxdı. Kolxoz və sov-

xozlaıda minlərlə kənd qızını öz ətrafına 
toplayan yiizlorlə yeni bölmə açıldı. Qa- 
dın şurası qadın idmançılar arasından 
ictimai bədən tərbiyəsi kadrları hazır- 
lanması qayğısına da qalırdı. Nəticədə 
tezliklə idman oyunları, yüngül atleiika, 
üzgüçülük, gimnastika üzrə müntəzəm 
surətdə qadınların çempionatları keçiril- 
məyə başlandı. Azərbaycan Dövlət Bo- 
dən Tərbiyəsi İnstitutunda təhsil alınağa 
şəhər və rayonlardan qadın idman foal- 
ları cəlb olunurdu. 1962 ilin oktyabrın- 
da Bakıda SSRİ idmançılarımn Ümum- 
ittifaq müşavirəsi keçirildi.

1969 ildən sonra Azərbaycanda bə- 
dən torbiyəsi və idmana dövlət qayğısının 
daha da artması sayəsindo idmançı qa-

dınların da sıraları genişlənməyə başladı.
1971 ildo 5369 bədən tərbiyəsi kollekti- 
vində 750 min nəfər bədən tərbiyəsi və id- 
manla məşğul olmuşdur ki onların da 22 
faizi qadınlardan ibarət idi.

Azərbaycanın ən yaxşı qadın idmaıı- 
çıları (1945-2004). İ nna Rıskal, Vera 
Lantratova. Raya Sitnikova, Alla Həsə- 
nova, Yelena Şabovta (voleybol), Rəfı- 
qə Şabanova, Lyudmila Şubina, Larisa 
Savkina, Elina Quseva, Esmiıa Vahab- 
zado, Gülnarə Nağıboyova (həndbol), 
Zemfira Meftahətdinova, Lyudmila Yu- 
dina (stend atıcılığı), İrado Aşumova, 
Yelena Taranova (giillə atıcılığı), Valen- 
tina Popova, Tatyana Vasilyeva (stolüs- 
tü tennis), Ziba Ələsgorova, Firuzo Qası- 
mova, Şəfıqə Manqutova, Elvira Cabba- 
rova, Nina Brıntseva (yüngül atletika), 
Tatyana Zatulovskaya, Elmira Əliyeva,

Aynıır Sofiyeva. Firuzo Vəlixaıılı, İlahə 
Qədimova, Zeynəb Məmmədyarova, 
Tiirkan Məmmədyarova, Mehriban Şü- 
kürova (şahmat), Marqarita Dubova, 
Zəminə Mirhadıyeva (dama). Zülfiyyə 
Hüseynova (cüdo-sambo), Yelena Ku- 
roçkina, İnqa Sokolovskaya, Kifayot 
Qasımova, Nigar Cabbarova (cüdo), 
Yevgeniya Biryukova, Taisiya Smeten- 
ko, Alla Sorokina (tennis), Arzu Ataye- 
va (sambo), Təranə Abbasova (ağırlıq- 
qaldırma), Tatyana Şvıqanova (otüstü 
xokkey), Yelena Jemayeva (qılıncoynat- 
ma), Züleyxa Hacıyeva, Məsmə Məm- 
mədova. Zeynəb Rzayeva, Minata Əs- 
gərova, Nina Hacıboylinskaya, Tamara 
Dadaşova, Adilə Yenikeyeva, Rumiyyə 
Yenikeyeva, Qalina Urbanoviç, Dinara 
Gimatova, Anna Qurbanova (gimnasti- 
ka), Tatyana Kurnikova (üzgüçiilük' 
Svetlana Məmmədova (basketbol) və b. 
Azərbaycanın ən yaxşı qadın idmançı 
larıdır.

Paralimpiya hərəkatı. Əlil idmançı 
ları öz ətrafında birləşdirən paralimpiy 
hərəkatı 20 əsrin əvvəllərindən inkişa 
etməyo başlamışdır. 1988 ildə olillərin 
ci Ümumittifaq idman oyunlan keçiıi 
mişdir.

Azərbaycan M illi Paralimpiya Ko 
mitəsi (AM PK ) 1996 il fevralın 9-da t. 
sis edilmişdir. AMPK-nın əsas məqsədi 
fıziki imkanları məhdud olan insanların 
Paralimpiya Oyunlarında (PO) iştirakı- 
m təmin etmokdir.

Azərbaycan idmançıları PO-da 199fc 
ildən ıştirak edirlər. Homin il Allantada 
keçirilən PO-da 2 Azərbaycan idmançı 
yarışmış və hər ikisi ən güclü 10 idmanç 
sırasına daxil olmuşdur. 2000 ildə Sid 
neydə təşkil edilən II-c i PO-da Azər 
baycan komandasında 7 idmançı çıxış 
etmişdir. Onlar 3 medal (1 qızıl və 2 gü- 
müş) qazanmışdılar. Bu oyunlard; 
Azərbaycan komanda hesabmda 12. 
dövlət arasında 47-ci yeri tuımuşdur.

2004 ildə Afınada keçirilən 12-cı 
PO-da Azərbaycanın 11 idmançısı 4 id 
nıan növündo yarışmışdır. Respublik, 
komandası 2 qızıl, 1 gümüş və I bürünc 
nıedalla 136 ölkə arasında 45-ci olmuş- 
dur. Qızıl medalları cüdoçu İlham Zə- 
kiyev və uzununa tullanan Oleq Panyu- 
tin, gümüş mükafatı üç təkanla tulla- 
nan Zeynəddin Bilalov, biirünc medalı 
giillə atıcısı Yelena Taranova qazan- 
mışlar.

Heydər Əliyev adına İdmaıı-Konscrt 
Koınpleksi. Tutumuna görə bütün Qaf- 
qazda ən böyük örtiilü idman qurğusu

Şamaxl Olimpıya Idmun Koınpleksi
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olan kompleks 199() ilin noyabrında is- 
tifadəyə verilmisdir. İdm an-Konsert 
Kompleksi ( I KK)  7360 taınaşaçı tutan 
baş arenadan, hər biri 20x40 nı ölçüdə 2 
köməkçi zaldan və s. ibarətdir. Bu 
ııəhəng idman komnleksiııdə 2000 04 
illərdə sərbəst güləş üzrə Avropa çem- 
pionatı və dünya kuboku turniri, bodii 
gımnastika üzrə dünya kubokunun mər- 
hələ yarışı. cüdoçu yenijetmolərin qitə 
birınciliyi, voleybolcu qadınlardaıı iba- 
rət nıilli komandaların Olimpiya təsni- 
fat turniri və s. yarışlar keçirilmişdir.

İdman-Konsert Kompleksi 2004 il 
martın 10-dan Azərbaycan Respubli- 
kası Prezidentinin Fərmanı ilə Heydər 
Əliyevin adını daşıyır.

“Bədən tərbiyəsi və idman haq- 
qında” Qanun. "Bədən tərbiyəsi və 
idman haqqında” Azərbaycan Res- 
publikası Qanunu Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidenti Heydər Əli- 
yevin 28 dekabr 1998 il tarixli fər- 
manı ilə qüvvəyə minmişdir. Qanun- 
da bədən tərbiyəsi və idman təşki- 
latlarının fəaliyyətinin hüquqi, təşki- 
lati, iqtisadi və sosial əsasları təsbit 
olunmuş, bədən tərbiyəsi və idman 
sahəsində Azərbaycan Respublika- 
sında dövlət siyasətinin prinsipləri 
müəyyən edilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və Idman Na- 
zirliyi (2006) “Bədən tərbiyəsi və id- 
man haqqında” Azərbaycan Res- 
publikası Qanununun həyata keçiril- 
məsi üçün öz səlahiyyətləri daxilin- 
də lazımi tədbirlər görür.

İdman qurğuları. 2000 ildən başlaya- 
raq Azərbaycan Respublikasında bir- 
birinin ardınca müasir idman qurğulan 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Dövlətin 
idmana böyük qayğısının daha bir təza- 
hürü olan bu sağlamlıq mərkozlərinin 
əksəriyyəti ünuımmilli lider Heydər Əli- 
yevin prezidentliyi dövıündə inşa olun- 
muşdıır. Bakı Oliıııpiya İdman Kom- 
pleksi 2000 il oktyabrın 2l-də, Maştağa 
Olimpiya İdman Kompleksi 2001 il 
dekabrın 29-da, Naxçıvan Olimpiya İd 
man Kompleksi 2002 il iyunun 15-də, 
Gəncə Olimpiya Idman Kompleksi
2002 il sentyabrın 12-də, Şəki Olimpiya 
İdman Kompleksi 2002 il noyabrın 9- 
da, Bərdə Olimpiya İdman Kompleksi
2003 il oktyabrın 7-də. Lənkəran Oliın- 
piya İdman Kompleksi 2003 il 
oktyabrın 9-da, Quba Olimpıya İd-

man Kompleksi 2003 il oktyabrın 11- 
də, Şamaxı Olimpiya İdman Koın- 
pleksi 2005 il aprelin 26-da istifadəyo 
verilmişdir Bakıda “Musado” Tack- 
vondo sarayı, Yaxt-klub, Otüstü Xok- 
key İdmaıı Kompleksi, Steııd Atıcılığı 
İdman Kompleksi də fəaliyyoi göslərır.

Yüksəliş illəri. Azərbaycanda idıııan 
əsl tərəqqı yoluna respublika dövləl 
müstoqilliyi qazandıqdan sonra qədəm 
qoymuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində 
bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkili 
sahəsində çətinliklər var idi. Respublika 
Prezidentinin Gənclər və İdınan Nazirli- 
yinin yaradılması haqqmda 26 iyııl 1994
il tarixli və Gənclər, İdman və Tıırizm 
Nazirliyinin yaradılması haqqında 18

aprel 2001 il tarixli fərmanları ölkodə id- 
manın inkişafına güclü təkan verdi. 
Prezidentin 30 yanvar 2006 il taıixli 
Fərmam ilə yaradılnuş Gənclər və İd- 
man Nazirliyi Azərbaycan idmanınm 
qarşısında duran vəzifələri müvəffəqiy- 
yətlə həyata keçirir.

“Dostluq 84”. 1984 iliıı yayıııda 
Moskvada sosialist ölkələri idmançıları- 
nın iştirakı ilə “Dostluq- 84” yarışları 
keçirilmişdir. Bu turnirlərdə Azərbay- 
can bədən tərbiyəsı təskilatının 16 yetir- 
məsii də istirak etmişdir. Onlar 11 qızıl, 2 
gümüş və 3 bürünc medal qazaıımışdı- 
lar. Qızıl medallara həndbolçu Esmira 
Əsgərova, yunaıı-Roma üsıılu ilə gülə- 
şəıı K.Məodov, yüngiil atlet Valeri Sc- 
reda, qılıflcoynadanlar İ.Məmmədov,
B.Koretski və b. sahib olmuşdular. Stol- 
iistii tennis üzro Avropanm ınütləq çem-

pionu V.Popova 2 büriınc medal qazan- 
mışdır. 'Dostluq 84"üıı hakimlər heyə- 
tındə Azərbaycan təmsilçiləri də var idi. 
A.Əzimov, Ü Qasımov İ.Həsonov (yüıı- 
gül atletikd), H.Cəfərov (slend atıcılığı), 
V.Muxiıı, Taıııara Rıbalko (basketbol). 
V.Nəsibov (üzgüvülük) yarışlarda ha- 
kimlik etmişlər.

Ycniyıtmələrııı Ünııınıdun>a oyııııla- 
rı. 199X ilin 11 20 iyulunda BOK-ıın 
Moskvada keçirdiyi yeniyetmələriıı 
Umumdıınya oyunlarında 131 ölkədən 
5180 idmançı istiıak etmişdir. Yeniyet- 
mılərin Ünuımdünya oyuıılarında Azər- 
baycan nümayəndə heyəli 107 nəfərlə 
təmsil olunnuışdıı. Pruqrama fııtbol, 
voleybol, basketbol, lıəııdbol yunan-

Roma güləşi, sərbəst güləş, cüdo, yüngül 
atletika, tennis, stolüstiı tennis, üzgiiçü- 
liik, sinxron üzgüçüliik, qılıncoynatma, 
idman gimnastikası, hədıı gimııastika 
daxil idi. Azərbaycaıılı yeniyetməlor 
basketbol, həııdbol və sinxron iizgüçü- 
lük istisna olmaqla 12 növdə yarışmış, 
1 qızıl, 2 güımış və 1 büruııc medal qa- 
zanmışdılar. Azərbaycaıı 131 ölkə ara- 
smda 25-ci olnuışdur. Q17.1l medala cü- 
doçıı R.Səliıııov, güıııüş miikatallara 
yıınan-Roma üsııiıı ilə güləşənlər Səlıhət 
Mirzəyev, Xizri Çupanov, bürünc meda- 
la sərbəst üsuüa güləşən 1-miıı Bəşiıov 
sahih olınuşdular.

“Siilh və sağliinılıq dnstlıi(|dadır''. 
Azərbaycan Respublikasmın Prezidftuti 
İ.ƏIiycv bxlən tərbiyəsi və idmaıı salıə- 
sind  ̂ birgə əməkdaşlığın gcnişləndirü 
ınəsi, xalqlar arasında dostlııq vəsiilhıııı
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daha da möhkəmləndirilmosi məqsodilo 
M D İİ İK-nın və İdman Təşkilalları 
Beynəlxalq Konfedcrasiyasının (İTBK ) 
təkliflərini nəzorə alaraq 2005 il sentya- 
brın 23-27-do Bakı şəhərindo M DB üz- 
vü olan dövlətlərin “Süllı vo sağlaııılıq 
dostluqdadır” devizi altında 5-ci Bey- 
nolxalq İdmaıı Oyunlarmın keçirilməsi 
Iıaqqında 2005 il martın 28-do səroncam 
imzalamışdır.

İslam Ölkələrinin 1-ci Həmrəylik 
Oyunları. 2005 il aprelin 8-dən 20-dək 
Soudiyyo Ərəbistanı Krallığımn Məkkə, 
Modiııo, Ciddə və Taif şəhərlərində İs- 
lam Ölkolorinin 1-ci Həmrəylik Oyunla- 
rı (İÖHO) keçirilmişdir. Yarışlarda 55

dövlət tomsil olunmuşdur. Oyunların 
proqramına idmanın 14 növü daxil idi. 
103 nəfərdən ibarot A-corbaycan yığma 
komandası 12 idman növündə (voley- 
bol, basketbol, həııdbol, su polosu, ten- 
nis, yüngül atletika, qılıncoynatma, stol- 
üstü tennis, taekvondo, ağırlıqqaldırma, 
üzgüçülük, karate) çıxış edərək 4 qızıl. 4 
gümiiş, 7 bürünc mükafat qazanmış və 
ümumi hesabda 8-ci yeri tutmuşdur. Ta- 
rixdə ilk dəfə keçirilon İÖHO-nun me- 
dallarını Səudiyyə Ərobistanından 
Azərbaycana karateçilər Ceyhun Ağası- 
yev (qızıl), Roşid Hüseynov (gümüş), 
Yusif Cəfərov (gümüş), Rəfael Ağayev 
(biiriinc), taekvondoçu Babok İsgondo-

rov (bürünc), basketbol komandası (qı- 
zıl), qılıncoynatma komandası (bürünc), 
ağırlıqqaldıranlar Natiq Hosənov (1 qı- 
zıl, 2 giimüş), Nizami Paşayev (1 qızıl, 2 
biirünc) vo Əliboy Səmədov (2 bürünc) 
gotinnişlər.

()<(. M c K e ı m e p o B  M. A.. n c ı i3 c jı ı .  
M. H. Crıopr coBercKoro Ajep6arıa*ana. M.. 
1963: A t  a c n O. A. Or "'nporpccca" ä o  “ Hc(|n- 
mh” . B., 1991: y e ın  o n u n ,  I utbol 91. I) 
1991: O ıı l i y e v I). O. Qatiın va idıııan. B.. 2000: 
l l i i s e y n z a d o  Ç. M., R a lı ın a n o v C'. Ə. 
Azarbaycan Rcspııblikası Milli Olimpiya Komita- 
si 10 il. B., 2002; 0  u I i yev D. Q. Az.-ırbaycan 
ınilli güləşi. B.. 2003; Heydər Əliyev vn Azərhay- 
caıı idmanı. B., 2004.
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Azərbaycanda turizmin tarixi. Müa- 
sir dövrdə iqtisadi inkişafa ciddi təsir 
göstəron və mühüm strateji əhəmiyyəto 
malik olan turizmin tarixi Azərbaycanda
20 osrin ovvəlinə təsadüf edir. 1008 ildə 
Krım-Qafqaz dağ klubunun bir bölməsi 
Bakıda fəaliyyəto başlamışdı. Bu bölmə- 
ııin başlıca vəzifosi Qafqazda turizınlə 
bağlı araşdırmaların aparılması və eks- 
kursiyaların təşkili idi. 19 osrin sonu -  20 
əsrin əvvəllərində Bakı karvansaraların- 
dan mehmanxana kimi istifadə olu- 
nurdu. Bakıda “Astoriya”, “Bolşaya 
Moskva”, "Ermitaj”, “Marsel”, "Mad- 
rid”, “Metropol”, “İmperial” kiıni yük- 
sək səviyyəli mehmanxanakır fəaliyyət 
göstərirdi. Ekskursiyaların, alpinist, ve- 
losiped və piyada yiirüşləriııin geniş ya- 
yılması bu sahoyə marağın artmasıııa, 
həvəskarların ixtisaslaşınış cəmiyyətlərdə 
birloşməsiııə səbəb olmuşdu. Rusiya Tu- 
rist Cəmiyyəti 1910 ildon Qafqaza müsto- 
qil səyahətlər təşkil etməyə başlamışdı.

Turizmi inkişaf etdiımək məqsədilə
1928 ildə Azorbaycan Komsomolu Mər- 
kozi Komitəsi nozdində Turizm bürosu 
yaradılmışdı. “Sovetski turist” (1928) vo 
“ İnturist” (1929) səhmdar cəmiyyətləri
1929 ildən başlayaraq Qafqaza və Co- 
nubi Qafqaza turist marşrutları təşkil 
etmişdi. Bakıda mərkəzi turizm təşki- 
lallarınm bölməlori foaliyyət göstərirdi.

1936 ildə Bakı Turisl Bazası (BTB), 
Hacıkənd turist evi və Göygöl turist 
düşərgəsi, 1950 ildə Bakı Ekskursiya

Bazası yaradılmış. BTB onıın tərkibino 
daxil edilmişdi (1952). Azərbaycan Tu- 
rist-Ekskursiya İdarəsi (A TE İ, 1957), 
Göygöl (1960), Mingəçevir vo Hacı- 
kənd (1962) turist bazaları yaradıl- 
ınışdı. Ümumittifaq Həmkarlar İttifaq- 
ları Mərkəzi Şuıasının Azərbaycanda 
Turizm üzro Respublika Şurası (1962) 
Azorbaycanda Turizm və Ekskursiya- 
lar üzrə Respublika Şurasına (1969) 
çevrilmişdi. Yalamada BTB-nin Hlialı

20 əsrin əvvəllərində Bakı realni 
məktəbində ilk ekskursiyalar, 1922 il- 
də isə ilk ekskursiya dərnəkləri təşkil 
edilmişdi. Bakıya 1927 ilin iyulunda 
Almaniyadan 10 nəfərdən ibarət ilk 
xarici turist qrupu gəlmişdi.

olan “Sputnik” turist düşərgəsi (1962), 
Gəncə, Sumqayıt, Abşeron, Naftalan 
(I967), Xankəndi (1971), Mingəçevir 
(1972), Naxçıvan (1978), Lənkəraıı
(1980), Şamaxı, Şəki, Quba, Əli Bay- 
ramlı (1982), Ordubad, Zaqatala, Şuşa, 
Qobustan (1984) ekskursiya büroları 
və Azərbaycan SSR Baş Xarici Turizm  
İdarəsi (1984) yaradılnnşdı. 1970-80 il- 
lərdo respublika əıazisində turizmin 
daha geniş miqyasda inkişafına diqqət 
yetirilmiş, Şuşa, Zaqatala, Qəbələ, 
Xankəndi, Sumqayıt, Naftalan, Gənco 
və Yalamada (“Dostlııq”, “Xəzər” ) tu- 
rist baza və klubları açılmışdı. Bakıda 
“Azərbaycan” və “Abşeron” kimi iri

mehmanxanalar tikilmişdi. Respııl 
Iikaya 1984 ildə SSRİ-nin müxtəlif r 
gionlarından 290 miıı turist gəlmı 
turizm-ekskursiya bürolarının təşkil e 
diyi ekskursiyalarda 2 ınln. turist iş< 
rak etmişdi. 1987 ildə Azərbaycan v. 
təndaşlarının 10 mini xarici ölkəlor 
300 mini SSRİ məkanında turist səf 
lərində olmuşdu. Həmin ildə Azərbay 
canda 17 turizm və ekskursiya büros 
8 baza və 6 turist mehmanxanası foalı 
yət göstərirdi.

Turizmin inkişafında ycni mərhə’ 
Azərbaycanda turizm müasir həyat t. 
zinin və mədəniyyotin mühüm atribul' , 
beynəlxalq olaqəlorin bir forması kiü 
inkişaf etdirilir. Ölkədə “Turizm ha> 
qında” Qanun (1999, 4 iyun) qə1 
edilmiş, Gənclər. İdman vəTurizm N 
zirliyi (2001, 18 aprel) yaradılmışdı.

Azərbaycan Respublikası Prezid 
tinin 30 yanvar 2006 il taıixli Fornuı 
ilə Mədəniyyət Nazirliyi vo Gəncl. 
İdman və Turizm Nazirliyi ləğv olu 
raq Mədoniyyət və Turizm Nazirliyi t: 
kil edilmişdir. Respublikada 2006 iki 
Turizın İnstitutu foaliyyətə başlamışd

Azərbaycan Respublikası Mədəni' 
yət vəTuı izm Nazirliyi İslam Konfransı 
Toşkilatı, Qara Dəniz İııtisadi Əməl - 
daşlıq Toşkilatı, Gürciisian, Ukrayna, 
Azəıbaycan, Moldova (G U A M ) İqtisa- 
di Əməkdaşlıq Təşkilatı, BMT-nin Asi- 
ya vo Sakit Okean Rcgionu üzrə İqıisadi 
və Sosial Komissiyası (UNESCAP),
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Bcynəlxalq İutisadi Əməkdaşlıq vo İnki- 
şaf Toşkilatı (OECD), Müstoqil Döv- 
lotlər Birliyi (M DB) ölkələriniıı Tıırian 
Şurası vo digər beynolxalq regioııal 
təşkilatlarla tuı izın salıosi üzro olaqəlori 
inkişaf etdirir. Azorbaycaıı Rcspub- 
likası 16 dövləllə (Tıirkiyo, (,'in, Polşa, 
İtaliya. Bolqarıstan, Yunanıstan və s.) 
tuıızın sahosində əmokdaşlıq haqqında 
hökumətləıarası saziş imzalamışdır.
2002 ildən Bakı şəhərində lıor il Azor- 
baycan Beynəlxalq Ttırizm Soıgisı 
“A İT F ” keçirilir, respııblikanın tııri/m 
imkanları beynolxalq turizm sərgilorində 
(Londoıı, Moskva, Berlin, Lstanbııl, 
Məsqət, Əl-Küveyt. Daşkond, Tbilisi, 
Kiyev və b.) nümayiş stdırilir. 2006 ilin 
sentyabrında Azorbaycanda İslam Kon- 
Iransı Təşkilatına üzv dövlətloriıı turizm 
nazirlərinin 5-ci Konlransı keçirilmiş, 
“Baks Bəyannamosi” qəbul edilmısdir.

“Azərbaycan Respııblikasında 2002-
2005 illərdə turizmin inkişafına dair 
Dövlət Proqrann” təsdiq edildikdon 
sonra ölkədo turizm ehtiyatlarınüan 
səməroli istifadə olunur. Respublika 
ərazisində Mrizmin inkişafını toınin et- 
ınək məqsədilə 2002 ildə beynəlxalq 
standartlara cavab verən 7 əsas (Bakı- 
Xaçmaz, Baki Aslara, Bakı Balakən, 
Bakı Qazax, Bakı Abşeron yarım- 
adası Qobustan, Bakı-Naxçıvan, 
Bakı Şuşa) tıırist marşrutu müəyyənləş- 
dirilmişdir. Ölkədo sahibkarlıq fəaliyyə- 
tinin genişlənməsi turizm sektorunıın 
inkişafına və turizm sonayesinin forma- 
laşmasına müsbət təsir etmişdir. Res- 
pııblikada 206 hüquqi və fıziki şəxs 
turizm fəaliyyəti ilə məşğul olur (2006, 
avqust).“İmnrotex Travel”, “Azal”, “Sİ 
L T D ”, “ BTİ Azeıbaijan”, “Caspian 
Travel” və b. ölkənin iri tıırist şirkət- 
loridir. Xarici turistlərin qəbulu iizro 
ən iri turopcrator "İmprotex Travel’ 
qonşu ölkolorin turist şirkotləri ilə 
“ İpək yolu” alyansı yaradaraq kombi- 
nə olunmuş turlar toşkil edir.

Azərbaycanda 10661 nömrəsi olan 
262 turisl yerləşdirmo obyekti (TYO), o 
cümlədən 126 mchmanxana, 21 ınotel 
və 115 digor TYO  foaliyyət göstarir 
(2005). Mehmanxana xidmoti sahəsində 
4092 ııəfər çalışır. TYO-larııı istisma- 
rından oldo edilon gəlir 66510,9 miıı 
manat, büdcəyo daxıl olan golir veıgisi, 
ƏDV vo digor vergilər 9441,1 ınin ınanat, 
istismar xorcləri 47312,0 min manat 
olmuşdur. 2005 ildə TYO-larda 26405H 
turist ycrloşdirilmiş, 524947-si ölkə 
vətəndaşı olmaqla gecəlomələrin sayı

1064758-ə çatmışdır. I urist sələrlori 
istirahot oylənco (79594), işgüzar 
(141933), miialico (17701) və s. (24830) 
moqsədlər daşımışdır. Azərbaycan və- 
təndaşlarının 1829765 nol'əri xarici 
sələrləro getmişdir (2005).

Hakıda dünyanın əıı böyük meJıman- 
xaııa şəbəkolərino daxil olaıı beşıılduzlu 
“Hyatt Rcgeııcy'' (1995). "Grand Hotcl 
Europc (1997). "Radissou SAS Plaza 
Hotcl" (1998), "Park llvalt llotcl"
(1999), "Excclsior Ilotcl Baku ’ (2(K)5) 
vo b. loaliyyət göstorir

Azərbaycaııda tıırizmin ink.işafuıda 
vacib amillərdon sayılan qida sektoru 
formalaşımş, Milli Kuliııariya Morkəzi 
yaradılımsdır (1991). ‘Anıbııran ’, "Kar- 
vansara", "Bolı-bəlı klııb", “Mc Do- 
nald’s”, “ Pizza-nat”, “Palio-pizza 
“Oyster Fish House”, “ Dolce Vita”, 
“Doniz” restoıanları və b. hom ycrli əha- 
liniıı həm də turistlərin ixLiyarındadır. 
Respublikada fəaliyyət göstəron milli, 
Avıopa, tiirk, hind və Çin mətbəxli resto- 
ranlarııı əksəriyyəti Bakıda yerloşir.

Turizmin inkişafı sosial problemlə- 
ıin holli, moşğıılluğıın tomiıı olunması 
və yaşayış səviyyəsiııiıı yüksəlmosindo 
miihiim rol oynayır. Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikası regionları- 
nın sosial-iqtisadi inkişafı (2004 2008-ci 
ıllor) Dövlət Proqramı”nm təsdiq cdil- 
mosi haqqında 11 fcvral 2004 il tarixli 
Fərmanma uyğunolaraq respublikanın 
turizm ehtiyatları ilə daha zəııgin bölgo- 
lorindo potcnsial imkanlar nozorə alınır 
vo tıırizmin inkişafı isiiqamotində təd- 
birlər lıəyata keçirilir.

Rcspublikada turizmi inkişaf etdir- 
mək məqsodilə Bakı, Xaçmaz, Şaıııaxı, 
Naxçıvaıı, Gəııcə, Şəki, Quba şohərlə- 
rində və Lalncı qəsəbəsində turist infor- 
masiya ımrkəzlori açılmışdır (2006).

Turizm chtiyatları. Rcspublikanm 
iqlimi, zongin tobiati, madciı-mədəniyyot 
abidaləıi turizmiıı yeni növloıinm inki- 
şal'ına iınkan verir. Turi/m ehtiyatları 
tarixi, ekoloji, ekzolik, təbiət. idınan, 
ınədoni tun/ııı növloriniıı inkişafı baxı- 
mındaıı pcrspeklivlidir.

Azərbaycanda dovlət torəfindən qo- 
runan 6U)8 tarix vo modəniyyot abi 
dosinin 65-i diinya, 2034-ü ölko, qalanı 
isə ycrlı ohomiyyətlidir. YUNFSKO- 
ııun Diinya İrs Siyahısına Azərhaycan- 
daıı İçorişəhər Şirvanşahlar sarayı vo 
Qızqalası ilo birlikdasalınmışdır (2000). 
“ İçərişolıor” Tarix-Mcnıarlıq Qorıığu- 
ııun ərazisiııdəki 10 diiııya, 27 ölko əlıə-

mıvyotli abidə maraqlı tııri/m obyckt- 
lorıuir.

Əlvcrişlı iqliııı səraiti (l.ınkoran 
Astara. Nabraıı Yalaıııa, Abşeroıı 
vo b.), müaJjuBvi miııcral sıılar. nclt və 
palçıqlar (Lənkəran. Kəlbəcər. Naxçı- 
vaıı. Naftalan, Abşcron və b. ) sağlaınlıq 
turizminin inkişafına geııiş imk.m yara- 
dır. Rcspııblikada dövlət təbiət qoruq- 
larının (DTQ) və ınilli paıklarm (MIM 
sayının artması tabiət, ckoloji va«kzotik 
turizın növlənıiin inkişafmı sürətləııdir- 
naişdir. Soyuq iqliınli bölgələrdo (Kıçik 
Oaiqaz, Naxçıvaıı. Şəki, /aqatala. Oıı- 
sar. Lcrik Şamaxı və b.) tun/ıııın alpı 
nizm. dağ-xızək idmanı növləri inkişaf 
ctdırıiır. IJakı, Maştağa. Cjəncə, Quba. 
Naxçıvaıı, Lonkoran. Bərdo, Şəki və 
Şamaxıda açılmış Olimpiya idıuÄiı kom- 
plekslərində (OİK) nıilli, regional vo bey- 
ııəlxalq miqyaslı idman yarışlarının ke- 
çiıilməsi tun/m olaqolərini geııişhnclinr. 
Şəkidə vo Qubada ÜİK-ləıin nəzdində 
müasir mehnıanxanalar tikilmişdir.

Tıırizm bölgələri. Azərbaycan aıazi- 
sində ehtiyatlarmın müxtəlilliyi, inkişaf 
soviyyəsi və perspektivliyinə göro seçiloıı
8 turi/m bölgəsi vardır.

Bakı-Abşcroıı turizm bul^əsi A/ər- 
baycan Respublikasının şərqində. Xə/ər 
donizi sahilində yerloşir və əlverişli coğ- 
rafı mövqeyo maiikdir. Bölgə dərkctmə, 
müalico-sağlamlıq. idınan, işgüzar tıı- 
rizm növləri iiz.ro ixtisaslaşmişdır. Xozo- 
riıı Bilgəh, Nardaraıı. Pirşağı, Bu/ovna, 
Zuğulba, Novxanı sahiJlarijidəki qumlıı 
çimərliklor turizmin inkişafı baxımın- 
dan əlveıişlidir. Balncoloji iqlimə ıııalik 
bölgodo "Gənclik” Bcvnolxalq 1 urizın 
Morkozi, “Neptun” turist ba/ası və sa- 
natoriya-kuıort mərkə/lori (Bilgəh, 
Mərdokaıı. Buzovna) t'əaliyyot göstərir. 
Bakıda İçərişohənıı larixi-mcmarlıq 
abıdəlorındən olaıı Btıxaıa və Mullaııi 
karvansaralarından miiasir dövrdə tu- 
rist obyektlori kinıi İJlilafla olumır. Bakı 
Əyjoııca Mərkvi, “Akva-paık’\  l.ııııa- 
park 'Lido” istirahət və əyləncə ınər- 
kozlorindo turistlərə yiiksik xidmət giistə- 
rilir. Dərketmo tCfcizminin nıərk v i olan 
Bakjda golmə və gclmo turı/ini inkişal' 
ctdiıilir. Bakı şolıəı indo 5462 ycrlik 40 
TYO  (30 mclımanxana və 10 digor 
TYO) ləaliyvət göstərir. Uakıchıkı İcəri- 
şohər konıplcksi (Siıvanşahlar arayı, 
O ı/ qalası. c|ədim məscidlor, karvan ıra 
və b.j Bibi-Heybat moscidı Aloşgah 
ınobədi. Xo/əryanı mııdafıə qurguları. 
qalalar, kaı vansaralar vəovdanlar koııı- 
plekM (Mordəkan qalası və qııllələri.
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Nardaran və Ramana qalalan) vo b. ma- 
raqlı tarixi abidolordir. Şohordon 70 knı 
cənubda Qobustan Dövləl Tarix-Bədii 
Qoruğu, Altıağac MP, Abşeron MP, 
“Cənnot bağı” istirahət zonası (Xızı) yer- 
ləşir. Bakının cənııb-qərbindo “Şıx” ku- 
rort kompleksi foaliyyət göstərir. Turist- 
lər Bakıdan 4 istiqamətdə: respublikanın 
qərb, şimal-qərb, şimal vo cənub bölgələ- 
rinə səyahətə çıxırlar. Müasir Olimpiya 
(Bakı, Maştağa) və digər idman kom- 
pleksləri idman turizminin inkişafına 
imkan yaradır.

Quba-Xaçmaz turi/m bölgəsi Azər- 
baycanın şimal-şərqiııdə, Bakı Xaçmaz 
turist marşrutunun üstündədir. Turiz- 
min ixtisaslaşması istirahət-əylənco, 
dərketmə və idman istiqamətindədir. 
Landşaftın rəngarəngliyi, iqlimin saflığı, 
mineral sııları və qumlu dəniz sahilləri 
bölgənin sociyyəvi xüsusiyyətidir. Böyük 
Qafqazın yüksək dağlarından Bazar- 
düzü, Şahdağ, Tufandağ və b. bu bölgə- 
dədir. Bölgənin Bakıya yaxın olması, 
aqroiqlim şəraiti turizmin inkişafına 
geniş imkanlar açır. Şahdağ MP, Təngə- 
altı dəıosi, Afurca şəlaləsi, “Quba” 
istirahot mərkəzi, “Balbulaq”, “Cənnot 
bağı” istirahət zonaları (Quba), Yalaına 
vo Nabramn qumlu çimərlikləri təbiət- 
sevərləri istirahətə cəlb edir. Beşbarmaq 
qayası və müdafıə səddinin qalıqları, 
türbələr (Siyəzən), Şabran, Gilgilçay 
istehkamlar kompleksi, Çıraqqala (Do- 
vəçi), Cümə məscidi (Quba) və b. ma- 
raqlı tarixi-memarlıq abidələridir.

Bölgodo turizm istirahət müəssisələ- 
rinin şəbəkəsi genişləndirilir. “Xəzər”, 
“Dostluq”, “Palermo”, “Şəms” Lurist 
bazaları, “Malibu”, “Atlant”, “Qreen- 
vill”, “Palma” istirahət mərkəzləri (Ya- 
lama Nabıan sahil zonası), Suvar dağ- 
tuıizm istiıahət zonası (Qusar), Qalaaltı 
sanatoriyası və müalicə pansionatı (Də- 
vəçi) fəaliyyət göslərir. Nabranda bcy- 
nəlxalq əhəmiyyətli turizm mərkəzi ya- 
radılmışdır. Bu bölgoyo istirahət və 
əyləncə məqsədilə gələn turistlərin sayı 
ildən-ilə artır. Bölgənin turizm ehtiyat- 
ları zəngin və perspektivlidir. Xozor sa- 
hili boyu dağlıq əraziləıdo turizm inki- 
şaf etdirilir.

Lənkoran-Masallı turizm bölgosi 
Azərbaycanın cənub-şərqində, Bakı- 
Astara turist marşrutunun üstiindədir. 
Şərqdən Xəzər dənizi ilə əhatə olunur. 
İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd 
olması iki dövlət arasında turizm əlaqə- 
lərinin genişlənmosinə imkan yaradır. 
Subtropik iqlimə malik bölgədə turızın

ixtisaslaşması istirahət-müalicə və dərk- 
etmə istiqamətindədir. İqlimi, zəngin 
mineral suları balneoloji kurort təsər- 
rüfatmın inkişafına əlverişli şərait yarat- 
mışdır. "Meşəçi” qonaq evi, “Xanbu- 
lan” istirahət mərkəzi, “Hirkan” moteli 
(Lənkəran), “Min bir gecə” istirahət 
ocağı (Astara), “ İstisu” sanatoriyası, 
“Masallı” və “ Dəştvənd” hotelləıi (M a- 
salh) turistlərin ixtiyarındadır. Zəngin 
flora və faunaya malik Qızılağac DTQ  
və Hirkan MP bu bölgədədir. Qədim 
məscidlər, tarix-diyarşünaslıq muzeyiə- 
ri, Babək qalası, türbələr, karvansaralar 
respublikanm mühüm tarixi-memarlıq 
abidələıidir. Bölgə turizmin inkişafı ba- 
xımından perspektivlidir. Turizm ehti- 
yatları yeni istirahət və əyləncə mərkəz- 
lərinin yaradılmasına, Lerikdə dağ tu- 
rizminin inkişaf etdirilməsinə, Lənkəran 
və Astarada sanatoriya-kurort şəbəkəsi-

2001 ilin sentyabrında Azərbaycan 
Ümumdünya Turizm Təşkilatına 
üzv qəbul olunmuşdur. Respub- 
likada turizm xidmətlərindən istifadə 
edənlərin hüquqlarının qorunması, 
normativ-hüquqi aktların nizamlan- 
masına yardım göstərilməsi, bey- 
nəlxalq turizm bazarında Azərbay- 
canın nüfuzunun yüksəldilməsi 
və b. məqsədlərlə 2001 ildə Azər- 
baycan Turizm Sənayesinin inkişafı 
ittifaqı yaradılmışdır.

nin genişləndirilməsinə imkan verir.
Şəki-Zaqatala turi/m bölgəsi Azər- 

baycanın şimal-qərbində, Böyük Qafqaz 
dağlarının conub yamacında, Bakı-Ba- 
lakən turist marşıutunun üstündo yerlə- 
şir. Dağlıq və dağətəyi landşaft, mineral 
bulaqlar, dağ gölləri, şəlalələrlə zəngin 
bölgədə qədim dövrlərdə iri ticarət və sə- 
nətkarlıq mərkəzi kimi tanınmış Şəki şə- 
həri yerləşir. “Yuxarı Baş” Taıix-Me- 
marlıq Qoruğu, Kiş məbədi, İsfahan, 
Təbriz, Ləzgi karvansaraları, Gələson- 
görəsən qalası və b. (Şəki), qədim qala- 
lar (Qax, Zaqatala), Zaqatala DTQ, 
İlisu DTQ və b. bu bölgənin maraqlı 
turizm obyektlərindəndir. Şəki karvan- 
sara hotelləri, “Səadət”, “Marxal” istira- 
hət zonaları (Şəki), “Sahil”, “Çonlibel” 
istirahət mərkəzləri, Qafqaz dağ-turist 
bazaları (Qəbələ), “ İlisu”, “Şəfa” pansio- 
natları (Qax) və “Gülüstan” turisl ba- 
zasında (Zaqatala) turisllorə xidmət 
göstərilir.

Şamaxı-İsmayıllı tıırizm bölgəsi
Bakı-Abşcron, Şəki-Zaqatala turizm

bölgələri arasında yerləşir. Bakı-Bala- 
kən turist marşrutu bu bölgədən keçir. 
Böyük Qafqaz dağiannın cənub-şərq 
yamaclarınoa yerləşən, füsunkar tobiətə 
malik bölgənin turizm ixtisaslaşması 
istirahət, idman, dərketmo istiqamətin- 
dədir. Şirvan D T Q  və M P, Pirqulu 
DTO  bu bölgədodir. Şamaxıda Ciimə 
məscidi, Gülüstan və Buğurt qalaları, 
səkkizbucaqlı Şahixəndan (Şaxəndan), 
Yeddi günbəz, Pirmərdəkan, Diribaba 
türbələri, Astroflzika Rəsədxanası, İs- 
mayıllıda qədim qalalar. Lahıc Dövlot 
Tarix-Modəniyyot Qoruğu kimi maraqlı 
turist obyektləri vardır. Bölgədə 638 
yerlik TYO  fəaliyyət göstərir (2005). 
“Fortuna” dağ-turist bazası vo b. istira- 
hət mərkəzləri açılmışdır.

Gəncə-Qazax turizm bölgəsi Azər 
baycanın qərbində, Bakı-Qazax turisl 
marsrutunun üstündə yerloşir. Turiz. 
ixtisaslaşması istirahət-müalicə. dərkei- 
mə istiqamətindədir. Əlverişli iql 
şəraitinə malik dağ-meşə larıdşaftı. ı 
neral su ehtiyatları ilə zəngin böl; 
turizmin inkişafı baxımından perspe 
tivlidir. Nizami Gəncəvinin məqbərə- 
Cümə məscidi, İmamzadə tikililər kor 
pleksi, Şeyx İbrahim məqbərəsi, karv, 
sara və s. Gəncənin maraqlı turizm v 
yektləridir. Böyüklüyünə və iqtisadi ə. 
miyyətinə görə respublikamn ikinci 
həri olan Gəncənin cənubunda də 
səviyyəsindən 1556 m yüksəklikdə yc-ı 
ləşən Göygölün ətrafında Göygöl 
Hacıkənd istirahət zonaları, Goy; 
DTQ  yaradılmışdır. Beyııəlxalq əlıə- 
ıniyyətli Naftalan kurortu bu bölg; 
yerləşir. Qazax rayonu tarixi-memaı 
abidələri ilə zəngindir. İbtidai insanl.ı 
yaşayış məskəni olan Aveydağ m agn  

ları maraqlı təbiət abidələridir. Miı- 
çevir şəhərinin yaxınhğında qədim 
xeoloji kompleks yerləşir. Şəhərdə 
publika əhəmiyyətli avarçokmə ba 
var. Gəncə şəhəıindəki “Gən. 
“Kəpəz” mehmanxanaları və "Lüı 
hotelində turisllərin istirahəti üçün 
cür şorait yaradılmışdır. Gəncədo 01 
piya idman kompleksi tikilmişdir. B( 
gədə idman turizmi inkişaf etdirilir.

Qarabağ turizııı bölgəsi Azərbayı. 
nın cənub-qərbindo, Bakı-Şıışa turı t 
marşrutunun üstündədir. Tuıizm ixti- 
saslaşması sağlamlıq-müalicə, dərketmo 
istiqamətindədir. Qarabağ bölgəsindo 
balneoloji Şuşa dağ-iqlim kıırortu, Gü- 
lablı istirahot zonası, məqbərələr, mos- 
cidlər, karvansaralar, qüllələr (Bərdə, 
Ağdam), Azıx mağarası (P'iizuli), Xuda-
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fərin körpüləri (Cəbrayıl), Bəsitçay DTQ  
(ZəngiUın), İstisıı balneoloji kurortu 
(Kəlbocər), “Qalalı” qalası, Göy qala, 
Cavanşir türbəsi, Lalozar köıpüsü (Qu- 
badlı), Ağgöl DTQ və M P (Ağcabodi və 
Bcyləqan) kimi turizm obyektləri var. 
Dəniz səviyyəsindən 1400 nı yüksoklikdə 
yerləşən Şuşa şəhəri bölgənin əsas tu- 
rizm mərkəzidir. Alban məbədləri, Şuşa 
Tarix-Mcmarlıq Qoruğuna daxil olan 
qala divarları, Qarabağ xanlarımn iqa- 
mətgahları, Xurşidbanu Natəvanın ev- 
muzeyi, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, 
Daşallı uçurumlu dərəsi, Şuşa, Xəzi- 
nəqala mağaraları buramn maraqlı ta- 
rixi-memarlıq və təbiət abidələridir. Şuşa 
sanatoriya-kurort birliyi, “Şəfa” turi/.m 
kompleksi, “Qarabağ” mehmanxanası 
uzun illər turistlərin ixtiyaıında olmuş- 
dur. Erməni işğalı zamanı bu obyektlərin 
əksəriyyəti dağıdılmışdır. İşğal olunmuş 
ərazilər azad edildikdən sonra bölgənin 
turizm imkanlarından geniş istifadə olu- 
nacaqdır.

Naxçıvan turizm bölgəsi Naxçıvan 
M R-in ərazisini əhatə edir. Türkiyə, 
İran və Ermənistanla həmsərhəddir. Tu- 
rizm ixtısaslaşması dərketmə və müalicə

istiqamətindədir. Relyefı, əsasən. dağ- 
Iıqdır. Naxçıvan şəhəri Qafqazın və Ya- 
xın Şərqin ən qədim mədəniyyət mər- 
kəzlərindən biri olduğundan tarixi abi- 
dələrlə zəngindir: Mömünə xatın, Gü- 
lüstan və Yusif ibn Kiiseyir tiirbələri. 
Qarabağlar Tarix-Memarlıq Komplek- 
si, Fəzlullah Nəiminin məqbərəsi, məs- 
cidlər, “Qızlar bulağı” kompleksi, Əliıı- 
cə qalası (Culfa), Ordubad Tarix-Mədə- 
ııiyyət Qoruğu (1977) əvəzsiz turizm 
obyektləridir. Naxçıvan bölgəsi Badam- 
lı, Sirab, Vayxır kimi mineral bulaqlarla 
zəngindir. Bölgədə 935 yerlik T Y O  
fəaliyyət göstərir (2005). Naxçıvan 
şəhərindəki “Nəqşi Cahan”, “ Hotel 
Qrand Naxçıvan”, “Qartal” hotellərin- 
də turistlərə xidmət göstərilir. Oədim 
Naxçıvan diyarmın mineral suları, me- 
marlıq abidələri, İlandağ, Əshabi-kəhf 
(ƏshabiI-kəhO, Nohəcir, Gəmiqaya kimi 
nadir relyef formaları, Kültəpə, Qara- 
bulaq nekropolu turistləri bölgəyə cəlb 
edir. Burada Batabat, Qanlıgöl sahillə- 
rində istirahət zonaları yaradılmış, pan- 
sionatlar və turist bazaları tikilmişdir. 
Akad. Həsən Əliyev adına Ordubad M P  
və Şahbuz DTQ bu bölgədədir. Əlverişli

təbii şərait Babək rayonunda mehman- 
xana şəbəkəsinin, Şahbuz rayonunda 
sanatoriya-kurort komDİekslərinin ge- 
nişlənüirilməsinə imkan yaradır.

Turizm reklam və nəşrləri. Respub- 
likada turizmin inkişafı bu sahə üzrə da- 
ha geııiş miqyasda ədəbiyyatın yaran- 
masına səbəb olmuşdur. Turizmin təbliği 
məqsədilə Azərbaycan, rus, ingilis dillə- 
rində müxtəlif elmi-kütləvi ədəbiyyat, 
fotoalbomlar, bələdçi kitabçalar, buklet, 
prospekt, atlas və xəritə-sxemlər (“Azər- 
baycan”, “A3ep6aHa>KaH”, "Welcome 
to Azerbaijan”, “Azərbaycan olduğu ki- 
mi”, “Bakı”, “ Böyük İpək Yolıı” , 
“Azərbaycan turizm regionları”, “Azər 
baycan tarix və arxitektura abidələri ”. 
“ Bakının otelləri”, “Bakının əyləncə 
mərkəzləri və restoranları” və s.) nəşr 
edilmişdir. “Turizm yenilikləri” qəzeti. 
“Azerbaijan review” jurnalı buraxılır

Ə d.: Məmmədov  G. A.. Rahi ı nov S. H 
Turizm tcrmin vo anlııyışlannın izalılı ensiklopo 
clik lüğoli. B„ 2003; Rc ı hi nı ov S. II. Turiz 
ckskursiya işiniıı təşkili. B 2004;Mənım# 
d o v C. A., B i I a I o v B. Ə. Azərbaycanda golııı 
tıırii'.mi vaonun iııkişaf problemlsri. B., 2004.

/1. thib,7 Solumo'.
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Azərbaycan Respublikası inzibati- 
ərazi bölgüsünə psasəıı 1 muxtar respııb- 
likadan (Naxçıvan Muxtar Respubli- 
kası), 66 kənd r-nundan (7-si Naxçıvan 
MR ərazisindədir). 13 şəhər r-nundan 
(Bakı -  11, Gəııcə -  2), 70 şəhərdən 
(58-i rayon mərkəzidir), 239 qəsəbədən 
və 4279 kənddən ibarətdir.

N a x ç ı v a n  M u x t a r  Rcs -
p u b l i k a s ı  (1920 23 illərdə Naxçı- 
van Sovet Sosialisl Respublikası, 
1923-24 illərdə Naxçıvan Muxtar Diya- 
rı, 1924-90 illərdə Naxçıvan Muxtar So- 
vet Sosialisl Respublikası, 1990 ildən

Naxçıvan Muxtar Respublikası) -  Azər- 
baycan Respııblikasının tərkibində ııuıx- 
tar respublika. Şm.-da və ş.-də Erınə- 
nistan Respublikası lə (sərhəd xəttinin 
uz. 246 kıv), q.-də və c.-da Türkiyə (13 
kııı) və İran İslam Respııblikası (204 km) 
ilə həmsərhəddir.

Muxtar respublika ərazisinin sah.
5,5 min lun2 (Azərbaycaıı Respublikası 
ərazisinin 6,4%-i), əh. 376,4 miıı nəfər- 
dir (01.01.2006). 7 inzibaıi r-na (Babək, 
Culfa, Kəngərlı. Ordubad, Sodərək, 
Şahbuz, Şərıır) bölünür. Paytaxtı Naxçı- 
van ş.-dir.

Azərbaycan Respııblikasının Koııs- 
titusiyasına əsasən Naxçıvan MR Azər- 
baycan Respublikasının ayrılmaz tərkib 
lıissəsidir və statusıı bıı konstitusiya ilə 
müəyyən cdilir.

Naxçıvan MR-də qanuııvericilik 
hakimiyyətıni Naxçıvan MR-in parla- 
meııti Ali Məclisi, icıa hakimiyyətini 
Naxçıvan MR in Nazirlər Kabiııeti, 
məhkəmə hakimiyyətini muxıar respub- 
likanın məhkəmələri həyata keçirir.

Muxtar respublika əıazisinin çox 
hissəsini Kıçik Qafqazın Zəngəzur və 
Dərələyəz silsilələri və onların Araz ça- 
yımıı dərəsinə doğru uzanan qolları əha- 
tə edir. Zəııgəzur silsiləsi Kiçik Qafqa- 
z.ın ən yüksək silsilələrindəndir. Ən 
hündiir zirvəsi Qapıcıq d. (3904 ııı) eyni 
zamanda Kıcik Qafqazın Azərbaycan 
Respublikası ərazisində ən yüksək zirvə- 
sidir və daimi qar xəttindən yuxarıda 
yerləşir. Dərələyəz silsiləsi muxtar res- 
publika ərazisinin şm.-q. hissəsində yer- 
ləşir və Zəngəzur silsiləsinə nisbətən al- 
çaqdır (ən uca zirvəsi Kiikiidağ 3120 
ııı). Ərazinin '/^-ni orta hündürlüyü 800 
nı olan Arazboyu diizənliklər (Sədərək, 
Şərur, Böyükdüz, Kəııgərli, Naxçıvan, 
Culfa, Oıdubad düzləri və s.) təşkil cdir.

Muxtar respublikanın ərazisi geoloji 
cəhətdən Kiçik Qafqazın Naxçıvan qırı- 
şıqlıq tektonik zonasıııda yerləşir. Naxçı- 
van qırışıqlıq zoııasımn teklonik qurulu- 
şuııda Hersin qırışıqlığım təmsil edən 
Şərur-Culfa antiklinoriumu, Alp qırışıq- 
lığında yaranmış Ordubad sinkliııoriu- 
mu və Naxçıvan çökəkliyi iştirak edir. 
Naxçıvan MR-iıı ərazisi nıiixtəlif faydalı 
qazıntılarla (molibden, mis, poliıuetal, 
qızıl sürmə, mərgmiiş, civə, kobalt uran, 
volfram, titaıı, daşduz, dolomit. boksit, 
fosfü'it, kiikürd, məmıılat daşları, tikinıi 
materialları və s.) zəngindiı 200 dın çox 
mineral su bulağı (l)arıdağ. Badaııılı, Si- 
ıab, Vayxır Nshacir. Qalıab və s.) var

Muxtar rcspublikanııı iqliminə onıın 
coğrafi mövqeyi ərazısinin lıər tərəf- 
dən dağ silsilələrı ilə əlıatə olunması və 
iri su hövzələrindən uzaqda yerləşməsi 
mühiim təsir göstərir. Ərazidə nuitləq 
min. leıııp-r 31°C (Dəıvişlər), mütləq

maks. temp-r 44°( dir (Culfa). İllik 
yağıııTı Arazboyu düzəııliklard* 200 
300 ııını, yiiksək dağlıq yerlərdə 500 800 
ıııııı-dir.

Naxçıvan MR hidroqrallk cəhətdən 
Araz çayı hövzəsinə aiddir. Əra/.idə iinnı- 
mi uz. 1,8 min kııı olaıı ləqr. 400 böyük 
və kiçik çay vardır. Buıada, əsasən, qu- 
rat| iqlinı hökm süıdiiyündən, golləıin 
sayı az, sahəsi və lıəcmi isə kiçikılir.

Bölgədə dağ və düzəıı lorpaqları ya- 
yılmışdır. Torpaqların croziyaya uğra- 
ması prosesiııə görə ınuxtar ıespublika- 
nın ərazisi Azərbaycaıı Respııblikası- 
nın digər bölgələrindən fərqlənir. Bura- 
da niiıılərls luı salıə bitki örtiiyiindən 
məhrumdıır.

Muxtar respublikada iqliıııin quraq- 
lığı və kontiııcntallığı ilə əlaqədar bitki 
örtüyü və oaıın şatıuli və üfiiqi zonallığı 
da Azərbaycanın dıgər r-nlarındaıı kəs- 
kin fərqləniı. Respııblikanın llorası çox 
zəngindir. Burada ali bilkilərin 2782 
növiinə rast gəlınir. Zəngin heyvanlar 
aləminə malikdır. tfeyvanları: mullon, 
bczoar keçisi, ayı, vaşaq. tıılkii, yekaqu- 
laq kirpi çoldoıuızu, çölpişiyi, kələz, 
giirzə və s. Quşları: Xəzər ııları, dağ qa- 
ıanquşu kəklik dovtlaq və s. Milli park- 
lar, qoruqlar, yasatılıqlar yaradılmışdır.

Babək  r avoı ı u  Naxçıvan MR 
də iıı/.ibati r-n. 1978 iltlə təşkil ediLnnş- 
dir. Şm.-q.-də Lrmənıstaııla, c.-tla İraıı- 
la həmsərhəddir. Sahəsi 900 kın əh.
66.9 ıniıı nəfərdir (01.01.2006). Məıkəzi 
Babək qəs.-dir.

R na Babək qəsəbəsı və Nchrəın. 
Çeşməbasar, Güzniit, Qoşatlizə, Iiını- 
bııl, Şəkərabad Hacıvar, Batlaşqa.n, 
Varıınca, Qalıab Xeynəddiıı, Kərim 
bəyli, Kültəps, Siıab Qaıaqala. Məzrə, 
Xalxal, Vayxır, Aşağı Buzqöv, Yııxarı 
Bıı/qov, Cıərməçalaq Paiz, (jiilşsn- 
abad, Cəlıri, Nı/əıabatl Didivar, 
Yııxarı Uzunoba, Aşağı Uzıınoba, Xə- 
IİIJLİ. Şıxmahnnıd. Qaraxaııbəvli, llacı-
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niyyət, Araz, Nəcofəlidizə, Naxışnərgiz, 
Qaraçuq, Bulqan, Məmmədrza Dizə, 
Oruc Dizo kəndləri daxildir.

R-nun relyefı şm.-da Dərələyəz silsi- 
ləsinin c. yamacından. c.-ş.-də Zəngəzur 
silsiləsindən ayrılmış qollardan olan təpə- 
lərdən və yüksəkliklərdən,c.-da Naxçıvan 
maili düzənliyindən, c.-ş.-də Gülüstan 
düzənliyindən ibarətdir. R-nun ən yüksək 
zirvəsi Buzqov d.-dır (2475 //;). Dü- 
zənliklordə Antropogen, d-rda isə, 
əsasən, Neogen çöküntüləri yayılmışdır. 
R-nun ərazisi faydalı qazıntılarla 
(daşduz, tikinti materialları və s.) zən- 
gindir. Burada Sirab, Vayxır, Cəhri, 
Qahab və s. miııeral su bulaqları var.

R-nun iqlimi c.-da yayı quraq keçən 
isti, qışı soyuq keçən yarımsəhra və qu- 
ru çöl tiplidir. Şm.-da isə yayı quraq 
keçən isti, qışı soyuqdıır. Orta temp-r 
yanvarda -10°C-dən -3°C-yədək, iyul-

da 15-28°C, mütləq maks. temp-r43°C, 
mütləq min. temp-r -30°C-dir. İllik ya- 
ğıntı 200-600 mm-dir.

R-nun əsas çayları Araz, Naxçıvan- 
çay və onun qolıı Cəhriçaydır. R-nda 
Araz qovşağının su anbarı, Uzunoba, 
Nehrəm, Sirab, Cəhri, Qahab su anbar- 
ları və suvarma kanalları var.

Boz və çəmən-boz, şm.-da, əsasən, 
dağ-şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Ya- 
rımsəhra və səhra, dağlıq kserofit bitki 
örtüyü inkişaf etmişdir. Heyvanları: ca- 
navar, tülkü. ərəbdovşanı, kirp’, kələz, 
gürzo, əqrəb, büvə. Quşları: dovdaq, Xə- 
zər uları və s. Araz qovşağının su anba- 
rında çoxlu balıq var.

R-n iqtisadiyyalında emal və sənaye 
müəssisələri, xörək duzu, mineral su və 
tikinti materialları istehsalı, taxılçılıq, 
üzümçülük, meyvəçilik, bostançılıq, tə- 
rəvəzçilik mühüm yer tutur.

R-nda Sirab mineral su zavodu, 
üzlük plitələr zavodu, üziim emalı zavo- 
du fəaliyyət göstərir. 38 iimumtəhsil 
məktəbi, 2 məktəbəqədər müəssisə, 32 
klub, 2 muzey, 41 kitabxana, çoxsaylı 
tibb müəssisələri var.

R-nun ərazisi tarixi arxeoloji abidə- 
lərlə zəngindir. 1-ci Kültəpə və 2-ci 
Kültəpə kimi diinya şöhrətli arxeoloji 
abidələr, Paiz kəndi yaxınhğında Tunc 
dövriinə aid Çalxanqala abidəsi, Araz 
çayı sahilində hərbi istehkam tipli 
Abbasabad qalası (Araz su anbarı tiki- 
lən zaman qalanın qalıqları su altında 
qalmışdır) və 18 əsrə aid Nehrəm 
İmamzadəsi bu r-nun ərazisindədir. 
Eneolit, Tunc, Dəmir dövrünə və antik 
dövrə aid elmi əhəmiyyətə malik bir 
sıra başqa arxeoloji abidələr, qədim 
duz yatağı, orta əsrlərə aid yaşayış yer- 
ləri, nekropollar, maddi mədəniyyət 
qalıqları və onlarca digor memarlıq 
abidəsi aşkara çıxarılmış və tədqiq edil- 
mişdir.

R-nun mərkəzində Babəkin heykəli 
ucaldılmış, “Şəhidlər” abidə kompleksi 
yaradılmışdır.

CuJ f a  r a y o n u -  Naxçıvan M R - 
də inzibati r-n. 1930 ildə təşkil edilmiş- 
dir. Şm.-ş.-də Ermənistanla, c.-da isə 
İranla həmsərhəddir. Sahəsi 995 km2, əh.
38,7 min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Culfa ş.-dir.

R-na Cıılla ş. və Yaycı, Dizə, Əbrə- 
qunis. Bonəniyar, Ərəzin, Camaldiıı, Sal- 
tax, Göydərə, Xanəgah, Əlincə, Xoşke- 
şin, Milax, Teyvaz, Qazançı, Nəhəcir, 
Göynük, Ərəfsə, Ləkətağ, Boyəhməd,

Kirnə, Qızılca, Şurud, Gal, Gülüstan 
kəndləri daxildir.

R-nun Ermənistan Respublikası ilə 
sərhədi boyu Zəngəzur silsiləsi uzanır. 
Silsilə Araz çayına doğru alçalaraq Araz- 
boyu düzənliklərə (Culfa düzənliyi və s.) 
keçir. R-nun ən yüksək nöqtəsi Dəmirli- 
dağdır (3364 m). Tabaşir-Neogen çö- 
küntüləri geniş yayılmışdır. Faydalı qa- 
zıntıları: mərgmüş, gəc, gips və s. Mine- 
ral sıılar (Daııdağ, Nəhəcir və s.) çıxır. 
Ərazinin çox hissəsində yayı quru isti, qı- 
şı soyuq keçən yarımsəhra və quru çöl iq- 
limi hakimdir. Orta temp-r yanvarda 
-10°C-dən -3°C-yədək, iyulda 19-28°C- 
dir. İllik yağıntı 200-600 mm-dir.

R-nun əsas çayları Əlincə və Qara- 
dərədir, Əlincə çayı üzərində faydalı 
lıəcmi 13 mln. mJ olan Bənəniyar su an- 
barı inşa olunmuşdur (1982-87). Buııun 
hesabına 6 min lıa sahə əkin dövriyyəsi- 
nə daxil edilmişdir. R-nun torpaqları, 
əsasən, dağ-çəmən, qəhvəyi, dağ-meşə, 
dağ-şabalıdı, boz, çəmən-boz torpaqla- 
rından ibarətdir. Səlıra, yarımsəhra, dağ 
bitkiləri və subalp çəmənləri yayıl- 
mışdır. Enliyarpaqlı dağ meşələrinə (pa- 
lıd, fıstıq, voləs) rast gəlinir. Muflon. 
qaya keçisi, canavar, tiilkü, boz dovşan. 
ular və s. məskıınlaşmışdır.

Culfa, əsasən, üzümçülük və heyvan- 
darlıq r-nudur. Taxılçılıq inkişaf etmiş- 
dir. Karbon qazı zavodu, gəc sexi k.t. 
və dəmiryol texnikası təmiri müəssisə- 
ləri. yüksək gərginlikli elektrik transfor- 
matorlarının sarğısı sexi fəaliyyət gös- 
tərir.

R-nun 12 məktəbəqədor müəssisəsi 
28 ümumtəhsil, internat. peşə məktəb 
38 klubu, tarix-diyarşünaslıq mıızeyi, 
kitabxanası və 2 musiqi məktəbi vardıı 
“Arazın səsi” qəzeti nəşr olunur (193 
ildən). R-nda 205 çarpayılıq 4 xəstəxan 
var.

R-n ərazisində aşkar olunmuş aı 
xeoloji abidələr, əsasən, yaşayış yerlə 
və qəbiristanlıqlardan ibarətdir. Bu abı 
dələr eradan əvvəl 3-cü minillikdən ba- 
layaraq son orta əsrlərədək böyük bı 
dövrə aiddir.

Memarlıq abidələrindən Güliistan 
kəndində türbə ( 13 əsrin əvvəli), karvan- 
sara (13 əsr). Araz çayı üzərində köıpu 
(13 əsr). Xanəgah kəndində Əlincəqal; 
(12-13 əsrlər), Əlincəçay Xanəgahı 
(12-13 əsrlər), Qazançı kəndində körpü 
(1551), hamam (18 əsr), məscid (19 əsr 
və s. vardır.

E.ə. 7-ci minilliyə aid edilən Əshal 
Kəhf abidəsi r-n ərazisindədir.

K ə n u ə r l i  r a y o n u  -  Naxçıvıı 
MR-də inzibati r-n. 2004 ildə təşkil ed 
mişdır C. və c.-q.-də İran, şm.-ş.-də I 
mənistanla həmsərhəddir. Sahəsi 6ü 
km2, əh. 25,8 min nəfərdir (01.01.2006 
Mərkəzi Qıvraq qəs.-dir.

R-na Qıvraq qəs.-si və Qarabağla 
Qabıllı, Yurdçu, Şahtaxtı, Çalxanqala, 
Xok, Yeni Kərki, Böyükdüz, Təzəkənd. 
Xincab kəndləri daxildir.

R-nun ərazisi şm. və şm.-ş.-dən 
Dərələyəz silsiləsi ilə əhatələnərək,
c.-dan Araz çayına doğru uzanır. Araz- 
boyu sahə Kəngərli düzü adlanır. Ərazi- 
dəki Keçəltəpə (2744 m), Qaraquş 
(2600 m), Anabadgədik (2081 ın), Qa-
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bıllı (1125 m), Xok (1063 m), Tənənəm- 
dağ (1007 m), Tazıuçan (935 ;%)I Binə- 
düzü (885 m) d-rı Dərələyəz silsiləsinin 
zirvələridir.

Tabaşir-Antropogen çöküntüləri 
yayılmışdır.

R-n ərazisində bir çox faydalı qazın- 
tı, o cümlədən əhəngdaşı və travertin 
yataqları vardır. Şahtaxtı Xok daş kar- 
xanaları buradadır.

R-nun iqlimi kontinentaldır. Orta 
temp-r \ anvarda -6°C-dən -3°C-yədək, 
iyulda 20-28°C-dir.

Əsas çayları Lizbırt və Cəlıridir. 
Çayların əksəriyyəti yay aylarında 
quruyur. Araz su anbarı r-nun c.-un- 
dadır.

Boz, çəmən-boz və dağ-şabalıdı tor- 
paqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü, əsasən. 
yovşanlıqdan ibarətdir.

Heyvanıarı: canavar, tiilkü, ərəbdov- 
şanı, kiıpi, kələz, əqrəb və s. Quşları: 
dovdaq, ular və s. Araz su anbarında 
balıq var.

R-nun təsərrüfatında taxılçılıq, tərə- 
vəzçilik, şəkər çuğunduıu istehsalı və 
heyvandarlıq mühüm yer tııtur.

R-nda 13 orta məktəb, 13 mədəniyyət 
evi və klub, 12 kitabxana, 2 xəstəxana, 6 
tibb məntəqəsi var.

R-n ərazisində maddi mədəniyyət qa- 
lıqları ilə zəngin xeyli arxeoloji (qədim 
yaşayış yerləri, qalalar, qəbiristanlıqlar, 
kurqanlar) və memarlıq abidələri var.

O r d u b a d  r a v o n u  -  Naxçıvan 
MR-də inzibati r-n. 1930 ildə təşkil edil- 
mişdir. 1963 ildə ləğv edilərək ərazisi 
Culfa r-nu ilə birləşdirilmiş, 1965 ildə 
yenidən bərpa olunmuşdur. C.-dan İraıı 
İslam Respublikası, şm.-dan və ş.-dən 
Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəd- 
dir. Sahəsi 972 kın2, əh. 42,9 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Ordubad ş.-dir

R-na Ordubad ş., Şəhriyar, Parağa- 
çay, Ağdərə qəs.-ləri və Nüsnüs, Yuxarı 
Əndəmic, Aza, Aşağı Əııdəmic, Yuxarı 
Əylis, Aşağı Əylis, Vənənd, Xanağa, 
Ağrı, Dizə, Vələver, Qoruqlar, Dəstə,

Dırnıs, Çənənəb, Üstüpü. Məzrə, Uiləv, 
Behrud, Qoşadizə, Baş Dızə. Parağa, 
Gilaııçay, Tivi, Uist, Nəsirvaz. Ələhi, 
Xurs, Nürgüt, Düylün, Unus, Kələki, 
Pəzməri, Gənzə, Kotam, Başkənd, 
Darkənd, Kəbntər Dizə, Kilit, Anaqut, 
Azadkənd, Sabirkənd, Anabad kəndbri 
daxildir.

Ərazisinin çox hissəsini 7əngəzur sil- 
siləsinin c.-q. yamacı tutur. C.-da Araz- 
boyu düzənliklər (Oıdubad diizü və s.) 
uzanır. Naxçıvan MR-iıı ən yüksək nöq- 
təsi olan Qapıcıq d. (3904 m) burada- 
dır. R-nda Tabaşir Antropogen çökiin- 
tüləıi geniş yayılmışdır. Faydalı qazıntı- 
ları: polimetallar. molibden, ıııis, tıkinti 
materialları və s. Yayı quraq keçən 
soyuq iqlimi var. Orta temp-r yanvarda 
■10°C-dən -3°C-yədək, iyulda 10- 

25°C-dir. İllik yağıntı 300-800 /?;/?/-dir. 
Ən böyük çayları: Vənənd, Ordubad 
və s. İranla sərhəd boyu Araz çayı axır. 
Boz, çəmən-boz, allüvial-çəmən, dağ- 
şabalıdı, qəhvəyi dağ-meşə, çimli dağ- 
çəmən torpaqları yayılmışdır. Arazboyu 
düzənliklər və qismən alçaq dağlıq sahə- 
lər dağ-kserofit bitkiləri, yüksək dağlıq 
sahələr subalp və Alp çəmənləri ilə 
örtülüdiir. Bəbir, Cənubi Qafqaz muflo- 
nu, qayakeçisi, daşlıq dələsi, boz kəklik, 
ular və s. var. Ordubad yasaqlığı əsasın- 
da akad. Həsən Əliyev adına Milli Park 
yaradılmişdır (2003).

Ordubad, əsason, k.t. r-nudur. 
Meyvəçilik və maldarlıq miihüın yer 
tutur.

R-nda 40 iimumtəhsil məktəbi, 2 
musiqi məktəbi, şahmat klııbu, 2 ı-n vo
10 kənd mədəniyyət evi, 24 kənd klubu,
3 ınuzey, xalq teatrı, 47 kitabxana, ıııər- 
kəzi xəstəxana, uşaq xəstəxanası, 3 kənd 
sahə xəstəxanası, gigiyena və epidemio- 
logiya mərkəzi, 3 təcili yardım stansiya- 
sı var. R-n İcra Hakimiyyotinin orqanı 
olaıı “E1 həyatı” qəzeti nəşr olunur 
(1932 ildən).

Ərazisində çoxlu sayda tarixi-ar- 
xeoloji vo memarlıq abidələri vardır.

Onlardan Ordubad ş.-ndəki orta əsrlərə 
aid Sərşəhər moscıdıni. Anbaras məsci- 
dini, Ciimə məscidini, Mungis məsci- 
dini. Təkeşiyi məscidıni. Qey.ıəriyyəni.
16 əsro aid hamam binasını, Ntisnüs pi- 
rini, Vənənd mascidini (18 əsr). e.ə. aid 
Xarabagilan yaşayış yerini vo s. göstər- 
mək olar. Məşhur Gəmiqaya abidasi r-ıı 
ərazisindədir.

S 3 d o r o k r a y o n u -  Naxçıvan 
MR-də inzibati r-n. 1990 ildə təşkil 
edilınisdir. C.-q. dən Türkiyə ilo, şm.-q.- 
dən Ermənistaıı Respublikası ilə həın- 
sərhəddıı. Sahəsi 151 knı2, oh. 13.1 min 
nəfərdir (01.01.2006). M^rkəzı Heydo- 
rabad qəs.-dir.

R-na Heydərabad qəs. və Sodərək, 
Qaraağac. Kərki kənd'əri daxildir.

Səthi şm.-da vo ş.-do dağlıq, Araz- 
boyu hissodo düzsnliklərdan ibarətdir.
C.-ş.-dən Dəhnə və Volidağ yüksakliklo- 
ri ilə Şərur düzündən ayrılır. Şm.-q.-də 
Ağrı düzəıılivi ilə birləşir. C.-q.-də Ara- 
za qovuşur. 800-940 m miitləq yük 
səkliyo nıalik ohın Sədərok dü/ıi c.-a və 
q.-dən ş.-ə doğru meyillidir.

R-n orazismdə düzənlikdo müasir 
(allüvial-prolüvial), dağlıq hissədo De- 
von, qismən Tabaşir çöküntiilər. ya- 
yılinışdır. Burada gil mərməıləşnıiş 
əhəngdaşı yataqları və təzahürləri, mi- 
neral su yataqları vardır. Quru konti- 
nental iqlimə ınalikdir. Yayı isti, qışı so-

yuqdur. Ərazidən Qaraçay, Çapan çayı 
və Türkıyə sərnədi boyunca Aıa/ çayı 
axır. Əsasən, boz torpaqlar yayılmı^dır. 
Sədərək diizünün Arazyanı hissəsiııdə 
çəm->n-ol bitkıləri inkişaf etmişdir.

Sədərək, əsasən, k.t. r-nudur. Taxıl- 
çılıq, iizünıcülük, meyvə-tərəvəzcilik və 
maldarlıq iııkişaf etmisdir.

R nda 3 oıta məktəb, şalınuıt nıək- 
tobı texniki yaradıcılıq mərkozi Kİmaıı 
məktobi, ınədəniyyət evi, mıısiqi ınək 
təbi. məıkəzi kitabxaııa, 4 klııb. ıııərkə- 
zi xostəxaııa, təcili yaıdım stansiyası, 
gigiyeııa və epidemiologiya mərkə/i 
var.
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R-nun c.-unda Eneolit vo Erkən Tunc 
dövrlərinə (e.o. 4 3 minilliklər) aid yaşa- 
yış yerləri aşkar edilmişdir. Son Tuııc və 
Erkan Dəmir dövrünə aid Sodorək qalası 
qala-şohor olmuşdur.

R-nda tarix-diyarşünaslıq muzeyi
var.

Ş a h b u z  r a y o n u  -  Naxçıvan 
MR-do inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edil- 
mişdir. 1963 ildə loğv edilərək ərazisi 
Naxçıvan (1978 ildən Babək) r-nıına ve- 
r'ümiş, 1965 ildən yenidən bərpa olun- 
muşdur. Şm.-da və ş.-də Ermənistanla 
həmsorhoddir. Sahosi 917 k m 2, oh. 21,7 
min nəfordir (01.01 2006). Moıkəzi Şah- 
buz qəs.-dir.

R-na Şahbuz, Badamlı qos.-ləri vo 
Qarababa, Mahmudoba, Biçənok, Aşa- 
ğı Qışlaq, Yuxarı Qışlaq, Kiikü, Badam- 
lı, Şahbuzkənd, Keçili, Küliis, Kiçik- 
oba, Daylaqlı, Mərəlik, Sələsüz, Şada, 
Giiney Qışlaq, Qızıl Qışlaq, Ayrınc, Ko- 
lanı, Ağbulaq, Nursu, Gömür, Türkeş 
kəndləri daxildir.

R-n Kiçik Qafqazın Dərələyoz silsi- 
losinin c. və Zəngəzur silsilosinin q. ya- 
maclarında yerləşir. Səthi, əsasən, dağ-

yarpaqlı dağ meşolərino (palıd, fıstıq, 
vələs) rast gəlinir.

Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunda 
informasiya morkəzi və muzey fəaliyyət 
göstorir.

Şahbuz, osasən, heyvandarlıq r-nıı- 
clur. Ançıhq və meyvəçilik də inkişaf 
etdirilir. Badamlı mineral su zavodu 
foaliyyət göstorir.

R-nda 24 orta moktəb, 12 ınoktəbə- 
qodor tərbiyə müəssisəsi, 2 yeddiillik 
musiqi məktəbi, idman məktobi, şalımat 
məktobi, 26 klub, 29 kitabxaııa, tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi, mərkəzi xəstəxa- 
na, 4 saho xəstəxanası, 2 təcili yardım 
stansiyası, gigiyena və epidemiologiya 
morkəzi var.

Rayon İcra Hakimiyyotinin orqanı 
olan “Oğuz səsi” qəzeti nəşr olunur 
(1936 ildən).

R-n ərazisindo Eneolit, Tunc, Domir 
dövrlərinə, antik dövro və orta əsrlərə 
aid tarixi-arxeoloji vo memarlıq 
abidələri var.

Ş o r u r  r a y o n u  (1930-64 illərdə 
Noraşen r-nu, 1964 91 illəıdo İliç 
r-nu) -  Naxçıvan MR-do inzibati r-n.

lıqdır. Ən yüksək nöqtəlori Zəngəzur sil- 
siləsində Salvardı d. (3160 ///) və Keçəl- 
dağ (3115 ///), Dornloyoz silsiləsiııdə 
Kiikü d.-dır (3120 m). Biçonok aşırımı 
(2346 /») r-nun şm.-ındadır. Tabaşir 
Neogen çökiintüləri yayılmışdır. Fay- 
dalı qazıntıları: kükiird, torf, tikinti 
materialları, məmıılat daşları və s. M i- 
neral sular (Badamlı, Biçənək, Batabat, 
Karvansara və s.) çıxır. Yayı quraq ke- 
çən soyuq iqlimi var. Orta temp-r yan- 
varda -10°C-dən -3°C-yədək, iyulda 
10-25°C-dir. İllik yağıntı 400 600 mm- 
dir. Ərazisindən Naxçıvan çayı və onun 
qolları (Kükü, Şahbuz, Salvardı) axır. 
Qanlıgöl və Batabat göliindən su an- 
barları kimi istifadə olunur.

R-nun torpaqları dağ-çəmən, qəh- 
voyi dağ-meşə, dağ-tünd şabalıdıdır. 
Dağ-kserofit bitkiləri, dağ çölləri, sub- 
alp və alp çomənləri yayılmışdır. Enli-

1930 ildə təşkil edilmişdir. Şm.-ş.-do Er- 
monistan, c.-q.-də İranla homsorhoddir. 
Sahəsi 810 k m 2, oh. 97,1 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Şərur ş.-dir.

R-na Şorur ş. vo Maxta, Qaraburc, 
Axaməd, Kərimbəyli, Oğlanqala, Ço- 
maxtur, Siyaqut, Kosacan, Yuxarı Daş- 
arx, Dorokənd, Aşağı Daşarx, Çərçibo- 
ğan, Baboki, Dərvişlər Qarahosənli, Ar- 
batan, Vərməziyar, Daşarx, Püsyan, Tə- 
zəkənd, Yengicə, Alışar, Xələc, Havuş, 
Yeni Havuş, Xətai, Cəlilkənd, Mah- 
mudkənd, Günnüt, Yuxarı Aralıq, 
Aşağı Aralıq, Dizə, İbadulla, Əıəbyen- 
gicə, Tumaslı, Vayxır, Diyadin, Şoh- 
riyar, Muğaıılı, Dəmirçi, Aşağı Yaycı, 
Yuxarı Yaycı, Gümüşlü, Qarxun, 
Məmmədsabir, Muğancıq-Mehrab, 
Muğancıq-Müslüm, Sorxanlı, Axura, 
Həmzəli, Tanonəm, Qorçulu, Kürkənd, 
Kürçülü, Diidəngo, Zeyvə, Şahbulaq,

Çəmənli, Danyeri, Ələkli, Xaıılıqlar, 
Oğuzkond, Qışlaqabbas, Arpaçay, 
Bəhruz Kongərli kəndləri daxildir.

R-nun səthi şm.-da və ş.-də dağlıq, 
Arazboyu hissodo bir-birindən tirə və 
yüksokliklərlə ayrılan maili düzənliklor- 
dən ibarotdir. Hündürlüyü 600 700 m- 
dən (Araz çayı sahilində) 2775 //ı-ədok 
(Dərələyəz silsiləsində) dəyişir. Düzən- 
lik və dağotəyi hissədə, əsasən. Antropo- 
geıı, dağlıq hissədə Devon. Perm, Trias, 
Tabaşir çöküntüləri yayılmışdır. Fayda- 
lı qazıntıları: poliınetal fılizlər, travertin, 
məımər, mərmərəbənzor əhəngdaşı və s. 
Yayı quraq keçən soyuq yarımsohra, 
quru çöl vo qışı quraq keçən soyuq iqli- 
mi vardır. Orta temp-r yanvarda -6°C - 
don 3°C-yədək, iyulda 20-26°C-dir. İl- 
lik yağıntı 200 400 »?/?ı-dir. Çayları: 
Araz, Arpaçay, Qaradoro və s. Arpaça ■ 
su anbarı Ş. r-nu ərazisindodir.

Boz və çəmən-boz, şorakətvarı boz- 
qonur, dağ-şabalıdı və qohvoyi da 
meşə torpaqları yayılmışdır. Bitki ö 
tiiyü, əsasən. yarımsəhra bitkilərinc 
və dağ-kserontləıindon ibarətdir. Hf 
vanları: qaya keçisi, mudon, canav 
tülkii, boz dovşan, çöldonuzu, daşlıq d; 
ləsi, çöl siçanı və s. Quşları: qırqov 
kəklik, ular, bağrıqara və s.

Şərur, əsasən, k.t. r-nudur. Təsər 
fatda bitkieilik vo heyvandarlıq ınühiiı 
rol oynayır. R-nda şəkər çuğunduru şiı 
kəti, 5 dəyirman var.

R-nda 62 ümumtəhsil məktəbi, 22 
moktoboqodər tərbiyə müəssisəsi, şal 
mat məktəbi, 60 kitabxana, tari’ 
diyarşünaslıq muzeyi. 67 klub miiəssis: 
si, morkəzi xəstəxana, 10 sahə xəstəx; 
nası, uşaq xəstəxanası, sanitar-epide 
miologiya morkəzi, tocili yardım s( 
sivası vo s. var.

Rayon İera Hakimiyyətinin orq; 
olan “Şərurun səsi’" qəzeti nəşr olun 
(1931 ildən).

R-n Naxçıvan MR-in on qadim 
şayış məskonlərindən biridir. İnsanl; 
burada həlo son buzlaşma dövründ 
etibaron məskunlaşmışlar. “ Kitab 
Dədə Qorqud” dastanında “Şəıik” kı 
xatırlanan Şərur orazisindoki qazıntıl 
zamanı Eneolit vo Tunc dövrləriııə, aı 
tik dövrə, orta əsrlərə aid yaşayış yerlərı 
və qobir abidəlori aşkar edilmişdir.

Bölgədə Oğlanqala, Govurqala, 
Qarasu qalası kiıni müdafıə istehkaınla- 
rının izləri qalmaqdadır.
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B a k ı Azorbaycan Respublikası- 
nın paytaxtı (1918 ildəıı). Abşeron y-a-n- 
da, Xozərin q. sahilində port Dəmir 
yolları və avtomobil yolları qovşağı. 
Beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli 
iki aeroportu, Xəzəriıı ş. sahilindəkj 
Tiirkmənbaşı, Bektaş, Aktau portları 
ilə bərə daşımaları var. İıi sənaye, elm 
və mədəniyyot mərkozidır. 1967 ;ldon 
metropoliten foaliyyət göstərir. Sahəsi 
2130 k m 2, əh. 1873,6 min nəfərdir
(01.01.2006).

Bakı ş. I I  r-n və 61 qəs.-dən iba- 
rətdir. Binəqədi r-nu (qəs.-ləri: M.Ə.Rə- 
sulzadə, Binəqədi, Bilocəri, Xocason,

r-nu (qəs.-si Keşlə), Xotai r-nu (qos.-si 
Əhmodli), Nəriınanov r-nu, Nəsimi r-nu 
və Yasamal r-nu.

Şəhərin mərkəzi hissəsi Bakı bııxta- 
sına pilləli enən amfiteaırda yerloşir. 
Bakıınn doniz sahili hissəsi okean 
səviyyəsindon toqr. 28 m aşağıdır. Bakı 
r-nu ərazisiııdə faydalı qazıntılaıdun 
neft. qaz, tikiııti ınaterialları hasil edilir; 
müalicə əhəıniyyətli miııeral sular çıxır 
(Şıx, Suraxanı). Çoxlu palçıq vulkanı 
(Keyrəki. Boğ-boğa. Lökbatan vo s.) 
var. İqlimi quru subtıopikdir. Oruı 
temp-r yanvarda 3 4°C, iyulda isə 
25-26°C-dır. İllik yağıntı 300 /;//;/-dir. 
Bakı üçiin giiclü şm. küloyi xozri və c. 
küləyi -  gilavar səciyyəvalir.

da şəhərin müdallo sisteminə daxil idi. 
Şirvanşahlar Xozordo güclü donanma 
yaratmışdılar.

Şirvanşah I Xolilüllahın (1417 62) 
dövründo Bakıda miihüm likinti ışlori 
aparıldı Şirvanşalılar sarayı komplcksi 
bıı dövrdo tikilmişdir.

1501 ildo Şah 1 İsmayıl Şirvana 
hııcüın edorək Bakını olo keçirdi. 1538 
ildə Şirvaıı Sofovilər dövlotino birloş- 
dirildı.

Bakının zongiıı lobii sorvətlori, lıabe- 
lə miihiim hərbi-strateji ohomıyyətı 18 
əsrin ovvolorindon etibaron Rusiyanın 
diqqotini eolb edirdi. 1723ildoI Pyotrun 
qoşıınu Bakıya daxil oldu. Lakin Ru- 
siya ilo İran arasında bağlanaıı Goneo

V. Vcreşşagin. Biikınııı m s n z o i D s i ,  1872.
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Sulutəpə, 28 May). Qaradağ r-nu (qos.- 
lori: Korgöz, Müşfiqabad, Qobustan, 
Pula, Səngəçal, Çeyildağ, Üıııid, Ələt, 
Baş Ələt, Yeni Əlot, Kotal, Şıxlar, 
Pirsaat, Qarakosa, Qızıldaş, Şoııqar, 
AZNS, Sahil, Qaradağ, Lökbatan, 
Heybət, Şubanı), Əzizbəyov r-ııu (qəs,- 
ləri: Mərdəkaıı, Binə, Çilov, Pirallahı, 
Şağan, Neft Daşları, Buzovna, Güzdok 
Oala, Şiivəlan, Türkan Ziro), Sobail 
r-ıııı (qos.-lori: Badaıııdar, Bibiheybət), 
Sabunçu r-ııu (qos.-lori: Bakıxaııov, 
Zabrat, Kürdəxanı, Maştağa, Narda- 
raıı, Pirşağı, Sabunçu, Balaxanı, Bilgoh, 
Raınana), Suraxanı r-nıı (qos.-lori: Sıı- 
raxanı, Yeııi Suraxanı, Bülbiilo, Höv- 
san, Zığ, Əmircan, Qaraçuxur), Nizami

Abşeron y-a-nda tapılmış arxeoloji 
materiallar buranın qodim yaşayış ınos- 
koııi oldıığunu sübut edir (e.ə. 3- l-ci 
minilliklər). Bakı holə orta əsrlərdon 
Yaxın və Orta Şorqin iri şəhərlərindən 
olmuşdur. Beynəlxalq ticarot yolları 
(İpək yolu vo s.) ayrıcında olan Usıkı 
Şərq və Qorb olkobri arasındakı ticarot- 
də mühiiın əhəmiyyoto malik idi.

9 əsrin 2-ci yarısında Abbasilor 
xilafətiniıı zəinonıosi ilə Azərbaycanda 
bir sıra miistoqil dövlotlər yarandı. 
Belo dövlotlordoıı biri do Şirvanşahlar 
dövloti idi. Bakı 10 əsrin axırlarında 
Şırvaııın osas şohərlorindon birino çev- 
rildi. 12 osrdo Bakı ikicorgoli qala diva- 
rı vo xəııdoklo ohatə olundıı Qız qalası

müqavilosino (1735) göro. Bakı yenidon 
İraııın hakimiyyoti altına keçdi.

18 osrin orıalarında Azorbaycanda 
bir sıra xanlıqlar, o eümlodən Ikıkı xan- 
lığı yaranth. 1796 ilin yazıııda II Yeka 
terinamıı onıri ilo B.A.Zubovıın ko- 
mandanlıq etdiyi rııs qoşıınları A/ər 
baycana yürüş etdi. İyıınıın 13-ds Bakı 
alındı.

1813 ildo Rusiya ilə tran arasında 
bağlanmış Giilıistan siillı miiqavilasi ilo 
Şiınali Azorbaycaıı o ciimlodon liakı 
Rusiyaya birloşdirildi.

Bakı ş. 1918 ildən miisalman Şorqııı- 
də ilk demokrauk respııblika olan Azər- 
baycan Xalcı Ciiınhuriyyotiniıı 1920 il- 
doıı isə Azorbaycan Sovet Sosialist R< s-
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publikasının paytaxtı olmuş, 1991 ildon 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
paytaxtıdır.

Bakının ilk geıbi 1840 ildə təsdiq 
olunmuşdur. 1890, 1967 illərdə gerbdə 
müəyyən dəyişikliklər edilmiş və 2001 
ildə sonuncu variantı qəbul edilmişdir.

Bakının tarix'ı və memarlıq abidələ- 
rindən ən mühümü İçəıişəhərdir. Bıı- 
rada müxtəlif dövrlori əhatə edən 50-dən 
çox tarixi və memarlıq abidoləri (Şiı- 
vanşahlar sarayı, Qız qalası, Sımq qala 
vo s.) var.

Bakımn 30 /c/j;-liyində, Abşeron y-a- 
nın Suraxam qəs.-nin c.-ş. hissəsindo 
Atəşgah yerloşir. Atəşgah 17-18 əsr- 
lordo təbii qazların çıxdığı yerdə inşa 
edilmiş od məbədidir.

Bakının on qədim və zəngin tarixi 
abidələıindən biri də düııyada qa- 
yaüstü təsvirlori ilə tanınmış Qo- 
bustandır. Burada Mezolitdən orta 
osrlərə qədər biitün dövrlorin abido- 
lərinə rast gəlinir.

N a x ç ı v a n  -  Azərbaycan Res- 
pııblikasında şohor. Naxçıvan MR-in  
paytaxtıdır. İri sənaye, elm və mədə- 
niyyət mərkəzi, miihüm d.y. və avto- 
mobil nəqliyyatı qovşağıdır. Beynəlxalq 
aeroportu var. Naxçıvan düzündə, 
Naxçıvançayın sahilindədir. Naxçıvan- 
dan Bakıyadok olan məsafə 536 knı-dir. 
Ərazisi 130 km2, əh. 70,2 min nofərdir
(01.01.2006). Əliabad qəs. Naxçıvan ş.- 
nin yegano inzibati vahididir. İqlimi 
kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda 
-3,8°C, iyulda 26.9°C-dir. İllik yağıntı 
236 »z«)-dir. Azərbaycanın ən qodim 
ş.-lərindondir.

Bir sıra antik və orta əsr tarixçi və 
coğrafıyaşünasları Naxçıvan ş.-nin əsa- 
sının e.ə. 1539 ildə qoyulması barədə 
məlumat vermişlor.

Naxçıvan toponiminin müxtolif eti- 
moloji yozumları mövcuddur: “Nak- 
suana” (Klavdi Ptolemey, eramızın 2 
əsri), “Nəşəva”, “Naqçuvan”, “Nəqşi- 
cahan” (orta əsr ərəb vo fars mənbolə- 
rində) və s.

Naxçıvan e.ə. 9-6 əsrlərdə Manna, 
sonra isə Midiya dövlətlərinin tərkibin- 
də olmuş, e.ə. 550 ildo Midiyanın süqu- 
ta uğramasından sonra Əhəmənilor 
imperiyasınm hakimiyyəti altına düş- 
müşdür. Bu imperiya dağıldıqdan sonra 
e.ə. 4 əsrin sonlarından e.ə. 1 əsrin bi- 
rinci yarısınadək Atropatena dövlətinin 
torkibində olmuş, eramızın əvvəlində 
Albaniya dövləti tərkibində şəhor və 
vilayət olmuşdur. 3 əsrdən etibarən

Naxçıvan Sasanilər dövlotinin tərkibin- 
də idi.

İran-Bizans müharibəsi zamanı 625 
ildə Bizans imperatoru İrakli Naxçıvanı 
yerlə-yeksaıı etdi. Sonralar bərpa olu- 
nan şəhor 654 ildə orəblərin əlino keçdi.
9-10 osrlərdə Naxçıvan əvvəllər Sacilər, 
sonralar isə Salarilər dövlətinin tərkibi- 
nə daxil idi. 1021 ildə Naxçıvanı Bizans 
imperatoru II Vasilinin qoşunları işğal 
eıdi, 1064 ildə isə Səlcuqlar ələ keçirdi.
12 əsrin 30-70-ci illorində Naxçıvan 
Eldogizlər dövlətinin osas iqamətgahla- 
rından idi. Bu dövrdə Naxçıvan xeyli 
inkişaf etdi.

1221 ildə Naxçıvan monqolların hü- 
cumuna ınoruzqaldı. 1257 ildən Elxani-

Şəhər kəsilişdə çoxəsrlik ağac kötü- 
yünə bənzər dairələrlə yayılan kimi 
görünür. Bu, bir qərb jurnalistinin 
gözü ilə qədim Bakının simasıdır. 
Azərbaycanda Samux deyilən yerdə 
bir Şərq çinarı var,... yaşı 1300 ildir! 
Paytaxtın da yaşı təqribən bir o qə- 
dərdir. Hərçənd ki, bu haqda fikirlər 
müxtəlifdir: şəhərin bünövrəsinin 
şah Dara tərəfindən qoyulmasından 
(e.ə. 6 əsr), qədim misirlilərin hələ 
e.ə. 3-2 minilliklərdə Bakının adını 
"Gündoğan Bakhau dağı" ilə eyni- 
ləşdirmələrinədək. Maraqlıdır ki, hər 
iki ad "sübh şəfəqi" mənasını verən 
"baka" sözünə söykənir, Bakı isə 
həqiqətən də Qafqaz dağlarının 
Günəşin doğduğu şərq qurtaraca- 
ğındadır.

lər dövlotinə qatıldı. 1386 ildə Naxçıvanı 
Qızıl Orda xanı Toxtamış, 1387 ildə isə 
Teyınur işğal etdi. Naxçıvan 1412 ildən 
Qaraqoyunlular, 1468 ildən isə Ağqo- 
yunlular dövlətinin tərkibiııdə idi. 1501 
ildə Sofəvilər şəhəri tutdular. Ağa Mə- 
həmməd şah Qacarın hücumları zamanı 
(1795-1797) Naxçıvan xeyli tənəzzül et- 
di. 1827 ildə Naxçıvanı çar qoşunları 
işğal etdi; Tiirkmənçay müqaviləsinə 
(1828) əsasən Naxçıvan Rusiyaya birləş- 
dirildi. 1841 ildə Naxçıvan qəza mərkə- 
zinə çevrildi. Naxçıvan ş. 1920-23 illər- 
də Naxçıvan SSR-in, 1923-24 illərdə 
Naxçıvan Muxtar Diyarının, 1924-90 
illərdə Naxçıvan MSSR-in mərkəzi 
olmuş, 1990 ildən Naxçıvan M R-in  
paytaxtıdır.

Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın qə- 
dim maarif, elm və mədəniyyot mərkəz- 
lərindən biridir. Burada ali və ümum-

təhsil məktobləri, uşaq bağçaları, mək- 
təbdənkənar uşaq tərbivə müəssisələri, 
musiqi məktəbləri. şahmat məktəbi, 
Olimpiya idman kompleksi, üzgüçüliik 
mərkəzi, “Dinamo” cəmiyyotinin idman 
kompleksi və stadionu. Heydər Əliyev 
adına hərbi lisey. AMEA-nın Naxçıvan 
Bölməsi, klub və kitabxanalar, C.Məm- 
modquluzadə adına Naxçıvan Dövlət 
Musiqili Dram Teatrı. Kukla teatrı, 
Filarmoniya, Heydər Əliyev muzeyi, 
tarix, ədəbiyyat və xalça muzeyləri, açıq 
səma altında muzey, şəhidlər muzeyi, 
rəsm qalereyası, respııblika xəstəxanası 
və s. var.

Qədim memarlıq və tarixi abidəlor 
qorunur və bərpa edilir.

G ə n c ə  (1804- 1918 illərdə Yeli 
zavetpol, 1935 89 illərdə isə Kirova- 
bad) Azərbaycan Respublikasında şə- 
hor. Bakıdan 363 kın q.-də, Kiçik Qaf 
qazın şm.-ş. ətəyində, Gəncə-Qaza 
düzənliyində, Gəncə çayı üstündədi 
Bakı-Tbilisi d.y.-nda st., avtomob 
yolları qovşağı. aeroport var. Sahr 
110 km2, əh. 306.1 min nəfəıd
(01.01.2006). Gəncə ş. 2 r-na (Kəpr 
Nizami) bölüniir. Hacıkənd qəs. (Gn 
göl kurort qəs. ilə birlikdə) Goncə 
tabeliyindədir. Əhalisinin sayına gö 
respublikanın ikinci şəhəridir. İqliı 
mülayim istidir. Orta temp-r yanvart
1,1 °C, iyulda 25.4°C-dir. İllik yağınt 
250-300 /j;«;-dir.

Gənco Azərbaycaııın qədim ş.-lorin 
dəndir. Bəzi müəlliflər Gəncənin Make- 
doniyalı İskəndərin dövründə (e.o 
336-323), başqaları isə e.ə. 2 minillil ı 
yarandığını göstərirlər. “Kitabi Dəd,* 
Qorqud” dastanında da Gəncənin a(n 
çəkilir. “Goncə” sözünün etimologi\ ■ 
haqqında da mülahizələr miixtəlifdı 
“gen yer”, “açıq yer”, “xəzinə”, “dəi': 
nə” və s.

Goncə, əsasən, sonaye şəhəridir. B 
rada 40 iri sənaye müəssisəsi fəaliyy 
göstərir. Şəhərdə Kənd Təsərrüfatı Al 
deıniyası, 2 universitet, Azərbaycr 
Miiəllimlər İnstitutunun Goncə fılia 
musiqi texnikumu. tibb məktəbi, 2 ko 
lec, 49 ümumtəhsil məktəbi, 6 texııil 
peşə ınəktəbi, 53 uşaq bağçası, 2 körp 
lər evi, 7 musiqi moktobi, 28 kitabxana, 
15 klub, Olimpiya idman kompleksi və
6 idmaıı qurğusu, 54 səhiyyə müəssi- 
səsi, 4 elmi todqiqat müəssisosi, 11 nəq- 
liyyat müəssisəsi, avtomobil və alümi- 
nium zavodları, telekommunikasiya 
idarəsi, “Azərpoçt”un Goncə filialı 
və s. var.
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G-'ncə ş.-ııin memarlıq abidəlori: 
İmamzadə türbəsi (14 15 əsrlər), Cümə 
məscidi (1606), Çökək hamam (17 əsr), 
Nizami türbəsi (1947) vəs.

S umqa j ' i t  -  Azərbaycan Res- 
publikasında şohor. Bakıdan 35 knı 
şm.-q.-də. Xəzər dənizinin q. sahilində. 
Sumqayıt çayının mənsəbində, düzən- 
likdodir. Sah 80 knı' olı. 294,4 min 
nəfərdir (01.01.2006). Böyüklüyiino 
görə resnubıikanm 3-cLi ş. dar. H.Zey- 
nalabdiıı vo Corat qəs.-ləri Sumqayıt 
ş.-nin tabeliyindədir.

İqlimi quru, subtropikdir. Orta 
temp-r yaııvarda 3,I°C, iyulda 24.9°C- 
dir. İllik yağıntı 185 /)i/;;-dir. Sumtjayıt 
üçiin şm. küləyi -  xəzn və c. kiiləyi gi- 
lavar səciyyəv.dir.

Sumqayıt sənaye şəhoridir; 113 
miiəssisə (32 iri sonaye, 81 kiçik sonaye 
miiossisosi) fəaliyyət göstərir. 49 iimum- 
təhsil vo 2 internat moktəbi. 57 moktəbo- 
qodər uşaq miiəssisosi. Sumqayıt Dövlət 
Lniversiteti, Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutunun Sumuayıt filialı, Sumqayıt 
Dövlət Texniki Kolleci. musiqi texniku- 
mıı, Sumqayıt Özəl Orta İxtisas Kolleci, 
“Neftqazavtomat” Elm-İstehsalat Bir- 
liyi, AMEA-nın Polimer Materialları 
İnstitutu və “Azərkimya” Layihə İnsti- 
tutu, 16 klub, 20 kitabxana, 2 muzey. 5 
musiqi məktəbi, 41 səhiyyə miiəssisəsi 
fəaliyyot göstorir.

İ V l i ngəcev i r  -  Azərbaycan Res- 
publikasında şohər. Bakıdan 323 knı, 
Mingəçevir d.y. st.-ndan (Bakı-Tbilisi
d.y.) 17 km aıalıdır. Mingoçevir su an- 
barının c.-ş. sahilindədir. Sahəsi 130 
km2, əh. 95,3 min nəfərdir (01.01.2006). 
İqlimi mülayim istidir. Orta temp-r yan- 
varda 2,7°C, iyulda 27,6°C-dir. İllik 
yağıntı 304 //;»7-dir.

Mingəçevir sözünün etimologiyası 
barədə müxtolif mülahizələr var. Akad. 
Z.M.Biinyadov Mingəçevirin adını 839 
ildə Azərbaycaııda Xilafətə qarşı çıx- 
mış Miııgiçəvir əl-Fərqaninin adı ilə 
əlaqələndirir. Mingəçevir orazisində 
həlo e.o. 3-cü minillikdon başlayaraq 
insan məskəııləri olmuşdur. Arxeoloji 
materiallar burada yaşamış insanların 
yüksək maddi modəniyyəto ınalik ol- 
duqlarım göstərir.

İndiki Mingəçevir hıdıotexnıki 
komplekjin tikintisi ilo əlaqodar salın- 
mısdır. Burada energetika (Mingəçevir 
Su-Elektrik Stansiyası, Azorbaycan 
Dövlət Rayon Elektıik Stansiyası), 
elektrotexnika ("Azərkabel”, “Azor- 
elektroizolit” z-dları), kiınya və neft-

kimva (şüşə lil'ı və texniki rezin məmtı- 
latları z-dlan), maşınqayırma (yol ma- 
şınları z-du). yiingül (toxuculuq konıbi- 
natı). yeyinıi (aqrarsənaye ət-siid kom 
binatı. çörək z-dları), dəmir betoıı mo- 
mulatları z-dları. qum-çınqıl karxanası 
və s. səııaye sahələri var.

Mingəçevir ş.-ndo Politexnik İns'ıtu- 
tıı. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun 
filıalı. Bakı İslam Uııiversitetinin şöbəsi, 
Mingoçevir Tibb Mək'.obi, Bakı Bodən 
Tərbiyəsi vo İdman Kolleciııin şöbəsi, 22 
ümıımtəhsil moktəbi, internat məktəb və 
lisey, 21 uşaq bağçası. mərkəzi şəhər xəs- 
təxanası, "Ana vo uşaq mııalicə sağlam- 
lıq morkozi, doğum evi. müxtəlif sahələr 
üzrə dispaııscr və morkozlor. dövlət dram 
teatrı dövlət rəsm qaleıeyası, tarix mu- 
zeyi, 16 kitabxana. 3 musiqi moktəbi. 6 
klub var.

Miııgoçevir Arxeoloji Kompleksi 
Bozdağ silsiləsinin c. ətoklərində. Kiiriin 
hər iki sahilində Tunc dövriindən (e.ə. 3- 
cü minillikdon) son orta əsrlərədok (17 
əsrədok) dövrü ohatə edən abidələrdən
4 yaşayış yeri və 4 böyük qəbiristan- 
lıqdan ibarətdir.

Ə l i  B a y r a ı n l ı  Azorbaycan 
Respublikasmda şohər (1963 ildən). Kür 
çayınııı sol sahilində. Şirvan düzündə 
yerləşir. Hacıqəhrəmanlı vo Bayramlı 
qəs.-ləri Əli Bayramlı ş.-nin inzibati va- 
hidlərıdir. Sahəsi 30 knı2, oh. 73,7 min 
nəfərdir (01.01.2006). İqlimi quru ol- 
maqla qışı ınülayim (yanvarda 0-3°C), 
yayı istidir (iyıılda 30°C).

Əli Bayramlı sənaye ş.-dir. Ətıafın- 
da neft və qaz çıxarılır. Şəhərdə süni 
dəri, saxsı boru, cihaz və dəzgahqayır- 
ma z-dları, yağ-piy kombinatı, çörək 
z-du, dəmir-beton evtikmə kombinatı, 
yeyinti konsentratları z-du, şiro z-du 
iri sonaye obyekti Əli Bayramlı 
DRES-i var.

Əli Bayramlı ş.-ndə 14 orta və 1 ibtı 
dai məktəb. pedaqoji texnikum, Türki- 
yənin “Çağ” Öyrətim Şirkətinin İqtisa- 
diyyat L.iseyi, texniki peşə liseyi, musiqi 
məktobi, muzey, xalq teatrı, məcioniyyət 
evi, 14 klııb, 20 kitabxaııa, 5 xəstoxana 
var.

X a ıı k ə n (I i Azəı baycan Respub- 
likasında şəhər. Qarqar çayı sahilində, 
Qarabağ silsilosiııin şm.-ş. ətəyində 
yerləşir Bakıdan 329 knı aralıdır. Sahəsi
8 km2, oh. 54.8 min nafordir. Kərkica- 
han qəs. Xankəndi ş.-nin yeganə inzi- 
bati vahididir. İqÜjni nltilayiılWstidü: 
Orta temp-r yanvarda - 0,2°C, iyıılda 
22.4°C-dir. İllik yağnıtı 535 /;;///-dir.

Şəhərin bünövrəsini Qarabağ xanı 
Pənahəli xanın oglu Melıdiqulu xan 
qoyduğundan X a n k ənd i adlanınış- 
dır. Qarabağ xanlığı Rıısiyaya birlosdi- 
riıdikdən sonra bııraya golıııə ermənilər 
yerləşdirilmişdir. 1923 ildo crməni 
şovinistloriniıı təzyiqi ilə kəndə Stepaıı 
Şaıımyanın adı verilmişdir (Stepana- 
kert). 1991 ildə ş. ııı tarıxi adı öziinə 
qaytarılnıışdır.

N a f t a l a ı ı  - Azərbaycan Respııb- 
likasmda şəhər (1967 ildən). Bakıdan 
338 km q.-də. Cior.uı d.y. st.-smdan 18 
km aralı. dağətəyi düzənlikdədir. Sa- 
həsi 2 kın2, əlı. 7.5 min nəfərdir
(01.01.2006). Yayı isti (orta teınp-r 
iyulda 26,7°C), qışı yumşaqdır (orta 
teıııp-r yaııvarda 2,1°C). İllık yağıntı 
250-300 /;;//;-dir.

“Naftalan" sözüııün Ltimologiyası 
bıı orazidə çıxan neftlo olaqodardır. Eh- 
timala görə. həlo qədimdən təbii şokildı 
çıxan neftin miialicə əhəmiyyotini bilən 
insanlar onu tulııcılara doldıırub cləvə 
karvanları ilə miixtəlif yerlərə aparır- 
mışlar. Naftalan (“neft alan”) adıııın da 
elo buradan yarandığı ehtimal olıınur. 
Naftalan neftindən miialico məqsədilə 
istifado olunmasına dair ilk yazılı məlu- 
mat 12 əsr? aiddir. Naftalan ııeftinin 
texniki istismarına iso 19 əsrin 70-ci illə- 
rindən başlanılmışdır. 1892 ildə alman 
mühəndisi Y.İ.Eger ilk dofə Naftalan 
neftini çıxarmaq üçün bııruq quyuları 
qazdırmişdır. Hətta o, çıxarılaıı ııeft- 
dən məlhəm almaq iiçün burada kiçik 
z-d tıkdirmişdir. Həmin z-dda "Nafta- 
lan” və "Kajelon” adlı preparatlar ha- 
zırlamr və Almaniya, Yaponiya. Ame- 
rika, İngiltərə, Hollandiya və s. ölkələ- 
rə göndərilirdi.

Azorbaycaııda neft sənayesi 1920 il- 
də milliləşdSrildikdən soııra Naftalan 
ııeftiniıı qazma yolla çıxarılmasına baş- 
lamnışdır. Naiıalan neftinin ılünyada 
analoqu yoxdur; o, uuikal miialicovi 
əhəmiyyoto malikdir. Hazırda Naftalaıı 
kurortunda elıni-todqiqat laboratoriya- 
sı var. Nattalan neftinoon siimiik- 
oynaq, siııir-əzolə, dəri, giııekoloji, uro- 
loji vo s. xəstəliklərin miialicəsindo isti- 
fadə edilir.

Kond rayonları

A I) ş c r o n Azərbaycaıı Respubli- 
kasında iıızibati r-n. I5(?Ü iltlo təşkil 
edilmişdir. Abşeroıı y-a-nııı q.-indəycr- 
loşir. Salıəsi 1361.4 km2, əh. 93.3 miıı
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nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Xırdalan 
ş.-dir.

R-na Xırdalaıı ş., Qobu, Digah, 
Güzdək, Aşağı Güzdək, Saray, Hök- 
məli, Ceyranbatan, Mehdiabad qəs,- 
ləri və Masazır, Mənımədli, Novxanı, 
Goradil, Fatmayı, Pirəkəşkül, Qo- 
bustan kəndləri daxildir.

Abşeron r-nu Böyük Qafqazın c.-ş. 
hissəsindədir. Relyefiııdə quru dərələr, 
yarğanlar, təpələr vo çökəkliklər əsas 
yer tutur. Ərazinin Xəzərsahili hissəsi 
okeaıı səviyyəsindən 28 /»-ədək aşağı- 
dır. R-nun ərazisində, əsasən, Tabaşır, 
Paleogen, Neogen və Antropogen 
çöküntüləri yayılmışdır. Çoxlu palçıq 
vulkanları var. Ən məşhuru “Yanar- 
dağ” r-nun Məmmədli kəııdi yaxınlı- 
ğındadır. İqlim i diizən sahələrdə 
miilayim isti və quru subtropik, dağlıq 
ərazilərdə isə mülayimdir. Şimal kiilək- 
ləri (xəzri) hava şəraitini kəskin dəyiş- 
dirir. Orta temp-r yanvarda dağlarda 
4,5°C-dən düzənlikds 2,5°C-yədək, iyul-

da isə müvafiq olaraq 19°C-dən 26°C- 
yodəkdir. İllik yağıntı 110-550 HJ»;-dir. 
Çay şəbəkəsi seyrəkdir (Sumqayıt, Cey- 
rankeçməz və s.). Abşeron y-a-nın ən iri 
su hövzəsi -  Ceyranbatan su anbarı bu 
r-nun ərazisindədir. Şor göllər mövcud- 
dur. Ən iıisi Masazır gölüdür. Boz-qo- 
nur, şorakətvarı boz-qonur, şabalıdı, 
dağ-şabalıdı və s. torpaqlar yayılmış- 
dır. Bitki örtüyü, əsasən, yarımsəhra və 
quru çöl tiplidir. Heyvanları: yenot, 
çölsiçanı və s. Sürünənlər çoxdur. Quş- 
ları: kəklik, göyərçin, qaraqarın bağrı- 
qara vo s.

Abşeron, əsasən, k.t. r-nudur. Hey- 
vandarlıq (xüsusilə maldarlıq, qoyun- 
çuluq, quşçuluq), bağçılıq (əsasən, zey- 
tun) və tərəvəzçilik sahələri inkişaf 
etdirilmişdir. Respublikada yeganə 
Dəvəçilik Dövlət Təsərrüfatı (Qobu 
Damazlıq Təsərrüfatı) Abşeron r-nıın- 
dadır. M ıix tə lif sənaye müəssisələri 
(“Azbentonit”, “Mətanət -A” şirkəti 
və s.) var.

R-ııda 25 ümumtəhsil məktəbi. 5 
musiqi məktəbi və incəsənət məktəbi, 
idman məktəbi, Xırdalan ş.-ndə mədə- 
niyyət sarayı, 11 klub, xəstəxana, mər- 
kəzi poliklinika, uşaq poliklinikası 
və s. var.

Abşeron r-nu memarlıq abidələri ilə 
zəngindir. Novxanı k.-ndə Şah Sultan 
Hüseyn məscidi (17 əsr), Saray qəs.-ndo 
Kəsrani tiirbələri və Karvansara (tarixləri 
məlum deyil), hamam (18 əsr), Fatmayı 
k.-ndə Hacı Heybət məscidi (17 əsr), Sa- 
lam məscidi (18 əsr), Masazır k.-ndə məs- 
cid (18 əsr), türbə (19 əsr) və s. vardır. 
Abşeron r-nu ərazisində 18 19 əsrlərdə 
tikilmiş ovdan, dəyirman və s. indiyədək 
qalmışdır.

A ğ c a b ə d i  r a y o n u  -  Azər- 
baycan Respublikasında inzibati r-n. 
1930 ildə təşkil edilmişdir. 1963 ildə ləğv 
edilib ərazisi Ağdam r-nuna verilmiş, 
1965 ildə yenidən müstəqil r-n olmuş- 
dur. Kür-Araz ovalığımn Mil və Qara- 
bağ diizlərindədir. Sahəsi 1756 km2, əh.

115,6 min nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kəzi Ağcabədi ş.-dir.

R-na Ağcabədi ş. və Sarvanlar, 
Kürdlər, Minəxorlu, Qaıavəlli, Gələbə- 
din, Avşar, Muğanlı, Şahsevən. Köyük, 
Təzəkənd, Xocavənd, Salmanbəyli, 
Aşağı Avşar, Hindarx, İmamqulu- 
bəyli, Mirzəhaqverdili, Sarıcalı, Tay- 
naq, Poladlı, Böyük Kəhrizli, Bala 
Kəhıizli, Şərəfxanlı, Şotlanlı, Şənlik, 
Hüsülü, Rəncbəıiər, Boyat, Hacılar, 
Qaraxanlı, Hacıbədəlli, Pərioğullar. 
Ağabəyli, Qaradolaq, Mehrablı, Kə- 
birli, Aran, Yeni Qaradolaq, Nəcəf- 
qulubəyli, Qiyaməddinli, Şahsevən- 
Təzəkənd, Arazbarı, Şahmalılar, Bilə- 
yən, Cofərbəyli, Yuxarı Qiyaməddinli 
kəndlori daxildir.

R-nun relyefi düzonlikdir, şm.-ş.-dən 
c.-q.-o doğru tadrican yüksəlir. Ərazi- 
sinin səthi Antropogen sisteminin konti- 
nental-allüvial və doniz çöküntülorindən 
təşkil olunmuşdur. Gil yatağı vardır. İq- 
limi mülayim isti, quru subtropikdir.

Orta temp-r yanvarda 1.2-1,7°C, iyulda 
iso 25-26°C-dir. İllik yağıntı 300-500 
/7»H-dir. Çay şəbokəsi seyrəkdir. Şm.-ş. 
sorhədi ilə Kür çayı, mərkozi hissədən 
Qarqar çayı axır. R-nun ərazisindən 
Yuxarı Qarabağ kaııalı keçir. Ərazisin- 
do şor sulu göl var. Boz-çəmən, boz, ço- 
mon-boz torpaqları yayılmışdır. Mər- 
kəzi hissədə şor və şorakət torpaq sahə- 
lərinə təsadüf olunur. Bitkiləri çöl və 
yarımsohra tiplidir. Kür çayı sahilində 
kolluqlar və seyrolmiş Tuqay meşələri 
vardır. Heyvanları: ceyran, canavar, 
çöldonuzu, çaqqal, tülkü, bataqlıq 
qunduzu, porsuq, boz dovşan, Kiçik 
Asiya qum siçanı və s. Quşları: tuıac, 
göyərçin, qaraqarın bağrıqara, qır- 
qovul və s. Ağgöl M illi Parkı Ağcabodi 
r-nu ərazisindədir. Burada 15 növ hey- 
van, 20 növ balıq və 40 növ bitki qeyd. 
ahnmışdır.

Ağcabədi, əsasən, k.t. r-nudu 
Meyvəçilik, pambıqçılıq, taxılçılıc 
ipokçilik, heyvandarlıq və s. inkiş.>' 
etmişdir. R-nda “Pambıq’ ATSC, a 
lomobil təmiri z-du vo s. müəssisəl; 
var.

R-nda 62 ümumtəhsil məktəbi, l teı 
niki peşə məktəbi, 2 məktəbdənkən. 
uşaq müəssisəsi. 39 uşaq bağçası, 8 nu 
siqi məktəbi, 20 mədəniyyət evi, 
klub, incosənət məktobi, tarix-diyaı- 
şünashq muzeyi, 74 kitabxana, 12 xəst; 
xana, vərəm dispanseri, sanitar-epide- 
miologiya stansiyası, 22 feldşer-mama 
məntoqəsi var.

A ğ d a m  r a y o n u  Azərbayc 11

Respublikasında inzibati r-n. 1930 ild ■ 
təşkil edilmişdir. Qarabağ silsiləsin 
şm.-ş. otoklərində, Kür-Araz ovalığı 
c.-q.-indodir. Sahəsi 1150 km-, əh. 167- 
min nəfordir (01.01.2006). Mərkəzi A 
dam ş.-dir.

R-na Ağdam ş. və Şotlanh, Şuraba. 
Umudlu, Qasımlı, Qurdlar, Şelli. Polaı. 
h, Şıxbabalı, Muğanlı, Papravənd, Q 
rapirimli, Sarıcalı, Qullar, Qaradag. 
Gülablı, Abdal, Novruzlu, Kəngə1 
Şirvanlı, Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Göyi. 
pə, Cəvahirli, Kosahlar, Abdınlı, Sırx; 
vənd, Qaıaşlar, Bəşirlor, Məlikli, B. 
Güneypəyə, Yeni Qaralar, Xatınbəyl 
Sarıcah, Dadaşlı, Həsənxanh Kökəlt 
mo Birliyi, Qazançı, Açarlı, Qarazeynal- 
lı, Orta Güneypəyə, Ballıqaya, Quzanlı, 
İmamqulubəyli, Çullu, Eyvazlı, Uçoğ- 
lan, Alıbəyli, Kiçikli, Ballar, Baharlı, 
Ortaqışlaq, Böyükboyli, Qarabağlı, 
Rzalar, Evoğlu, Zəngişalı, Mahrızlı, 
Əfətli, Hacıməmmodli, İsalar, Küdürlü,
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Hacıturalı, Qəhrəmanbəyli, Məmməd- 
bağırlı, Çəmənli, Şükürağalı, Xındı- 
rıstan, Sarıçoban, Paşabəyli, Baharı, 
Bəybabalar, Baş Qoıvoiıd, Orta Qor- 
vənd, Ayaq Qorvənd. Çıraqlı, Əhməd- 
ağalı, Mirəşəlli, Kolqışlaq, Yusilli, 
Kobləhüseyiııli, Birinci Yüzbaşılı 
İkinci Yüzbaşılı, Seyidli, Sarıhacıh, 
Bozpapaqlar, Qiyaslı, Keştazlı. Ətye- 
məzli. Əlimədətli, Əliağalı, Qalayçılar, 
Xaçındəıbotli, Mollalar, KLirdlor, 
Cinli. Maqsudlu, Eyvazxanbəyli, 
Şişpapaqlar. Tərnöyiit, Talışlar, Çullu, 
Təpəmohlə, Şahbulaq, Tükozbanlı, 
Salahsəmədlər, X ıdırlı, Əhmodavar 
Çuxurməhlə, Gülliicə, İlxıçılar, Suma, 
Tağıboyli. Boyəhmədli, Qızıl Kəngərli 
Salahlı Kəngərli, Mollalar, Sofulıı, 
Bağbanlar. Saybalı, İsmayılboyli, 
Muğanlı, Pirzadlı, Şıxlar, Nəmirli, To- 
zəkənd, M anıklı, Morzili kəndlori 
daxildir.

Ağdam r-nunun relyefi, əsasən, dü- 
zəıılik, qismon dağhqdır. Düzənlik his-

sədə Antropogen vo Neogen, dağlıq 
hissədə isə Tabaşir və Yura çöktintüləri 
yayıImışdır. Əhəngdaşı və s. tikinti ma- 
terialı (sement xammalı, çınqıl, qum) 
yataqları vardır. İqlirni, əsasəıı, mü- 
layinı isti, quru subtropikdir. Orta 
temp-r yanvarda -0,2°C-dən 1,8°C- 
yədək, iyulda isə 23°C-don 26°C- 
yədəkdir. İllik yağıııtı 300 550 wwj-dir. 
R-nun ərazisindən Xaçın və Qarqar 
çayları axır. Şabalıdı və açıq şabalıdı, 
dağ tünd şabalıdı vo qohvəyi dağ-meşo 
torpaqları yayılmışdır. Bitkiləri, əsa- 
sən, kol, quru çöl və yarımsəhra (ağot. 
yovşan, qarağan və s.) liplidir.

Heyvanları: çaqqal, canavar, liilkii 
və s. Quşları: koklik, turac və s. Gomi 
ricilər çoxdur.

Ağdam r-nunda taxılçılıq, iizümçü- 
lük, pambıqçılıq, heyvandaıiıq vo bara- 
maçılıq inkişaf ctmişdir.

R-nda 148 iimumtohsil mnkl^bi orta 
ixtisas musiqi məktobi, 24 klııb dram 
teatrı, muğam məktobi, çörok muzeyi.

şəkil qalereyası. tarix-divarşünaslıq mu- 
zeyi, Qurban Pirimovun ev muzeyi, 69 
sohiyyo miiəssisəsi var.

Xaçındərbətli k.-ndəki Oullu Musa 
oğlu türbəsi (1314) və Kəngorli k.-ndəki 
türbo (14 əsr) r-nun qədim memarlıq 
abidələridir. Papravond k.-ndə 18 əsrə 
aid 2 türbo. məscid və s. var.

Ağ d a ş  r a yo ı ı u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibatı r-n. I9?0 ildə 
təşkil edilnıişdır. Şirvan düzünün şm,- 
q.-ində. Acınohur ön dağlığının c.-ıın- 
dadır. Sahosi 1048 km:, əh. 95,5 miıı 
nəfərdir (01.01.2006). Mərkozi Ağdaş 
ş.-dir.

R-na Ağdaş ş., Ləki, Tiiryançay 
qos.-lori və Birinci Aral, İkınci Aral, 
Ərəbocağı, Mürsəl, Şıxlı, Qarasuqum- 
laq, Aşağı Nemətabad. Yuxarı Nemot- 
abad, Ycnikənd, Qəribli, Yeııiarx, Qo- 
buüstii. Hacılar Məşəd. Əmirarx, Bino- 
lər, Davudlu, Orta Loki, Yuxarı Ləki, 
Aşağı L.oki. Hapıtlı, Ovçulu, Abad, Qa- 
radeyin, Eymur, Ərobşoki, Ağcaqovaq;

Pirozə, Qaraoğlan, Ağzıbir, Kotavan, 
Xınaxlı, Nemətabad, Ciivə, Kiikəl, 
Ərəb, Hüşün, Xosrov, Sadavat, Şorn- 
sabad, Torıqi- Əmirmahmud, Qarağan 
Saatlı, Yuxarı Qəsil, Bulaqotağı, Qara- 
ğan Sədi, Qarağan Şıxlar, Orla Qəsil, 
Aşağı Qəsil, Qulbondə, Şordəlınə, Boy- 
lik, Nehrəxəlil, Kotanarx, Cardarn, 
Aşağı Zeynəddin Tatlar, Yeııiarx, 
Giircuva, Piroyir, Qaradağlı, Cücük, 
Malay, Qolqəti, Korarx, Cüvə, Doh- 
noxəlil, Aşağı Ağcayazı, Yuxarı Ağ- 
cayazı, Qoşaqovaq, Şəkili, Piıkəko, 
Yenicə, Giivokond, Miivoqqsti kəndloıi 
daxildir.

Səthi, əsason, düzonlik, şm. Iıissodə 
dağlıqdır. Düzənlik hissədə Aııtıopo 
geıı. dağhq hissodə isə Neogeıı çöküntii- 
ləri yayılmışdır. Gil çıxarılır. İqlimi 
mülayim isti. quru subtropikdir. Orta 
temp-r yanvarda 1,2—1,4°Q iyulda isə 
25-27°C-dir. İllik yağıntı 300 4^0 mm- 
dir. R-nun ərazisindəıı Türyan çayı, 
c.-q. sorhodi boyu Kür çayı axır. Baş

Şirvan kollektoru Ağdaş r-nu ərazisin- 
dən başlanır. Türyan çayında sıı qovşağı 
yaradılnıışdır. R-ııda. əsasən, boz- 
çoməıı torpaqları yayılmışdir. Bitkilori. 
əsasən. çöl və yarımsəhra tiplidıı Kıir 
çayı sahilində Tuqay ıneşoləri, r-nun 
şm. hıssosində (Türyançay qoruğunda) 
ardıc və saqqız ağaclarmdan ibarot sey- 
rək arid meşəlor vardır. Heyvanları: ca- 
navar. tiilkü, çöldonuzu vo s. Quşları: 
kəklik, turac, qırqovul, kərkəs və s. 
Sürünonlordəıı giirzo. kəloz. vo s. mos- 
kunlaşmışdır.

R-nıııı iqtisadiyyatının əsasını k.t. 
təşkil edir. okmçilik, meyvəçilik və 
heyvandarhq inkişaf elıuişdir. "Ağ- 
daş-l’aıııbıq” ATSC, qida məhsulkrı 
kombinatı, “Orelay” şirniyyat firması, 
“FA kom BİCA” MMC’. Kükəl korpic 
istehsalı z-dıı. “Damla” üıı fabriki, “Ar- 
şmmalçı” tikiş-trikotaj müəssisəsi və s. 
yaradtlmışdır.

Ağdaş r-nunda 68 ümuııUəhsil 
moktəbi. 2 musiqi məktəbi, 58 klub 
miiəssisəsi, 82 kitabxana, 2 muzey, 
mərkəzi xostoxana, poliklinika şöbosi. 
doğuırı evi. ağciyər xəstəlikləri dispan- 
seri, uşaq poliklinikası. kond xəstəxa- 
naları var.

R-nda 18 əsrdo inşa olunmuş karvan- 
sara və Surxay qalası, 19 əsrdə tikilmiş 
hamam binası, məscidlər, habelo tarix- 
diyarşünaslıq muzeyinin və musiqi nıok- 
təbinin yerləşdiyi tikililər tarixi abidə ki- 
mi mühafızo olunur.

Ağ s t a f a  r ayoı ı u  Azərbaycan 
Respııblikasında inzibati r-n. 1939 ;ldə 
təşkil olunmuş, 1959 ildə ləğv edilib əra- 
zisi Qazax r-nuna verilmiş, 1990 ildə ye- 
nidən bərpa olunmuşdur. Respublika- 
nın şm.-q. hissəsində, Kiçik Qal’qazla 
Qabırrı yaylası arasında, Gəııcə-Qazax 
maili düzənliyindo vo Ceyrançöl ön- 
dağlığında yerləşir. Sahosi 1503,7 knı-\ 
əh. 77,3 miıı nəlbrdir (01.01.2006). Mər- 
kəzj Ağstafa ş.-dir.

R-ııa Ağstafa ş., Saloğlu, Vurğıın, 
Böyük Kəsık. Soyııq Bıılaq Soyııq Bu- 
laqlar, Həzi Aslanov, Oarayazı. Poylu, 
Ceyrançöl, Şokəıii qəs.-lorı və Poylıı, 
Qıraq Kosəmən. Dağ Kosəmən, Köır-o>- 
gor, Aşağı Kosəmən. Zolimxan, Tatlı, 
Köhnoqışlaq, Yaradullu, Düzqışlaq. 
Kolayır. Pirili, Kolxolfoli, Muğanlı, Sa- 
dıqlı, Köçvolli, Xətai, Ycnigün, Aşağı 
Göycoli. Qaçaq Koıom, Eynallı, (iöycə- 
li, Böyiik kosik. Qırıqlı Xılxına, Molla- 
cofoıii. Hosənsu. Qarahosənli kəndləri 
daxilclir.

Sothi əsasoıı, diizənlikdir ((ləııco-
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Qazax və Qarayazı düzləri), c.-q. və 
şm.-ş. hissələri alçaq dağlıqdır. Tabaşır, 
Paleogen və Antropogen çöküntüləri 
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: mişar 
daşı, bentonit gili, çınqıl, qum, sement 
xammalı və s. İqlimi mülayim isti, qııru 
subtropikdir. Qışı quraq keçir. Orta 
temp-r yanvarda -5°C-dən 0°C-yədək, 
iyulda 18-25°C-dir. İllik yağıntı 350- 
700 /7/m-dtr. R-nun ərazisindən Kiirçayı 
keçir. Ağstafa və Həsəıısu çaylarının 
aşağı axınları Ağstafa r-nıı ərazisində- 
dir. Əsasən, dağ şabalıdı, dağ boz-qəh- 
vəyi, şabalıdı, açıq şabalıdı dağ-meşə 
torpaqları yayılmışdır. Yovşanlı-şoran- 
otulu yarımsohra və çöl bitkiləri, Kür 
çayı sahilində Tuqay meşələri vardır. 
Heyvanları: ayı. canavar, tülkii, çöldo- 
nuzu, boz dovşan, çölsiçanı və s. Quş- 
ları: qırqovul, turac, kəklik, göyərçin 
və s. Qarayazı Dövlət qoruğu Ağsta- 
fa r-nıı ərazisindədir. Ağstafa, əsasən,

Dəllər, Muradlı, Təklə, Hacısəmədli, 
İlxıçı. Növcü, Qaravəlli, Molikçobanlı, 
Çiyni. Boyimli, Hacıqodirli, Göydəl- 
ləkli, Padar, Küllülü, Kəlağaylı, Ye- 
nilik, Gursulu, Kövliic, Yenikənd, 
Gondəxan, Hinqar, Girdə, Elabad, 
Nuran, Zorqava, Nüydi, Sanqalan, 
Xasıdərə, Quzey, Qırlar, Kalva, Su- 
raxanı, Xatman, Dilman, Pirhəsənli, 
Qaraqaşlı, Ülgüc, Navahı, Qaraməm- 
mədli, Padarqışlaq, Axundlu, Hacı- 
man, Arath-Curuğlu, Ərəbsarvan, 
Gürcuvaıı, Nomirli, Kəndaxan kəndləri 
daxildir.

R-nun relyefı şm.-da və şm.-ş.-də 
dağlıq (Niyaldağ, Hinqar, Longobiz sil- 
silələri və s.), c.-da ovalıqdır (Şirvan 
düzü). Dağlıq ərazilərdo Paleogen və 
Neogen, düzənlikdə iso Antropogen 
çökünıüləri yayılmışdır. G il vatağı 
vardır. İqlimi mülayim isti quru subtro- 
pikdir. Orta temp-r yanvarda -4°C-dən

həddir. Sahəsi 616,4 km2, əh. 92,3 min 
nəfərdir (01.01.2006). Morkəzi Astara 
ş.-dir.

R-na Astara ş., Kijəbə qəs. və Oya- 
kəran, Tüləküvan, Burzubənd, Noya- 
bud. Ovala, Xıçaso, Şəmətük, Sipiyaəl- 
fətik, Vənəşikəş, Suparibağ, Məscidmə- 
həllə, Qapıçıməhlə, Rudəkənar. Seləkə- 
ran, Ərçivan, Səncərədi, Artupa, Alaşa, 
Şuvaş, Züngüləş, Şuvi, Sorək, Vəznəş, 
Sivətük, Səlivə, Deqadi, Səkəşam, Tən- 
gorud, Maşxan. Pensər, Telman, Şiyə- 
kəran, Şahağac, Kokolos, Gülyatan. 
Bala Şahağac, Qamışovka, Siyəkü, Lə- 
ləkəpeştə, Vaqo, Liəzi. Sıqalonu. Sihə- 
koran, Binabəy, Şıxaməhlə, Siyakeş, 
Şaqlazüzə, Həsin, Güləşə. Rinə, Taxta- 
kəran, Qanqalaş, Lobir, Vaqadi. Miki, 
Giləparqo, Çuvaş, Vibşə, Bili, Marzəsə, 
Bio, Asxanakəran, Balbau, Azaru, Buı 
sut, Motalayataq. Əkbərməhlə, Şıxıtn 
peştə, Anbabu, Vələparqo. Dəstor, Ha

k.t. r-nudur. Aparıcı sahələri heyvan- 
darlıq və əkinçilikdir.

Ağstafa r-nunda 39 orta ümumtəhsil 
məktəbi, lisey, musiqi ınəktəbi, 2 muzey, 
38 klub, 49 kitabxana, 3 şəhər və 10 
kənd xəstoxanası var.

Ərazidə Neolıt-Tunc, Tunc-İlk Də- 
mir dövrlərinə aid tarixi-arxeoloji abidə- 
lər mövcuddur.

A ğ s u  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1943 ildə 
təşkil edilmişdir. 1963 ildə r-nun ərazisi 
Kürdomir r-nuna birləşdirilmiş və 1965 
ildən yenidən bərpa olunmuşdur. Bakı 
ş.-ndən 156 km q.-dədir. Sahəsi 1020.1 
knı2, oh. 67,5 min nəfordir (01.01.2006). 
Mərkəzi Ağsu ş.-dir.

R-na Ağsu ş. və Bico, Keçdiməz, Qo- 
şəd, Longəbiz, Gəgəli, Ərəbmehdibəy, 
Dədəli, Qasımbəyli, Mustafalı, Xəlilli, 
Rəhimli, Qaradağ, Şahbəyli, Bozavand, 
Ağarx, Qarabağlı, Ərəbuşağı, Ağalar- 
bəyli, Maşadqanlı, Çaparlı, Qiyaslı, 
Rəhimağ’aU, Daşdəmirbəyli, Ağaboyli, 
Kəndoba, Cəfərli, Cəlayir, Hacıuşağı, 
Abasxanlı, Qaraqoyunlu, Musabəyli,

l,5°C-yədək, iyulda isə l5-27°C-dir. İl- 
lik yağıntı 340-800 /;;/7/-dir. Ağsu və 
Girdiman çayları r-nun ərazisindən 
axır. Yuxarı Şirvan kanalı r-nun c.-un- 
dan keçir. Torpaqları karbonatlı qəh- 
vəyi dağ-meşə, dağ boz-qəhvəyi, açıq 
şabalıdı, boz və çəmən-boz tiplidir. 
Dağlıq sahədə meşə və kolluqlar var. 
Heyvanları: ayı, çöldonuzu, çaqqal, 
porsuq, canavar, tülkü və s. Quşları: 
kəklik, turac, çalağan vo s. Sürünənlər- 
don gürzo, kələz və s.

Ağsu, əsason, k.t. r-nudur. Heyvan- 
darlıq və taxılçılıq inkişaf etmişdir.

R-nda 69 ümumtəhsil məktəbi, 1 
muzey, 30 klub və 47 kitabxana, 47 tibb 
müəssisəsi var.

Ağsu r-nunda Şeyx Dursun türbəsi 
(1382), Qız qalası (tarixi məlum deyil) 
və s. memarlıq abidələri var.

A s t a r a  r a y o n u  - Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. 1963 ildə ləğv edilib 
ərazisi Lənkəran r-nuna verilmiş və 
1965 ildo yenidən bərpa olunmuşdur. 
R-n c.-q.-don və c.-ş.-don İranla həmsər-

moşam, Kilinbi, Kamlakan, Toradi, Rı 
vadila, Rıqlaba, Pəlikəş, Lomin, Vava- 
da, Dolu, Sipiyət, Şəvqo, Avyarud, Sım, 
Şürnrüd, Dürriyə, Diqo, Çükəş, Sipiyə- 
part kondləri daxildir.

Relyefi q.-də dağlıq (Talış silsilələri 
şm.-ş.-də düzənlikdir (Lənkəran ov; 
lığı). Dağlıq hissədə bəzi zirvələri 
hünd. 2000 m-ə yaxındır.

Xəzər sahilinuə dar zolaqda Antrt 
pogen, dağlıq və dağətəyi yerlərdə i 
Paleogen çöküntüləri yayılmışdır. M i 
neral bulaqlar (Ağ körpü, İstisu, Sıı 
Bi, Toradi, Şeyx Nəsrullah bulaqları \ 
s.) var. İqlimi yayı quraq keçən mülayiı 
istidir. R-nun diizonlik və dağətəyi his 
səsi respublikamn rütubətli subtropı 
zonasına daxildir. Orta temp-r yanvaı 
da - l,5°C-dən 4°C-yədək. iyulda
15-25°C-dir. İllik yağıntı 1200-1750 
w/7;-dir. Ərazidən Təngərud çayı, İran 
İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi 
boyu isə Astara çayı axır. Qleyli-podzol- 
lu sarı, qonur dağ-meşə, çimli dağ- 
çəmən və s. tipli torpaqlar yayılmışdır. 
R-n ərazisinin çox hissosi (37,4 min ha)
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meşələrlo örtülüdür. Burada relikı şaba- 
lıdyarpaq palıd, dəmirağac, ipək aka- 
siya, azat, həmçinin palıd, vələs, fıstıq, 
qoz, qızılgöz, cökə və s. bitir. Hirkan 
Milli Parkımn çox hissəsi Astara r- 
nundadır, Heyvanları: bəbir, vaşaq, 
ayı, meşo pişiyi, oxlıı kirpi, daşlıq dələ- 
si, porsuq, çaqqal, tiilkü, canavar, çöl- 
donuzu və s. Quşları: qırqovul, vağ, 
qaz, ördək göyərçin, kəklik, çöltoyuğu 
və s.

Astara r-nunun iqusadiyyatını. əsa- 
sən. siırusçuluq, çayçılıq, tərəvəzçilik və 
çoltikçilik təşkil edır. 3 çay fabriki, balıq 
zavodu, kərpic zavodu, elektrik şobəkəsi,
12 düvü, 4 un dəyirmanı və s. müəssisələr 
var.

R-nda 63 ümumtohsil məktəbi, uşaq 
musiqi məktəbi. pedaqoji texnikum, 55 
klub, 80 kütləvi kitabxaııa, tarix-diyar- 
şünaslıq muzeyi. dövlət şəkıl qalereyası, 
15 xəstəxana var.

Astara tarixi-arxeoloji və memarlıq 
abidələri ilə zongindir. Burada 102abido 
qeydiyyata alınmışdır.

B a l a k ə n  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. 1963 ildə ləğv olunaraq 
Zaqatala r-nunun tərkibinə daxil edil- 
miş, 1965 ildə yenidən bərpa olunmuş- 
dur. Respublikamn şm.-q.-ində, Böyük 
Qafqazın c. yamaclarında və Qanıx 
Həftəran vadisində yerləşir. Şm.-ş.-də 
Rusiya Federasiyası şm.-q.-do və c.-q,- 
də Gürcüstanla homsərhəddir. Sahəsi 
923 km2, əh. 86,9 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Balakən ş.-dir.

R-na Balakən ş., Qabaqçöl qəs. və 
Yeni Şərif, İtitala, Şərif, Hənifə, Mur- 
tuztala, Əyritala, Roçəhməd, Məlikza- 
do, Böyüktala, Cincartala, Gülüzənbinə, 
Göyəmtala, Qazma, Bedağar, Cillik, 
Öküzovtala, Şambulbino, Darvazbinə, 
Qaysa, Abjit, Katex, Beretbinə, Kor- 
tala, Qarahacılı, Biçiqarbinə, Qullar, 
Acılıqbinə, Mahamalar, Solban, Oasbi- 
nə, Qaracabinə, Meşəşambul, Qazbö- 
lük, Gorəkli, Poştbinə, Mazımçay, Çor- 
Çorbino, Püştətala, Mollaçıbinə, Qamış- 
tala, Qaravəlili, Qadaşbinə, Pirgah, Sa- 
rıbulaq, Kilsəbuqov, Ağkilsə, Çədərov- 
tala, Talalar, Hetovlar, Bayrambinə, 
Tiilü. Mazımüstii, Mazıınqarışan, Xala- 
tala, Göyrücük, Şambul, İsaqlıgirmə 
kondləri daxildir.

R-nun relyefı şm.-ş.-də dağhq, c. q. 
do diizənlikdir. Baş Qafqaz silsiləsinin 
suayırıcında (Rusiya Federasiyası ilə 
sərhəd boyunca) Quton (3648 ///), Ti- 
nov-Rosso (3385 //;) və s. zirvolori var.

Düzənlik hissədə Antropogen. dağhq 
hissədə isə Yura və Tabaşir çöküntiiləri 
yayılmışdır. Polimetal və gil yataqları 
var. İqlimi mülayim isti və yarımriitu- 
batli subtropikdir. Yuksək dağlıq yerlər- 
də soyuq və riitubətlidir. Orta temp-r 
yanvarda -7,8°C-dən -1.5°C-yədək 
iyulda IO,5-24.5°C-dir. İllik yağıntı 
600-1400 /;ı//;-dir. Çay şəbəkosi ıBala- 
kən. Mazım, Katex. Qanıx) sıxdır. Əsa- 
sən, qonur dağ-meşə, allüvial çəmoıı- 
meşə və allüvial çomən torpaqları yayıl- 
mışdır R-nun şm. və şm.-ş. hissəsində 
mcşələr (palıd. fıstıq, vələs və s.) geniş 
yer tutur. Yüksək dağlıq yerlərdo sub- 
alp və alp çəmənləri yayılmışdır. Hey- 
vanları: dağkeçisi (tur), maral, ciiyür, 
qonur ayı, köpgər (qarapaça), çöldo- 
nuzu, meşə və daşlıq dələsi, süleysin 
və s. Quşları: qartal, şahin, qırqovul 
və s. Zaqatala qoruğuıııın çox 'nissəs 
Balakən r-nu ərazisindədir.

R-na Beviəqan ş„ Şəfəq. Bahar, 
Milabad, Örənqala Baharabad. Yuxarı 
Aran. Mayak, Sarısu qəs.-lori vəQəhrə- 
manlı Araz. Yenı Mil. (jünəş, Şərq. 
Bolsulu, Türklər Mıl- Birinci Şahsevən. 
Dunyanıalılar, Yuxarı Kəbirli, Əlıməd- 
li, Aşıqalılar. Bünyadlı. Ciodəklər Təzə- 
kənd, Kəbirli, Yuxarı Çəmənli, Qara- 
dağlı, İkinci Şahsevon, Əlinəzərli. Orta 
Əlinəzərli, Birinci Aşıqlı. İkincı Aşıqlı. 
Eyvazalıldr, Tatalılar, İmamverdili, 
Vətağa, Qaralılar. Xaçınabad, Aşağı 
Çəmənli, Əmirzeyıdli, Allahyarlı kəııd- 
ləri daxildir.

Beyloqan r-nu Mil düzünün c.-q.-in- 
dədir. Ərazisinin şm.-ş. h'ssəsi okean 
səviyyəsindən alçaqdadır. Əsasən. An- 
tropogen çöküntüləriııdən təşkil olun- 
muşdur. Faydalı qazıntıları: çınqıl, qum 
və s. Yayı quraq keçən mülayim isti ya- 
rımsohra və quru çöl iqlimi üstünliik 
təşkil edir. Orta temp-r yanvarda l.8°C

R-nun iqtisadiyyatında taxılçıhq, tii- 
tünçülük, heyvandarlıq, baramaçılıq, 
meyvəçilik və arıçılıq aparıcı yer tutur.

Konserv ASC, barama toxumu za- 
vodu, “Balakən-Tütün” ASC, kərpic və 
asfalt zavodları var.

Balakəndə zəngin polimetal ya- 
taqları (Filizçay, Tenros, Kasdağ və s.) 
var.

Balakən r-nunda 48 ümumtəhsil 
məktəbi, 25 uşaq bağçası, stadion, 29 
idman qurğusu, 37 kltıb, tarix-diyarşü- 
naslıq muzeyi, 53 kitabxana, rayon və 
kənd xəstəxanaları var.

Balakən r-nıı ərazisində ən qədim 
memarlıq abidəsi “Pəri qalasi dır 
(12-13 əsrlər). Dördbucaqlı bürclü qala 
(17 osr), ınəscid (1912), minarəli məscid 
(19 əsr) və s. var.

B c y I a q a n r a y o ıı ıı (1939-89 il- 
lordə Jdanov r-nu) -  Azərbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1939 ildo təş- 
kil edihnişdir. C.-ş.-də İran İslam Res- 
publikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi
1131,1 km2, əh. 82,7 rnin nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Beyləqan ş.-dir.

iyulda 26°C-dir. İllik yağıntı 300 nım- 
dir. R-nun şm.-ş. sərhədindən Kür 
çayı, c.-ş. sərhədindən Araz çayı axır. 
Ərazidə, əsasən, boz və çəmən-boz tor- 
paqlar yayılmışdır. Yovşanlı və yov- 
şanh-şoranotlu yarımsəhra bitkıləri 
geniş sahə tutur. Heyvanları: ceyran. 
çöldonuzu, canavar. tülkii, boz dovşan 
və s. Quşları: turac, qaraqarın bağrıqa- 
ra, göyərçin və s.

İqtisadiyyatının əsasını bitkiçilik və 
heyvandarlıq təşkil edir. “ Beyləqaıı 
Pambıq" və “Beyləqan Taxıl" ASC- 
ləri, “Ənvər Bərəkət M M C, Yol İslch- 
salat İdarəsi, subartezian quyuların is- 
tisman idarəsi, suvaıma qovşağı, poç- 
tamt, rayon paylayıcı elektrik şəbj'kəsi, 
“Aran Qala” LTD fırması, "Biilhu’ 
spirtsiz ickilər miiəssisəsi və s. fə.ıliyyət 
göstərir. R-nda 53 iimıımtəhsil mokwbi. 
tcxniki pcşə moktəbi 30 uşaq bağçası, 
uşaq yaradıcılıq mərkə/i. şahmat mək- 
təbi, uşaq-gəııclər idman məktəbi, mər- 
kəz.i r-n və 10 kəııd xəstəxanası 9 həkim 
ambıılatoriyası, gigiyena və epıdemiolo- 
giya mərkəzi var.
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Örənqala (5 əsr) larixi-arxeoloji abi- 
dosi r-n ərazisindodir.

B ə r d ə  r a y o ı ı u  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. Qarabağ düzündədir. 
Sahəsi 957 knı-, əh. 138,1 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Bəıdə ş.-dir.

R-na Bərdə ş. və Əroblər, Güloğlu- 
lar, Şorolli, Qaraqoyunlu, Qaradağlı, 
Divanlı, Cəyirli, Gorənə, Şatırlı, Kürd- 
borakı, Qazaxlar, Nəzirli, Yeni Daş- 
kənd, Mehdixanlı, Tağılar, Canavarlı, 
Qayalı, Həsənqaya, Saatlı, Qəhrəmanlı, 
Mirzəcəfərli, Mollagüllər, Əyricə, Yeni 
Əyricə. Kərimbəyli, Nocəfqulubəyli, 
Mirzalıbəyli, Qaramomınodli, Mom- 
ınədli, Mustafaağalı, Mollalı, Məşədi- 
ibişli, Lənboran, Qazaxlar, Xosili, Mol- 
laisalar Kolayır Mollaməmmodli, Gül- 
gozli, Sərkərlar, Otuzikilər, Hacıəhməd- 
li, Bayramlı, Xanərəb. Şərəlli, Qurdlar, 
Kətəlparaq, Piyadalar, Şirvanlı, Dəy-

modağlı, Uğurboyli, Qullar, HCiseyn- 
boyli, Xanxanımlı, Kələntərli, Darğalar, 
Əliyanlı, Muğanlı. Qasımbəyli, Ala- 
çadırlı, Alpout, Qarayusifli, Tumaslı, 
Lək, Arabaçılar, Hacılar, Qaradırnaq, 
Qaratəpo, Mehdili, Qaradəmirçi, Türk- 
mən, Həsənli, Köbərkənd, Hacıbəyli, 
Çumalar, Tohlə, Çələbilor, Nifçi, 
Böyük Göyüşlü, Bala Göyüşlü, 
Soğanverdilor, Bəcirəvan, Zümürxaç, 
İmamqulubəyli, Dilənçilor, Umuda- 
lılar, Cimcimli, Hacıalılı, Hacıalılı, 
Mirasofli, Qarahacı, Samuxlu, Vəli- 
uşağı, Bala Qacar, Böyük Qacar, 
Körpiisındıran, Birinci Qaradəmirçi, 
İkinci Qaradəmirçi, Hüseynalılar, 
Xanağahlı, Mirzəxan-Qaraqoyunlu, 
Q afarlı, Hacılı, Ə n ıiıii, Şahvəlilor, 
Qazıqurdalı, Yeıii Ağalı, Nəzirli, Bala 
Ərəblor kəndləri daxildir.

R-nun ərazisi Qarabağ düzünün 
morkəzi hissəsindədir. Səthi az meyilli 
və dalğalı düzənlikdən ibarətdir. Antro- 
pogen sisteminin çöküntüləri ilə örtü- 
lüdür. Gil, çınqıl və qum yataqları var. 
R-nun Muğanlı kəndində “ Muğanlı

suyıı” adlanan müalicə əhəmiyyətli təbii 
bulaq mövcuddur. İqlimi mülayim isti, 
quru subtropikdir. Qışı quraq keçir. Or- 
ta temp-r yanvarda l,2 -l,8 °C , iyulda 
25,6-26,5°C-dir. İllik yağıntı 250-350 
/))»)-dir. R-n ərazisindon Tortor vo Xaçın 
çayları, şm.-ş. sərhədi boyu isə Kür çayı 
axır. Əsasən, boz və boz-çəmən torpaqla- 
rı yayılmışdır. Təbii bitki örtüyii, əsason, 
quru çöl və yarımsəhra tiplidir. Kür çayı 
sahilində seyrək Tuqay meşəlori (ümumi 
sah. 7,3 min lıcı) var. Heyvanları: tülkü, 
canavar. çöldonuzu, boz dovşan, siiley- 
sin vo s. Quşları: turac, qırqovul. qaz, 
ördək və s. R-n ərazisində Bərdə yasaq- 
lığı var.

Bərdə inkişaf etmiş k.t. r-nudur. Bıı- 
rada əkinçilik və maldarlıq əsas yer 
tutur.

R-nda “Qarabağ-Pambıq” ASC, 
“Yağ-Pendir” ASC, “Fərid” inşaat fır- 
ması, mini makaron fabriki və s. miiəs- 
sisələr fəaliyyət göstərir. 74 ümumtəhsil 
məktəbi, 32 moktəboqədər və 5 moktəb- 
dənkənar tərbiyə müəssisəsi, 112 klub, 
rəsm qalereyası, tarix-diyarşünaslıq mu- 
zeyi, 121 kitabxana, 17 xəstəxana, 18 
feldşer-mama məntəqəsi, 2 dispanser, 
vərəm sanatoriyası var.

R-nda Axsadabtaba türbosi, Bərdo 
türbəsi, Giiloğlular kəndində 18 əsrə aid 
səkkizguşəli türbə və s. memarlıq abidə- 
ləri mühafizə olunur.

B i l ə s u v a r  r a y o n u  (1938-91 
illərdə Puşkin r-nu) -  Azərbaycan Res- 
publikasında mzibati r-n. Muğan 
düzündədir. C.-q.-dən İran İslam Res- 
publikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1397 
kmr, əh. 82,7 min nəfərdir (01.01.2006). 
Morkəzi Biləsuvar ş.-dir.

R-na Bilosuvar ş. vo Ağahkənd, 
Ovçubərə, Yuxarı Ağalı, Əmənkənd, 
Yuxarı Cüroli, Təzokond, Əsgorabad 
Aşağı Cürəli, Muğan, Çaylı, Nəsinıi, 
Nəriınankond, Səmədabad, Arazbarı, 
İsməth, Ağayrı, Günəşli, Çinaıiı, 
Aranlı, Bağbanlar, Zəhmotabad, Xır- 
mandalı, Əliabad, Dorvişli, Bəydili

kəndləri daxildir.
Relyefı düzənlikdir. Ərazisinin çox 

hissəsi okean səviyyəsindən aşağıdadır. 
Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. Yayı 
quraq keçon mülayim isti yarımsəhra vo 
quru çöl iqlimi var. Orta temp-r yanvaıda 
2,4°C, iyulda 26°C-dir. İllik yağıntı 321 
/;w)-dir. Şabalıdı, açıq şabalıdı. boz- 
çəmən, allüvial-çəmon, şoran torpaqlar 
yayılmışdır. Bitkı örtüyü səhra və ya- 
rımsohra tiplidir. Heyvanları: ceyran, 
Kiçik Asiya qumsiçanı, qırmızıquyruq si- 
çan və s.

R-nun iqtisadiyyatında taxılçılıq, 
pambıqçılıq və heyvandaıiıq əsas yer 
tutur. Kartof. tərəvəz, bostan bitkiləri. 
giinəbaxan və meyvə də yetişdirilıı 
R-nda “ Biləsuvar Pambıq” ATSC  
Biləsuvar Paylayıcı Elektrik Şəbəkosı 
çörokbişirmə sexləri, "Mebel salonu 
və s. var.

R-nda 36 ümumtəhsil məktəbi. pe: 
liseyi, 2 incəsənət məktobi, 20 klub. 
kitabxana, şəkil qalereyası, mərkəzi r. 
yon xəstəxanası, ıışaq xəstəxanası, 7 s: 
kond xəstəxanası var.

Biləsuvar r-nunda tarixi-arxeoloji ' 
memarlıq abidələri (Şəhriyar qalak 
kurqanlar) var.

C o b r a y ı l  r a y o n u  -  Azərba 
can Respubhkasında inzibati r-n. 19. 
ildo təşkil edilmişdir. C. və c.-ş.-də İraıı 
İslam Respublikası ilə həmsərhəddı 
Sahəsi 1049,8 km1, əh. 66,4 min nəfərıl ■
(01.01.2006). Mərkəzi Cəbrayıl ş.-dir.

R-na Cəbrayıl ş., Qumlaq, Xələfli 
qəs.-ləri və Yarohmədli, Xudaverdıı 
Qurbantopə, Şahvələdli Xubyaı 
İmambağı, Horovlu, Çapand, Safars. 
Çərəkən, Papı, Əfəndilor, Balyand, (

racallı, Doşulu, Süleymanlı, Daşkəson. 
Qıslaq, Quycaq, Şəybəy, Nüzgar, Şah- 
volli, Niyazqullar, Tinli, Qovşııdlu, Ha 
cı İsaqlı, Qoşabulaq, Şiikürboyli, Şıxalı- 
ağalı, Mahınudlu, Fuğanlı, Dəcol, 
Əmirvarlı, Sarıcalı, Məzro, Yuxarı Moz- 
rə, Soltanlı, Yanarxac, Alıkeyxalı, Ma- 
şanlı, Həsənli, Mehdili, Çaxırlı, Minba-
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şılı, Sədi. Ağtəpo, Kavdar, Mirək, Hü- 
sevnallar, Hacılı, Tulus, Dağ Tuıııas, 
Qaraağac, Sofulıı, Çələbilor, Dağ Ma- 
şanlı, Qazanzəmi, Söyiidlü, Aşağı Ma- 
ralyan, Yuxarı Maralyan, Karxıılu, Cə- 
fərabad. İsaqlı, Qalacıq, llovuslu. Sirik, 
Aşağı Sirik, Şıxlar, Mollahosonli, Əsgor- 
xanlı, Xəlofli, Qəror, Kürdlər, Nüsüs, 
Tatar, Qııınlaq, Məstalıboyli, Xııdafə- 
rin, Göyorçin Veysolli, Böyiik Mər- 
canlı, Çocuq Mərcanlı, Yuxarı 
Mərcanlı, Xanağabulaq, Ç'ullu, Dərzili, 
Daş Veysəlli, Yuxarı Nüsüs, Aşıq 
Məhkli. Niftalılar, Quşçular, Həson- 
qayah kəııdləri daxildiı.

Səthi, əsasən, maili düzonlik (İncə- 
çöl, Gəyan çölii), şın.-da alç-ıq dağlıqdır 
(Qarabağ silsiləsinin c.-ş. ətəkləri). Dağ- 
lıq hissədə Tabaşir, düzənlik hissodo 
Neogen və Anıropogen çöküntüləıi 
yayılmışdır. İqlimi yayı quraq keçon 
mülayim istidir. Orta temp-r yanvarda
0 2°C. iyulda 24-25°C-dir. İllik yağıntı 
400-500 /)»))-dir. Çayları (İncəçay, Çax- 
maqçay və s.) qısa və müvəqqəti axarlı- 
dır, İran İslam Respublikası ilə sərhə- 
dindon Araz çayı axır. Dağ-şabalıdı, şa- 
balıdı vo qəhvəyi dağ-meşə torpaqları 
vayılmışdır. Yarımsohra, dağ-kserofit 
bitki örtüyü üstündür. Heyvanları: cana- 
var. tülkü, süleysin, çölsiçanı və s.

İqtisadiyyatında üzümçülük, hey- 
vandarlıq və taxılçılıq əsas yer tutur.

R-nda 60 üınumtəhsil moktəbi, 3 
musiqi məktəbi, 19 klub müəssisosi, 31 
kitabxana, 8 xəstəxana, 11 hokim vo 52 
feldşer-mama məntəqəsi var.

R-n orazisindo çoxsaylı tarixi-arxeo- 
loji və meınarlıq abidəlori (qədim 
yaşayış məskənləri, kurqanlar, moscid, 
hamam. dairəvi və səkkizguşoli türbələr, 
Xudafərin körpiisü və s.) var.

C ə l i l a b a d  r a y o n u  (1930-67 
illərdə Astraxaııbazar r-nu) -  Azorbav- 
can Respııblikasında inzibati r-n. ll>30 
ildə toşkil edilmişdir. Q.-də İran İslam 
Respublikası ilə həmsorhoddir. Sahəsi
1441,4 kııı2, əh. 184,5 min nəfordir
(01.01.2006). Morkəzi Colilabad ş.-dir.

R-na Cəlilabad, Göytopə ş.-ləri və 
Alar, Privolnoye, Uzuntəpo, Şilovəngo, 
Adnalı, Abışabad, Şabanlı, Qasımbəyli, 
Hacıməmmədli, Mirtohməzli, Təklə, 
Abazallı, Babalı, Boyxanlı, Molikqa- 
sıınlı, Şöliiklü, Novrıızallı, Məşodilər, 
Dostallı, Yusublıı, Göviizbulaq, Zoh- 
mətabad, Şorbaçı, Mədətli, Məmməd- 
rzalı, Ləkin. Buravar, Badamağac, Mu- 
salı, Şatırlı, Əsədli, Kazıınabad, Maşiıq, 
Üçtəpə, Tozəkond, Cəforxanlı, Xano

gah, Pərdili, Mikayıllı, Qarğılı, Gül- 
ınəmmədli, Şükürlü, Məınmodcanlı, Ət- 
colər, Astanlı. Suluçeşmə, Çüııoxanlı, 
Zopun, Cofərli. Fərzili, Abdullu Hosən- 
li. Mosodhüseynli. Colayir. Mirzəli. Lal- 
lar, Kiirdlər, Xanılı, Porsava, Dövlətalı- 
boyli, Mollalı, Əliabad, Sərhodabad. 
Moşədvəlli, Komanlı, Bocirəvan, Şıxlar, 
Hoziabad, Aiaşar, Congan, Fərəcullalı, 
Tahirli, Ağusəm. Soltankənd, Ləzran. 
Çinar, Qarakazımlı, Sarxanlı, Dololi, 
Moranlı, Qarazəncir, Sabirabad, Ocaq- 
lı. ƏliqasımU, Bodirli, Babaxanlı, Ağ- 
daş, Hacıcavadlı, Çünzəli. Kövüzbulaq, 
Vənlik, Badamağac, Darılıq. Ağbulag 
Axtaxana, Oğrubulaq. Fətııllaqışlaq 
Hamarq»şJaq, Allalıveronli, Qarağac, 
İncilli, Qamışhgöl, Albalan, Xolilabad, 
Xəlilli, Seyidbazar, Hasıllı, Hacıismayıl- 
lı, Sadatlı, İııilli, Edişə, Günəşli, İcarə, 
Zərbəli, Tozəkənd, Muğan, Söyüdlü 
kəndləri daxildlr.

Colilabad r-nunun orazisindo çox- 
saylı tarixi-arxeoloji abidələr (Eneoliı vo 
Tuııc dövrlorino aid yaşayış yerlori qo- 
dim Muğan vo Bocirovan şohərlərinin 
qalıqları və s ) aşkar edilmişdir.

Daşkosoı ı  r a yo ı ı u  (1930 56 
illərdə Dostofıır r-nu) A/.orbaycan Res- 
publikasında inzibati r-ıı. 1930 ildə t»ş- 
kil edilmişdir. 1963 ildo loğv edilorək 
orazisi Xanlar r-nuna verilmiş, 1965 ildo 
isə yenidən bərpa olunmuşdur. C.-q.-do 
Ennonistan Respublikası ilo hom>orhod- 
diı Sahəsi 1046,9 km2, əlı. 31 9 ıııin 
nəfərdir (01.01.2006). Mərkozi Daşkə- 
son ş.-dıı

R-ııa Daşkosən ş.. Alunitdağ, Yıı- 
xarı Daşkəson, Daşkosən Quşçu qos,- 
ləri vo Aşağı Daşkosən, Çıraqlı, 
Zinzahal, Almalı, Kollu, Yolqulhır, 
Suqovuşan, Dəstəfur, Qıyıqlı, Şalı- 
vəlodlr Qaraqullar, Qaratağlar, Ala- 
xançallı, Şahkorom, Zağalı, Xoşbulaq,

Sothi, osason. düzənlik (Muğan düzü, 
qismən Lənkoran ovalığı), c.-q.-do alçaq 
dağhqdır. Ş.-də bəzi yerlər okean sə- 
viyyəsindən aşağıdır. Antropogen, dağ- 
lıq hissədə Paleogen və Neogen çökün- 
tülari yayılmışdır. Yayı qııraq keçən mii- 
layim isti iqliınə malikdir. Orta temp-r 
yanvarda l-3 üC, iyulda 25-30fC-dir. İl- 
lik yağıntı 400-600 //)//)-dir. Çayları 
müvəqqəti axarlıdır. Allüvial-çoınən, şa- 
balıdı, qəhvoyi dağ-meşə və s. torpaqlar 
yayılmışdır. Yarımsohra, çöl. dağ-ksero- 
fit bitkiloıi inkişaf etınişdir. Meşələr 
var. Heyvanları: çöldonuzu, süleysin, 
qum siçanı, canavar, tülkii vo s. Quş 
(bozgok, dovdaq və s.) qışlaqları var.

İqtisadiyyatında ü/ümçülük, taxılçı- 
lıq vo heyvandarlıq miihiim yer tııtur. 
Sənaye müəssisələrinin çoxu Cəlilabad 
ş.-nUədiı

R-nda 129 ümümtəhsil moktəbi, 18 
moktəboqodər tərbiyo müossisosi, musi- 
qi moktobi. modoniyyot sarayı, 44 klub,
95 kitabxana, rosııı qalereyası, tarix-di- 
yarşüuaslwg muzeyi uşaq incosonəl mək- 
təbi, 102 solıiyys miiossisosi vaı .

Qazaxyolçular, Əhmodli, Dardəro, 
Mollahosənli, Qabaqtopə, Rəsullu, 
Pirverdilər, Təzəkənd, Güneykənd, 
Tapan, Astaf, Gəlinqaya, Dəvrallı, 
Əmirvar, Qazaxlı, Əmirvar-Əhmədli, 
Guıbulaq, Zəylik, Quytul, Çovdar, 
Çaykond, Quşçu, Bayan, Çanaqçı, 
Zivlan, Muşavaq, Kəmərqaya, Quşçıı 
Körpüsii kəndlori daxildir.

Daşkəsən r-nu Kiçik Oafqa/da Mıı- 
rovdağ vo Şahdağ silsiloləriııin şm. ya- 
macları vo Başkənd-Dostofıır çökokli- 
yindodir. Ən luınd. zirvəlori: Hinaldağ 
(3367 ııı). Qoşqar d. (3^61 nı) vo s. Sotlıi 
kanyonvari dorolorlə kosilmişdir. Yura 
və Tabaşir çökünlüləri yayılmışdır. Fay- 
dalı qazıntıları: dəmir lilr/i, kobalt, alu- 
nit, qızıl, morınor vos. Mineıal bulaqları 
var. İqlimi orta dağlıq zoııada qışı qu- 
raq keçon mülayim isti, yüksok dağlıqda 
soyuq vo rüiubətlıdır. Yayı nisbətan so- 
rin keçir. Orta temp-r yanvarda I2°( - 
don 2°C-yodək iyıılda 6 !8°C-dir. 
İllik yağıntı 500 '■>()() //////-dir. Çıyları 
(Qoşqar, Şamkir, Gonco) Kıir hövzosinə 
aiddir. Q<ışqar çayı iizorindo su aııbarı
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yaradılmışdır. Əsasən, çimli dağ-çəmən 
və qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayıl- 
mışdır. Bitki örtiiyü alp və subalp çə- 
mənlərindən, enliyarpaqlı dağ meşələ- 
ıindən (palıd, fıstıq, vələs vəs.), kollu və 
seyrək meşəli çəmənlərdən ibarətdir. 
Heyvanları: qayakeçisi, cüyür, meşə də- 
ləsi və s. Quşları: kəklik, ular, tetra qu- 
şu, göyərçin və s.

R-nda heyvandaıiıq və kartofçuluq 
üstünliik təşkil edir.

Daşkəsən r-nu mühüm mədən-fıliz sə- 
nayesi r-nlarındaııdır. Dəırıir fılizi (Daş- 
kəsən dəmir və kobalt yatağı), alunit 
(Zəylik), mərmər və s. çıxarılır. R-nda 
“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC, “Alu- 
nit” İstehsalat sahəsi, “Mərmər karxa- 
nası” M M C  var.

R-nda 49 ümumtəhsil məktəbi, 12 
məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, incəsə- 
nət məktəbi, mərkəzləşdirilmiş kitabxa- 
na sistemi, mədəniyyət evi, dövlət rəsm 
qalereyası, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 
43 klub, 59 kitabxana, morkəzi rayon 
xəstəxanası, 5 kənd və I qəsəbə xəs- 
təxanası var.

Daşkəsən r-nu ərazisində tarixi- 
arxeoloji və memarlıq abidələri, o cüm- 
lədən çoxlu sayda qalalar (Daş, Tunc və 
Dəmir dövrləri), kurqanlar və daş san- 
dıq qəbirlər (Tunc dövrü), türbə, Alban 
məbədi (15 əsr), körpü (19 əsr) və s. 
mühafızə olunur.

D ə v ə ç i  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. 1963 ildə ləğv edilə- 
ıək ərazisi Abşeron r-ııuna verilmiş, 
1965 ildə yenidən bərpa olunmuşdur. 
Ş.-dən Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. 
Sahəsi 1088,2 km2, əh. 49,1 min 
nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Dəvəçi 
ş.-dir.

R-na Dəvəçi ş. və Çölquşçu, Çayqa- 
raqaşlı, Xəlilli, Sarvan, Liman, Taxta- 
lar, Dağ Bilici, Mumlıı, Xəlfələr, Düz 
bilici, Yeləkəsən, Zağlı, Çinarlar, Rə- 
himli, Uzunboyad, Şahnəzəıii, Məlik- 
lər, Borbor, Təzəkənd, Mollakamallı, 
Sincanboyad, Vələsli, Ceyranlı, Üzümlü, 
Ağalıq, Günəşli, Daşlıyataq, Söhbətli, 
Təzəkənd, Xırdaoymaq, Qaraçaylı, Ağ- 
baş, Təkyə, Uqah, Qızılqazma, Dəhnə, 
Zöhrabkənd, Gəndob, Aygünlü, Pirəm- 
sən, Ərəblər, Leyti, Pirəbədil, Kilvar, 
Zeyvə, Qorğan, Bilici-Qorğan, İzmara, 
Hacıqaraqaşlı, Padar, Meytablı, Qala- 
gah, Ləcodi, Udullu, Güləh, Çarah, Ha- 
cıisgəndərli, Kyünçal, Çuxurəzəmi, Ço- 
vurah, Zöhramlı, Sumağava, Sumağa- 
vaqazma, Gözbabalı, Surra, Qəriblik,

Baş Əmirxanlı, Qalaaltı kəndləri da- 
xildir.

Dəvəçi r-nu Böyük Qafqazın şm,- 
ş.-indədir. Səthi, əsasən. dağlıqdır. Xə- 
zəryanı ovalıq hissə (Samur-Dəvəçi 
ovalığı) okean səviyyəsindən 28 w-ədək 
aşağıdır, c.-q.-də hünd. 2220 w-ə yaxın- 
dır (Dübrar d.). Palçıq vulkanları var. 
Dağlıq hissədə Tabaşir, Paleogen, Neo- 
gen, ovalıqda Antropogen çöküntüləri 
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: neft, 
çınqıl, quırı. Müalicə əhəmiyyətli mine- 
ral su çıxır (Qalaaltı). İqlimi ovalıq və 
dağətəyi yeıiərdə mülayim isti, quru 
subtropik, dağlıq yeıiərdə miilayim so- 
yuqdur. ürta temp-r yanvarda -4°C-dən
l,5°C-yədək, iyulda 14-25°C-dir. Yayı 
quraq keçir. İllik yağıntı 300 ö50 mm- 
dir. Çayları (Gilgilçay, Ataçay və s.) Xə- 
zər hövzəsinə aiddir. Samur-Dəvəçi ka- 
nalı r-nun ərazisindən keçir. Dağlıq sa- 
hədə qəhvəyi dağ-meşə, dağ şabalıdı, şa-

balıdı və açıq şabalıdı, ovalıqda şorakət- 
varı boz-qonur və s. torpaqlar, dəniz sahi- 
lində qumluqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü, 
əsasən, kollu və seyrək meşəli çəmənliklər- 
dən, yovşanlı və yovşanlı-şoranotulu ya- 
rımsəhralardan ibarətdir. Heyvanları: ayı, 
canavar, tülkü, boz dovşan, çölsiçanı və s. 
Quşlaıı: qırqovul, kəklik, göyərçin, qara- 
qarın bağrıqara, su quşları və s.

R-nun iqtisadiyyatında taxılçılıq, 
tərəvəzçilik və heyvandarlıq əsas yer 
tutur.

Sənayesinin əsasını emal və toxucu- 
luq müəssisələı i təşkil edir. R-nda Dəvə- 
çi Dəyirman ASC, Dəvəçi Bıoyler quş- 
çuluq fabriki, “Pirəbədil” xalça sexi, siid 
qəbulu və emalı məntəqəsi və digər 
müəssisələr var.

R-nda 49 iimumtohsil moktəbi, 4 mək- 
təbəqədər və 5 məktəhdənkənar tərbiyə 
müəssisəsi, texniki peşə məktəbi, yeddiil- 
lik uşaq ınusiqi məktobi, 27 klub, 55 ki- 
tabxana, 2 muzey, 3 xəstəxana və s. var.

Tarixi-Tiemarlıq abidələri: 1800 yaşlı 
Çıraqqala tarixi abidəsi, Şabran şəhəri 
arxeoloji abidəsi və s.

Çıraqqala və Şabran şəhəri tarixi- 
memarlıq abidələri qoruq elan olunmuş 
və beynəlxalq turizm marşrutuna daxil 
edilmişdur.

F ü z u l i  r a y o n u  (1930-59 illərdə 
Qaryagin r-nu) -  Azərbaycan Respubli- 
kasında inzibat: r-n. 1930 ildə təşkil edil- 
mişdir. C.-ş.-də İran İslam Respublikası 
ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1390 km-, əh.
147,1 min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Füzuli ş.-dir.

R-na Füzuli ş., Horadiz qəs., 11 Qa- 
yıdış qəs. və Əhmədbəyli, Bala Bohmən- 
li, Araz-Zərgər, Araz Dilağarda, Birinci 
Mahmudlu. İkinci Mahmudlu, Əhməd- 
alılar, Qazaxlar, Mirzənağılı, Aşağı 
Kürdmahmudlu, Yuxarı Kürdmahmud- 
lu, Alxanlı, Böyük Bəhmənl, Kərimbəy- 
li, Arayatlı, Babı, Mollaməhərrəmli. 
Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Şükiir- 
bəyli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan 
Şəkərcik, Şıxlı, Gecəgözlü, ÜçüncLi

Mahmudlu, Aşağı Veysəlli, Yuxarı 
Veysəlli, Saracıq. Yuxarı Rəfədinli 
Gorazıllı, Qaradağlı, Yuxarı Güzlək 
Xatınbulaq, Qacar, Divanalılar, Qari' 
xanbəyli, Merdinli, Qoçəhmədli, Arış. 
Mollavəli, Dədəli, İşıqlı, Qarğabazar. 
Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvonc 
Qfiraməmmədli, Dilağarda, Qobu Dil 
ğarda, Qorvənd, Yuxarı Əbdürrəl 
manlı, Kürdlər, Aşağı Əbdürrəhmaıı. 
DcTdçinar, Seyidmahmudlu, Ələsgəı 
Hüseynbəyli, Pirəhmədli, Musabəyl 
M andılı, Aşağı Güzlək, Aşağı R 
fodinli, Üçbulaq, Cuvarlı, Xolofşə, Ç' 
mən, Yuxarı Aybasanlı, Dövlətyarl 
Aşağı Yağlıvənd, Qarakollu, Govşatl 
Hacılı, Mirzəcamallı, Zərgər koııdlr 
daxildir.

Səthi çox yerdə Araz çayına təroı 
alçalan maili düzonlik, q.-də alçaq dağ- 
lıqdır (Qarabağ silsiləsinin c.-ş. ətəklə- 
ri). Əsasən, Tabaşir, Neogen və Antro- 
pogen çöküntiiləri yayılmışdır. İqlimi 
yayı quraq keçən mülayim istidir. Orta 
temp-r yanvarda 0-1 °C, iyulda 24 
25°C-dir. İllik yağıntı 400 600 mın-dir.
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Çayları (Köndələnçay. Quruçay, Qozlu- 
çay) r-nun İran İslam Respublikası ilə 
sərhədindən axan Araz hövzəsinə aid- 
dir. Boz və çəmən-boz, şabalıdı, dağ 
boz-qəhvəyi və s. torpaqlar yayılmı^dır. 
Bilki örtüyü. əsasən, yarımsəhra liplidir. 
Heyvanları: canavar, çaqqal tiilkü, çöl 
donuzu, oxlu kirpi və s. Quşları: turac, 
qırqovul, göyərcin və s.

Füzuli sənaye və k.t. r-nudur. Pam- 
bıqçılıq. yağ-pendir vo dəmir-beton mə- 
mulatı zavodları, taxıl mohsulları kom- 
binatı, toxuculuq fabriki, daş karxanası, 
üzüm emalı müossisələri, 100-dən çox iri 
eınal müəssisəsi və s. var.

80 ümumtəhsil məktəbi, 2 texniki pe- 
şə moktəbi, 22 uşaq bağçası, 12 nnısiqi 
məktəbi, 19 klub, 2 muzey, 32 kitabxa- 
na, 10 xəstəxana, 16 həkim məntəqəsi, 9 
feldşer-mama məntəqəsi var.

Çoxsaylı tarixi-arxeoloji və memar- 
lıq abidələri, o eümlədon qədim yaşayış 
moskənləri və kurqanlar (Yeni Daş 
dövrü, Tunc dövrü), türbələr (13, 18 
əsrlər), məscidlər (17, 18, 19 əsrlər), kar- 
vansara (1684) və s. qalmışdır.

G d d ə bəy r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. Q.-də və c.-q.-də 123

km məsafodo Ermənistan Respublikası 
ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1290 km2, əh.
90,8 min nəfərdir (01.01.2006). Morkəzi 
Godəbəy ş.-dir.

R-na Godəbəy ş. və Qoşabulaq, To- 
tuxlu, Pərizamanlı, Samanlıq. Moruxlu, 
Nərimankond, Ağamalı, Slavyanka, 
Maanf, Zohmətkənd, Qarabulaq, Xar- 
xar, Soyuqbulaq, Ərtəpə. Pirbulaq, Sö- 
yüdlıi, Arıqdam, Qaradağ, Daşbulaq, 
Düzyurd, Talakənd, Dəyorqarabulaq, 
Mıısayal, Rüstəm Əliyev, Plankənd, 
Qalakənd, Çalburun, Çaldaş, Səbətkeç- 
ınoz, Əlinağılar, Arısu, Gorgər, Yeni- 
kənd, Qarıkənd, Doyirmandağ, Ouru- 
doro, Köhnəkənd, Sarıköynək, Hacı- 
əhkbəıii, Şəkərbəy, Heydoıii, Gödok- 
dərə, Sarıhəsənli, Yaqublu, Qasımağalı, 
Əmiraslanlı, Kiçik Qaramıırad, Leşgər,

Paıakənd, Qarovultomba, Daryurd. 
Coforli Nağılar, İnəkboğan, Köhnəqış- 
laq, Kəıimli, Qtwunlı, Arıqıran, Əyri- 
vəng. Böyük Qaramuıad, Qurudərə, 
Ataxal. Toplar Poladlı, Kələman, 
Emir. Hörikııaz, Qc^qaralı Qaraməın- 
mədli Kəsəmən, Dikdaş, Novosaratov- 
ka, Novoivanovka, Çobankənd. Ycni- 
kənd, Arabaçı, Muıudəro, Qasımağalı, 
Dördlor, Cücənli, İsalı. Arabaçı. Fərzalı, 
Morınor, Zamanlı Düzrəsullu, Təkyemi- 
şan, Rəhimli, HüseynquluİM, Gərməşey- 
li, Göyomli, Çayrəsullıı. Bəydomirli, 
Turşsu, Kollu. Şınıx, Hacılar, Sonalar, 
Əyridərə. Qaravəlliiər, Məmınadcofərü, 
Romə, Tərs yer, Günə.şli, Oliismayıllı, 
Hacıalılar, Şahdağ, Göyəlli kondləri 
daxildir.

Kiçik Qafqazın orta vo yüksok dağ- 
Iıq qurşaqlarında yerləşir. Ərazisi Şah- 
dağ silsiləsiniıı şm. yamacını, Baş- 
kəııd Dəstəfur çökəkliyinin və Şəmkir 
uağ massıvinin bir hissəsini əhato edir. 
Ən yüksək zirvələri: Qoşabulaq (3549 
m) Qocadağ (3317 m), Qaraarxac (3063 
m) və s. R-nda Yura, Tabaşir, Paleogen 
və Antropogen çöküntülorı yayılmışdır. 
Oara və ağ mərmor, mis, qızıl, firuzə ya- 
taqları var. Yayı quraq keçən mülayim 
isti, qışı quraq keçən soyuq iqlim 
üstündür Orta temp-r yanvarda 10°C- 
dən ■ 2°C-yədək, iyulda 10- 20°C-dir. İl- 
lik yağıntı 600 -900 mm-dir. Çay şəbəkə- 
si sıxdır. Axınca, Zoyom və Şəmkir çay- 
larının yuxarı axım r-n ərazisindədir. 
Qonur dağ-meşə, çimli dağ-çəmən və s. 
torpaqlar yayılmışdır. Orta dağlıqda 
kollu və seyrok meşəli çəmənliklor, en- 
liyarpaq ıueşəlor (palıd, fıstıq, vələs), 
yüksək dağlıqda subalp və alp çəmənlik- 
ləri geniş yer tutur. Heyvanları: qayake- 
çisi, cüyür, qonur ayı, canavar vo s. Quş- 
ları: tetra, ular, qartal və s. Qızılca 
Dövlət Təhiət Yasaqhğı yaradılmışdır.

Gədəbəy, əsasən, k.t. r-nudur. İqti- 
sadiyyatında kartofçııluq, heyvandaıiıq 
və taxılçılıq əsas yer tııtur. R-nda kərpic, 
ohong istehsal oluııur, mineral və süfro 
suları qablaşdırılır. Un və şirniyyat isteh- 
salı, plastik qapı-pancorə sexləri var. As- 
falt zavodu var.

R-nda 85 iimumtəhsil ınəktobi, 8 
moktəbəqəclor torbiyə müəssisəsi, peso li- 
seyi, uşaq yaradıcılıq məktəbi, 4 musıqi 
moklabi və 3 idman məktobi, 50 klııb, 
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 109 kitabxa- 
na, 10 xostəxana, 10 həkim ambulato- 
riyası, 49 feldşer-mama məntoqəsi, gigi- 
yeııa vo epidcmiologiya mərkəzi var.

R-nıın orazisindo Xocalı Gədəboy

mədəniyyətinə aıd (e.ə. 13 7 əsrlər) 
çoxsayh tarixi-arxeoloji abıdəlor (yaşa- 
yış yerlori, cmalatxanalar. qəbirlər. iba- 
dətgahlar və s.) və 9 19 əsrləro aid tari- 
xi-memarlıq abidələrı (qalalar, körpülər, 
mobadUr və s.) aşkar edilmiş və qeydə 
alınmışdır.

( l o r a n h o y  rayoı ı u (1938 91 
illord' Qasım İsmavılov r-nu) Azər- 
baycan Respublikasında iıuibati r-n.
1930 ildə təşkil edilujişdir. Kiçik Qafqa- 
zın şm.-ş. yamacında vo Gəncə Qazax 
dü/nnliyində yerləşir, Snhosi 1791 knt- 
əh.92.1 miıı nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kozi Goranboy ş.-dır.

R-ııa Goranboy, Dalimammədli ş,- 
lori, Qızılhacılı, Qazanbulaq, Asağı Ağ- 
cakənd Yuxarı Ağcakənd, Goran, Kü- 
rokçay qos.-ləri vo Şahməmmədli Oara- 
sülcymanlı, Baxçakurd, Xan Qərvənd, 
Qaraçinar, Yenikənd. Qaxtut, Qıışçu- 
lar, Hazırohmədli, Bəşirli, Göynüyon. 
Qarasuçu. Muzdurlar, Yolpaq. Əhməd- 
abad, Rohimli,- Veyisli, Faxralı. Alpout. 
Qurbanzadə, Cinli Bnluslu, Məşədiqa- 
ralar, Nərimanlı, Zeynallı, Eyvazlılar, 
Goranlı, Qazançı, Zeyvo. Gürz.allar, 
Oaramusalı, Həmənli, Nizami, Bala- 
kürd, Ballıqaya, Qaraqucaq. Şofıboyli,

Hacallı, Qaradağlı, Sadıqlı, Qırıxlı. Qa- 
rapirimli, Gülmomnıadli, Sofikürd Sa- 
rovlu, Meşəli. Nadiıkənd, Buzlııq, Baş- 
qışlaq, Börü, Əzizboyov, Səmədabad, 
Xəsodorh Ağamalıoğlu, Rus Borisi, 
Borsunlu, Xoylu, Azad, Kəlok, Şıxlar, 
Todan, Tapqaraqoyunlu, Oasımbəyli, 
Şəfəq, Erkoc Tataıiı, Qazaxlar, Gii- 
lüstan, Balıqaya, Yəhərçi Qazaxlar, 
Yalqulular, Doyirmanlar, Xıııalı, Qaş- 
altı, Qaraqoyuıılu, M"'iıoşli. Abbasqulu- 
lar, Qaraqoyunlu, Tap Yeni Yol. 
Təklə, Əlir/.alı kəndlorı daxildir.

Səthi şm.-ş. də diizənlik, c, q.-do iso 
dağlıqdır, ayrı-ayrı yerlordə qobu vo də- 
rələrlə kəsilmişdir. Dağlıq salıocb Paleo- 
gen və Neogen düzonlikdə iso Aııtropo- 
gen çöküntüləri yayıimışdlr. Faydalı qa- 
zıntıları: ııeft, əhəngdaşı vəgil. Dünyada
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yegano müalicovi neft yatağı (Naftalan) 
buradadır. İqlimi mülayim isti vcs qııru 
subtropikdir. Orta tcmp-r yanvarda 
-l,5°C-don l°C-yodok, iyulda 22°C- 
doıı 26,5°C-yodokdir. İllik yağıntı 
300 600 nmı-ıl’n. Çayları (Kürok, Go- 
ran, Korçay) Kür hövzosino aiddir. Şa- 
balıdı, dağ boz-qohvoyi torpaqları var. 
Əsas bilki örfüyii yovşanlı vo yovşanlı- 
şoranotulu yarımsəhra tiplidir. Meşolik- 
lor var. Heyvanları: canavar, tülkü, boz 
dovşan, çölsiçanı vo s. Quşları; turac, 
bozgok, dovdaq vo s. Koıçay yasaqlığı- 
nın bir hissosi r-nun orazisindodir.

İqtisadiyyatında pambıqçılıq, taxıl- 
çılıq, heyvandarlıq, meyvoçilik, üzüm- 
çülük, tərovəzçilik və bostançılıq osas 
yer tutur. Boya fabriki, məişot avadaıı- 
lıqları z-du, günobaxan yağı emalı z-du 
vo s. sənaye müəssisələri var.

81 ümumtəhsil məktobi, 30 məktobə- 
qodər uşaq müossisəsi, nıədəniyyət evi, 
66 klub, 4 muzey, 97 kitabxana, 73 tibb 
ıruiossisosi var.

R-nun ərazisində bir sıra nıemarhq 
abidoləri -  qalalar (ilkin orta əsrlorə aid). 
məscidlər (18-19 əsrlər) və s. qorunur.

G ö y ç a y  r s ı y o n u -  Azəıbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. Şirvan düzünün şm. 
hissəsindo Böyük Qafqazın c. ətəklərin- 
də yerloşir. Sahəsi 739 ‘knı2, əh. 106,1 
min nofərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Göyçay ş.-dir.

R-na Göyçay ş. və Potu, Ulaşlı-Şıxlı, 
Hüngütlü, Kiird, Yeniarx, Hacıağa- 
bəyli, Xalidli, Müskürlü, Qobələ-Müs- 
kürlü, Mallı-Şıxlı, Ərəbşahverdi, Şəha- 
dət, Qarabağlar, Mirzohüseynli, Birinci 
Ərəbcəbirli, İkinci Ərobcəbirli, Çorokə, 
Cəyirli, Qubadlı-Şıxlı, Kürdəmiş, Türk- 
mən, Qızılağac, Şokili, Mollahacıh, Mo- 
likkənd, Şıxbəy, Şıxmir, Kürdşaban, 
Yenikond, Çaxırlı, Ləkçılpaq, Qara- 
man, Yalman, M ırtı, Alıkənd, Qaraxı- 
dır, Şəkər, Veysəlli, Alpout, Bəydövül, 
İneo, Aşağı Qaramoryəm, Dövranlı, Al- 
xasova, Şahsoltanlı, Yekəxana, Qara- 
məryom, Qaıayazı, Bığır, Qarabaqqal, 
Cəyirli. Hacahkənd, Çayarxı, Cırkiird, 
Çərəco kondlori daxildir.

R-nun səthi, əsasən, düzonlikdir. 
Şm. və ş. kənarlan alçaq dağlıqdır 
(Acınohur öndağlığı). Pliosen vo Antro- 
pogen çökiintülori yayılmışdır. Yayı qu- 
raq keçən mülayim isti yarımsohra vo 
quru çöl iqlimi üstiindür. Orta teıııp-r 
yanvarda 1,9°C, iyulda 26,5°C-dir. İllik 
yağıntı 400-600 mııı-dir. Əsas çayı Göy- 
çaydır. Yuxarı Şirvan kanalı ı-nun ora-

zisindən keçir. Boz-çəmən, dağ boz-qoh- 
voyi, şabalıdı, açıq-şabalıdı vos. torpaq- 
lar yayılmişdır. Bitki örtiiyü, əsason, efe- 
merli-yovşanlı və yovşanlı-şoranotulu 
yarımsəhra, dağlıq kserofıt (quraqlığa 
davamlı) bitki qruplarından ibarətdir. 
Seyrək püstə-ardıc meşələri, aı id kolluq- 
lar var. Heyvanları: canavar, tiilkü, boz 
dovşan, çöl siçanı vo s.

Göyçay, osasən, k.t. r-nudur. Pam- 
bıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, bara- 
maçılıq və meyvəçilik mühüm yer tutur. 
R-nda 8 kondli təsərrüfatı, yem z-du, kər- 
pic z-du, 2 karxana, tikiş fabriki, çörək 
z-du, qida məhsulları kombinatı, kon- 
serv z-du, konyak z-du, quşçuluq fabriki, 
“Göyçay siid” ATSC var.

R-nda 57 ümumtəhsil moktəbi, 5 
məktəbdənkonar tərbiyo müəssisəsi, 35 
məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, kollec, 
lisey, 30 klııb, 63 kitabxana, tarix-diyar- 
şünaslıq muzeyi, yeddiillik uşaq musiqi

Meyniman, İkinci Meyniman, Meyni- 
man, Kürdçü kəndləri daxildir.

Şirvaıı düzənliyinin və Böyiik Horə- 
mi silsiləsinin c.-ş. hissəsini əhatə edir. 
Ərazisinin ovalıq hissəsi dəniz səviyyə- 
sindən aşağıda yerləşir. Neogen və An- 
tropogen cöküntüləri yayılmışdır. Palçıq 
vulkanları var. Faydalı qazmtıları: neft, 
qaz, gil, goc. Yayı quraq keçən mülayim 
isti yarımsohra vo quru çöl iqliminə 
malikdir. Oıta temp-r yanvarda 2°C, 
iyulda 26°C-dir. İllik yağıntı 250-370 
ıımı-div. Ərazidən Kür və Pirsaat çayları 
axır. Hacıqabul gölü r-nun ərazisində- 
dir. Boz-qonur, boz-çəmən, şoraıı lor- 
paqlar yayılmışdır. Bitki örlüyü yarım- 
sohra tiplidir. Ceyran, qırımzıquyruq 
qumsiçanı, gürzə, turac. göyərçin və s. 
məskunlaşmışdır.

R-nun iqtisadiyyatınm əsasını k.l 
təşkil cdir. Taxıleıhq, pamoıqçılıq, tərr 
vəzçilik, bostançılıq və heyvaııdarlıq

məktəbi, mərkəzi r-n və ıışaq xəstəxana- 
ları, uşaq poliklinikası, gigiyena və epi- 
dcmiologiya mərkəzi, stomatoloji poli- 
klinika, təcili yardım stansiyası, dəri- 
zöhrəvi dispanser, 7 kənd sahə xəstəxa- 
nası, 11 kənd lıəkim ambulatoriyası, 32 
feldşer-mama məntəqəsi var.

R-nuıı ərazisində bir sıra tarixi-arxeo- 
loji abidə (e.ə. 3-1 əsrlər) aşkar edilmişdir.

H a c ı q a b u l  r a y o n u  (1939 59 
illərdə Qazıməmmod r-nıı) Azərbay- 
can Respublikasında inzibati r-n. 1939 
ildə təşkil olunmuş, 1959 ildə ləğv edil- 
miş və 1990 ildə yenidon bərpa olıın- 
muşdur. Şirvan düziindo, Kür çayının 
sol sahilində yerloşir. Sahəsi 1640 kııı2, 
əh. 62,6 min nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kozi Hacıqabul ş.-dir.

R-na Hacıqabul ş., Balıqçı, Muğan, 
Padar, Navahı, Pirsaat qəs.-ləri və Qa- 
rasu, Abdulyan, Knlanı, Talış, Atbulaq, 
Qızılbuıun, Navahı, Rəncbor, Qubalı- 
baloğlan, Pirsaatçay, Birinci Udullu, 
İkinci Udullu, Qubaiı, Tağılı, Birinci 
Paşalı, İkinci Paşalı, Şorbaçı, Ağacanlı, 
Bürvənd, Ələtli, Axtaçı-Şirvan, Birinci

inkişaf ctmişdir. Quşçulııq SC, Qubanı 
SAF şirkətinin filialı, Kür Su Kəmərlən 
İstehsalat İstismar İdarəsi və onun tə 
mizloyici qurğuları, domiryol qovşağı 
və s. müəssisələr var.

R-nda 30 iimumtohsil moktobi, 3 uşa 
bağçası, uşaq yaradıcılıq mərkəzi, yeddi' 
lik uşaq musiqi mokiəbi, 22 klub, 32 k 
tabxana, mərkəzi ı-n xəstəxanası, don 
yol xəstəxanası, kənd xostəxanalan var.

Hacıqabul r-nunda xeyli tari 
arxeoloji və memarhq abidələri vard 
Pir Hüseyıı xanogahı tarixi-memaı 
qoruğu elan edilmişdir.

X a ç m a z  r a y o n u  - Azərbayts 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 il« 
təşkil edilmişdir. 1963 ildə loğv olu' 
muş, ərazisi Quba və Qusar r-nlarıııa vı 
ıilmiş, 1965 ildə yenidən borpa edilmi: 
dir. Şm.-q.-də Rusiya Federasiyası ii.ı 
həmsərhəddir, şm.-ş.-də Xəzər dənizi i! 
əhatələıımişdir. Sahəsi 1046 ktn2, əh.
154,4 min nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kəzi Xaçmaz ş.-dir.

R-na Xaçmaz, Xııdat ş.-ləri, Şollar, 
Müqtədir, Aşağı Ləgər, Şimal, Dalğalı,
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Meşəli. Samuıçay, Günoşli, Turist, Sa- 
hillər. Arzu. Yeni Həyat qəs.-ləri vo Vo- 
lomir, Qaraçı, Qaraqıırdlu, Hacıqur- 
banoba. Cığatay, Giilalan, Çaxmaqlı, 
Laman. Qaraqaşh, Əbilyataq Qarabağ- 
lı, Ağçay, Qarğalıq, Çarxı, Xaıılıqoba, 
Qalağan, Hacılar, Ərob Keymərəz, Sa- 
yad, İlxıçı, Yergiic, Padar, Armııdpa- 
dar. Üçgüıı-qışlaq, Bayoba, Hacıəlibəy, 
Müşkür. Köhııə Xaçmaz, Müzəffəroba 
Müsfıq, Xaspoladoba, Əzizli, Gəııcəli, 
Babalı. Qımıl qışlaq, Mollabürhanlı, 
Çııxııroba, Maşıoba, Mirzommod-qış- 
laq. Qadaşoba, Ağarohimoba. Şıxlar, 
Hacıisaoba. Uzunoba. Məcidoba, Ya- 
taqoba, Qırmızı Xutor, Şərifoba, Bara- 
xum, Tikanlıoba, Xəzərli, Alekseyevka, 
Ködəkli, Əhmədoba, Hacıəhmədt)ba, 
Qaracallı, Hacıqazma, Aşağı-zeyd, Çıl- 
qır, Alıc-qışlaq, Qaracıq, Oodimolı qış- 
laq, Şıxhaput. Norocan, Ağtala, Çiləgir. 
Mürşüdoba, Sabiroba, Moncəroba. Hü- 
lövlii, Qaradağ-buduq, Qarabağlı, Rə- 
himoba, l 'stacallı, Qobuqıraq, Canaxır, 
Mehrəliqışlaq, Bəyqışlaq, Mürsolqışlaq, 
Susayqışlaq, Pərdiqıran, Çaxçaxlı, 
Maqsudkəııd, Şollar, Dədəli, Bostançı, 
Nağıoba, Hacıəbdürəhimoba, Sabir- 
oba, Kiçik Baraxum, Ləcət, Moruqoba, 
Tağaroba, Yalama, Zeyxuroba, Orta- 
oba, Ukuroba, Düztahiroba, Yaqııb- 
oba, Zuxuloba, Səlimoba, Qusarçay, 
Palçıqoba, Çinarlala. Manafoba, Ağaşi- 
rinoba, Qıraqlı, Həsənqala, Ağaverdi- 
oba, Balaqusarqışlaq, Pirqmkıoba, Qo- 
çaqqazma, Hacıməmmodoba, Yeni-Su 
dur, Həbibkənd, Nabran, Tel, Köhnə

Xudat, Seyidlər, Digahoba, İdrisoba, 
Fərzəlioba, Xuray, Aşağıoba, Aslanoba, 
Niyazoba, Böyiik İlxıçı, Kiçik İlxıçı, Sor 
karlı, Suxtaqala-qışlaq, Ağyazıbuduq 
Qaraçaycək, Qaracıq-Zcyd, Seyidlikənd 
yeri, Xaraxoba kondlori daxildir.

Xaçmaz r-nıı Samur Dəvəçi ovalı- 
ğmda yerləşir. Sotlıi lıamar və sahilyaııı 
sahədə okean səviyyasiııdon 28 m odok 
aşağıdır. Aııtropogen çöküntüləri yayıl- 
mışdır. Faydalı qazıntıları: çınqıl, Cfum

və s. Yayı quraq keçəıı nıülayim isti ya- 
rımsəhra və quru çöl iqlimınə malikdir. 
Orla ıemp-r yaııvarda 1 2°C. iyulda
23-24°C'-dir. İllik yağıııtı 300 400 mm- 
dir. Çayları (Samıır. Qusar Qudyal. Qa- 
raçay, Vəlvəlo) Xəzər hövzəsinə aiddiı. 
R-nuıı q.-indən Sanııır Abşeron kanalı 
keçir. Torpaqları çəmən-meşo, şabalıdı 
və açıq-şabalıdıdır. Çəmon vo kollııqlar 
yayılmışdır. Düzənlik meşələri var. Çöl- 
donuzu, yenot, qırqovul, kəklik və s. 
məskıınlaşmı.şdır. Sahil suları baliqla 
(külnıə, kilko, şaıııayı və s.) zəngindir.

Xaçmaz, əsasən, k.t. r-nııdur jqtisa- 
diyyatında tərəvəzçilik ıneyvəçilik, taxıl- 
çılıq və heyvandarlıq miihüm yer tutur. 
Konserv z-dıı, ilkın üziim emalı z-dları, 
çörək kombinatı, qida məhMilları kombi- 
natı, yem istehsaiı z-du. kondensator /-du 
vos. fəaliyyət göstərir. R-nda 121 ümum- 
təlısil məktobi, 28 moktəboqodor loıbiyo 
müəssisəsi, 3 mıısiqi ıııəktəbı, tarıx-diyar- 
şünaslıq nıuzcyi, 59 klub, 102 kütləvi ki- 
tabxana, 94 səhiyyə miiəssisosi var.

R-n ərazisində bir neçə kurqan aşkar 
edilmişdir. Məscid, Uirbə (15- Ib əsrlər) 
və s. miihafizo olunur.

X a n l a r  r a y o n u (1930-38 illərdə 
Nərimanov r-nu) -  Azorbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1930 ildə təş- 
kil edilmişdir. Kiçik Qafqazta şm.-ş. ya- 
macındadır. Sahəsi 1030 km , əh. 55,5 
miıı nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Xanlar ş.-dir.

R-na Xanlar ş., Xanlar, Qızılqaya, 
Hacıməlik, Fiı uzabad, Aşağı Zıırnabad 
qəs.-ləri və Aşıqlı, Köşkü, Sarısu. Qara-

bulaq, Çaylı, Pənahlılar, Dozular, Xə- 
qani, Balçılı, Nadil, Qırıqlı, Cümşüdlü, 
Haçaqaya, Sərkar, Qızılca, Daııaycri, 
Yalqışlaq Tülallar, Çaykənd Ycııi 
Zod, Cıöyçəkənd MixayJövka, Toğana, 
Əz»illi, Qıışqara, Üçləpn Səmədli Boh 
rəmbağ, Əlmədədli ropallıəsonli, Şolı- 
riyar. Kəronıli Üçbıılaq, Qtışçıı, Molla- 
colilli, Zurııabad. CJəııcə. Ycııi Qızılca, 
Oızılca stansiyası, Ağsıı, Xasobağı 
kəndlori daxildir.

R-nun şm. hissosı Gəncə-Qazax dü- 
zəııliyindsdir. Ərazisimn əıı yiiksak ııöq- 
təsi Murovdağ süsilasində Gaınış d.-dır 
(3724 m). Yura. Taba^ir. Neogeıı. An- 
tropogen çökunıüləri yayılmışdır. Fay- 
dalı qazınlıları: kiikiird kolçcdaııı, ben- 
tonit, k v a r ı i  və s. İqliıni mülayim Mi. 
c.-da soyııqdıır. Qışı ııııraq keçir. Orla 
teınp-r yanvarda I0°C -clsıı l t,C-yədək. 
iyıılda 10 25°C-dir. İllik yağıntı 250 
900 ww-dir. Çaylan iGoncə, Qoşqar, 
Kiirokçay və s.) Kür hovzəsiııə aiddir 
Kəpəz dağı. Göygöl. Maralgöl. Zəligöl. 
Avnagöl və s. r nıın ərazisindədir. 
Şabalıdı, dağ-tiind şabalıdı çiınli 
dağçəməıı və s. torpaqlar yayılmışdır. 
Bilki örtiiyü >m.-da yarınısohıa tiplidir
C.-da, dağlıq sahəlordə dağ çölləri. 
fıstıq meşaləri, subflJp və alp çəmənləri 
var. Heyvanları: ayı, vaşaq. qumsiçaııı, 
ilaıı və s. Göygöl qoruğu Xaıılar r-ıııı 
ərazisindədir

R-nuıı iqtısadıyyatmda üzüınçülük 
və hcyvaııdarlıq mühiiın yer tuTıır. Mo- 
dən soııayesı. çıııqıl z-dları. istchsalal vo 
məisət xidmoti kombinatlan. şərabz-du 
vo s. sonaye miiossisələri var.

R-nda 49 iimumtəhsil moktəbi, 19 
məktoboqədər tərbiyə miiəssisəsi, 4K 
kitabxana, mədəniyyət evi, 29 klııb. 
xalq teatrı, 63 tibb müəssisəsi var.

Körpii (12 əsr), qala (12 osr), mobəd 
və s. memarlıq abidələri qeydə alın- 
mışdır.

X o c a 11 r a y o ıı u (1930-7X illərdo 
Stepaııakcrt r-nıı, 1978-91 illərdə 
Əsgəran r-nu) -  Azərbaycan Respııbli-

kasında njzibati r-ıı. 1991 ildə yaradıl 
mışdır. Kiçik Qalqazda. Qıırabağ silsilə 
sinin şm.-ş. yaınacındadır Siılıssä .936 
kııı2, əlı. 25,0 uıin u»fardir (01.01.2006). 
Mərkəzi Xocalı ş.-dir.

R-ııa Xotah ş., Əsgər;ın cps ləıi və 
Xocalı, C ıınilli, Mcşsli, Dağyıııd, 
Seyidboyli, Hallıca, Xanyıırdıı, Melı- 
diboyli. Harov, Dağdağiiıı Daşbıılaq, 
Oayabaşı, B lda.it, Xaııyeri, Sııncınka 
Oarabıılaq Dəmiıçilər Məılədkəııd
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Quşçubaba, Qızıloba, Haçmaç, Aşağı 
Yemişcan, Cəmilli, Kosalar, Başkənd, 
Cavadlar, Yalobakənd, Canhəsən, 
Naxçıvanlı, Pircamal, Aranzomin, Ağ- 
bıılaq, Dəhrəz, Təzəbinə, Sərdaıkənd, 
Qışlaq, Şəlvə, Xanabad, Ağgədik, Aşağı 
Qılıçbağ, Alm alı, Qarakötük, Pirlər, 
Farux, Daşbaşı, Çanaqçı, Sığnaq, 
Şuşikənd. M uxtar, Daşkənd kəndləri 
daxildir.

Ərazisinin səthi dağlıq, mərkəzi 
hissədə isə düzənlikdir (Xankəndi çö- 
kəkliyi). Ən yüksək nöqtələri Qızqala 
(2843 m), Qırxqız (2827 m) d-rıdır. Əra- 
zidə Yura, Tabaşir, dağarası çökəklik- 
lərdə və dağətəyi düzənliklərdə Antro- 
pogen çöküntüləri yayılmışdır. Faydalı 
qazıntıları: gil, qum, çınqıl, gillicə, 
mərmər və s. Yüksək əraziləri istisna 
olmaqla iqlimi mülayim istidir. Dağ- 
meşə, dağ-çəmən torpaqları yayılmış- 
dır. Qarqar, Badara çayları r-n ərazi- 
sindən keçir. Meşələri vələs, palıd, fıs- 
tıq, cökə, ağcaqayın, göyrüş, qarağac 
və s. ilə zəngindir. Yüksək dağlıq sahə- 
lərdə sııbalp və alp çəmənlikləri yayıl- 
mışdır. Heyvanlari' ayı, qaban, vaşaq, 
canavar, meşə pişiyi, tülkü, dovşan, 
cüyür, dağkeçisi və s. Quşları: kəklik, 
turac, qırqovul, göyərçin, qartal, quz- 
ğun və s.

Xocalı, əsasən, k.t. r-nudur. Hey- 
vandarlıq, üzümçülük, taxılçılıq, tərə- 
vəzçilik, meyvəçilik inkişaf etmişdir.

R-nda 11 orta məktəb, I ibtidai 
məktəb. uşaq yaradıcılıq mərkəzi, 3 mu- 
siqi məktəbi, tarix-diyarşünaslıq mu- 
zeyi, 20 klub, 29 kitabxana. mərkəzi r-n 
xəstəxanası, 13 tibb məntəqəsi var.

Xocalı r-nu ərazisində 18 əsrə aid 
“Əsgəran qalası”, qədim memarlıq abidə- 
ləri, Son Tunc və İlk Dəmir dövrünə aid 
nekropol, kurqan çölü, e.ə. 13-7 əsrlərə 
aid ilk mədəniyyət abidələri (Xocalı 
Gədəbəy mədəniyyət nümunələri) var.

X o c a v ə n d  r a y o n u  (1930-91 il- 
lordə Marıuni r-nıı) -  Azorbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1930 ildə təş- 
kil edilmişdir. Kiçik Qafqazda Qara- 
bağ silsiləsinin c.-ş. hissəsində yerləşir. 
Sahəsi 1458 km2, əh. 40,8 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Xocavənd ş.-dir.

R-na Xocavənd ş., Hadrut, Qırmızı 
Bazar qəs.-ləri və Əmiranlar, Heşan, 
Axullu, Dolanlar, Binə, Qaradağlı, Bö- 
yük Tağlar, Salakətin, Kuropatkino, 
Arpadüzü, Muğanlı, Cəmiyyət, Ağ- 
kənd, Xanoba, Xocavənd, Kiş, Tağa- 
ser, Qırmızıqaya, Edişə, Vəng, Dağdö- 
şü, Qaçbəyli, Şəhər, Şıx Dursun, Ma-

vas, Azıx, Zoğalbulaq, Aragül, Daşba- 
şı, Mülküdərə, Cilən, Bünyadlı, Gava- 
hın, Ağbulaq, Binədərəsi, Sor, Qarqar, 
Zavadıx, Xərxan, Bulutan, Xırmancıq, 
Məlikcanlı, Güııeyxırınan, Güneyçar- 
tar, Quzeyxırman, Quzeyçartar, Qa- 
ğartsi, Qarıtopə, Dərəkənd, Şahyeri, 
Qarakənd, Yemişcan, Giinəşli, Qıışçu- 
lar, Kəndxurd, Müşkapat, Quzum- 
kənd, Qarazəmi, Tuğ, Susanhq, Ata- 
qut, Ağdam, Köhnə Tağlar, Ağcakənd, 
Mirikənd, Avdur, Çaylaqqala, Aıpagə- 
dik, Petrosaşen, Çıraquz, Məmməddə- 
rə, Tsakııri, Yenikənd, Çörəkli, Edilli, 
Düdükçü, Ağbulaq, Sos, Cütcü, Tağa- 
vard, Çağadüz, Zərdanaşen, Xətai, 
kəndləri daxildir.

Səthi alçaq dağlıq, ş.-da maili diizon- 
likdir. Əsasən, Yura, Tabaşir, Antropo- 
gen çökuntüləriııdən ibarətdir. Mərmər 
yatağı var. İqlimi çox yerdə yayı quraq 
keçan mülayim istıdir. Orta temp-r yan-

varda -2°C-dən -l°C -yədək, iyulda 
24-26°C-dir. İllik yağıntı 400-500 mm- 
dir. Çayları (Köndələnçay, Qozluçay, 
Quruçay və s.) Araz hövzəsinə aiddir. 
Şabalıdı və qəhvəyi dağ-meşə torpaqları 
yayılmışdır. Bitki örtüyündə yarımsəhra 
və quru çöl bitkiləri üstündür. Kolluqlar 
və enliyarpaqlı meşələr var. Heyvanları: 
tülkü, çaqqal, dovşan, çölsiçanı və s. 
Quşlarl kəklik, göyərcin və s.

Xocavənd, əsasən, k.t. r-nudur. İqti- 
sadiyyatında üzümçülük. taxılçılıq, hey- 
vandarlıq mühüm yer tutur. R-nda 
“Təbriz” kəndli-fermer təsərrüfatı fəa- 
liyyət göstərir. R-nda 20 ümuıntəhsil 
məktəbi, 5 məktobdənkənar uşaq müəs- 
sisəsi, 20 klub, 19 kitabxana, 4 xəstəxa- 
na, 7 başqa tibb müəssisəsi var.

R-nda tarixi-arxeoloji və memarlıq 
abidələri, o ciimlədən qədim mağara -  
insan diişərgələri (yaşı təqr. 1,2 mln. il), 
qalalar (1-8 əsrlər), məbəd (10 əsr), 
türbə (13 əsr) və s. var.

X ı z ı  r a y o n u  - Azərbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1930 ildə toş- 
kil edilmişdir. 1956 ildə ləğv olunaraq

ərazisi Abşeron ı-nuna venlmiş. 1990 il- 
də yenidən bərpa edilmişdir. Böyük Qaf- 
qazın şm.-ş. yamacında. Samur-Dəvəçi 
düzənliyindədir. Ş.-də Xəzər dənizi ilə 
əhatələnmişdir. Sahəsi 1853 km2, əh.
14,1 min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Xızı qəs.-dir.

R-na Xızı, Altıağac, Giləzi, Şura- 
abad. Yaşma, qəs.-ləri və Sitalçay, Yeııi 
Yaşnıa, Safbulaq, Yarımca, Qızılqaz- 
ına, Məşodi Hosən, Türkoba, Ağdorə, 
Tudar, Baxışlı, Bəyohmədyurd. Güney- 
qışlaq, Vərdağ, Qarabulaq, Dizəvər, 
Qasımkənd, Əmbizlər. Yuxarı Əngilan. 
Tıxlı, Əngilan, Təzəkəııd. Qars, Fındı- 
ğan. Xələnc kəndləri daxildir.

Relyefı alçaq dağlıq vo düzənlikdon 
ibarətdir. R-nun ən yüksək ııöqtəsi 
Dübrar (2205 m) d.-dır. Ərazinm 
Xəzərsahili hissəsi dəniz soviyyosindən 
28 /7?-ədək aşağıdır. Tabaşir, Paleoger 
Neogen vo Antropogen çöküntüləri y;j

yılmışdır. İqlimi düzən yerləıdə müla- 
yim isti, quru subtropikdir. Dağlıq yeı 
lərdə iqlim mülayimləşir. Oıta temp-r 
yanvarda dağlıq yerlərdə 4,5°C-dən, 
düzənlikdə 2,5°C-yədək, iyulda isə 
müvafıq olaraq 19°C-dən 26°C-yodək- 
dir. İllik yağıntı 110-550 mm-dir. Çay- 
ları: Ataçay, Sumqayıt və s. Şorakətvarı 
boz-qonur, şabalıdı və açıq şabalıdı, 
dağ şabalıdı, dağ tünd şabahdı və s. tor- 
paqlar yayılmışdır. Bitkiləri, əsasən, ya- 
rımsəhra və quru çöl tiplidir. Ərazisinin 
şın.-q.-ində dağ çomənlori və dağ meşo- 
lori vardır. Heyvanları: ayı, çöldonuzu, 
yenot, çölsiçanı və s. Quşları: kəklik, 
göyərçin, qaraqarın bağrıqara və 
Siirünənlər çoxdur. Altıağac Milli Parkı 
yaradılmışdır.

Xızı, əsasən. k.t. r-nudur. Heyvaıı- 
darlıq və əkinçilik inkişaf etınişdir.

R-nda 14 üınümtohsil məktəbi,
9 məktəbəqodər tərbiyə müossisosi,
8 klub, muzey, 13 kitabxana, tibb ıniios- 
sisoləri var.

İ m i ş l i  r a y o n u  (1930-38 ilədok 
Qaradonlu r-nu) -  Azəı baycan Respub-
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likasında inzibati r-n. 1930 ildə təşkil 
edilmişdir. Mil-Muğan düzündo vo Kiir- 
Araz ovalığındadır. C.-da İran İslam 
Respublikası ilə homsoıiıoddir. Sahosi 
1821 km2, əh. 110,3 min nəfərdir 
(01.01 2006). Morkəzi İmişli ş.-dir.

R-na İmişli ş.. Bohromtopo. Votəgə 
qəs.-ləri və Araıılı. Hacırüstomli, Qızıl- 
kənd, Qaradonlu, Çahar, Gövhoıii 
Məzrol Xubyarlı, Çaxııiı, Soltaıımu- 
radlı. Ölcohr, Qaralar. Muradallı, Otuz- 
iki. Nurulu, Qulubəyli, Xəlfəli, Kürd- 
mahmudlu, Hacıalmuradlı, Murğuzallı, 
Xoşçobariı Qaraqaşlı, Mürsəlli, Bəciro- 
van. Ağciiyür. Qarəvolli, Mirili, Qara- 
lar. Cavadxanlı, Rəsullıı. Yalavac. Mo- 
həmmədli. Göbəktala. Şahverdili. Qara- 
güvəndikli, Sarxaıılı, Bosçallar, Əliqulu- 
lar, Muradxanlı, Ağamalılar, Orııclıı, 
Cəfərli, Hacımustafalı, Məmmodli. Əli- 
yetməzli, Telişli, Allahmədotli, Ağa- 
məmmodli, Becar kondləri daxildir.

Sothi şm.-ş.-o doğıu alçalan düzon- 
likdir. Ərazisinin çox hissəsi okean sə- 
viyyəsindon aşağıdadır. Antropogen 
çöküntüləri yayılmışdır. Faydalı qazıntı- 
ları: neft, çınqıl, qum. Yayı quraq keçən 
ınülayim isti. yarımsohra vo quru çöl iq- 
limi var. Orta temp-r yanvarda 1.6°C, 
iyulda 26, l°C-dir. İllik yağıntı 300 mm- 
dir. R-nuıı şm. sərhodi boyu Kür, mər- 
kəzi hissəsnıdon Araz çayı axır. Sarısu 
gölünün çox hissəsi İmişli r-ııu ərazisin- 
dədir. Boz-çomən, qismon boz vo ço- 
mən-boz torpaqları yayılnnşdır. Əsas 
bitki örtüyü yarımsəhra tiplidir (yovşan, 
şoranotu və s.). Heyvanları: çöldonuzu, 
canavar, tiilku boz dovşan, ceyran, 
qumsiçanı vo s. Quşları: qırqovul, turac, 
sultan toyuğu, bəzgək, dovdaq və s.

R-nun iqtisadiyyatının osasını k.t vo 
sənaye təşkil edir. Taxılçılıq, pambıqçı- 
lıq, heyvandarlıq, quşçııluq vo s. inkişaf 
etmişdir. R-nda Mııradxanlı neft-modən 
idarosi, pambıq emalı z-du, şəkər z-du,
ol və yağ-pcndir koınbinatları, “ İmişli 
broyler” M M C , asfalt doınir-betoıı mo- 
mulatları və çınqıl z-diarı vo s. var.

R-nda 63 ümumtəhsil məktəbi. 15 
moktəbəqədər tərbiyə miiəssisəsi. yeddi- 
illik musiqi məktobi, modoniyyət sarayı, 
tarix-diyarşünaslıcı vo sənotşiinaslıq nnı- 
zeylon, 36 klub. 67 kitabxaııa, şahmat 
mokləbi, stadion. 11 xəstoxaııa, 27 feld- 
şer-mama məntəqəsi, sanitar-epidemio- 
logiya stansiyası var.

İmişli r-nıı ərazisində bir sıra qədim 
yaşayış yeıbri (9 14 əsr). qala qalıqları 
(12-13 əsr), kurqanlar vo s. tarixi- 
arxeoloji və memarlıq abidoləri var.

İ s m a y 1111 r a v o ıı u Azorbay- 
can Respublikasında inzibati r-ıı. 1931 
ildo toşkil edilmişdir. Böyük Oafqazm c. 
yamacındadır Sahəsi 2064 kın2, oh. 77,0 
min nəfərdir (01.01.2006) Mərkozi İs- 
mayıllı ş.-dir.

R-na İsmayıllı ş.. Basqal. Lalııc qəsə- 
bəlori və Sumağallı, Ərokit, Namazgah, 
Konyə, Bağəli, Ənon, Ximran, Qoydan, 
Duvaryan. Hacıhstəmli, Mollaisaqlı.

Kürd Eldarbəyli. Güdəyli, Hoftosov, 
Çəndahar, Zarat, Burovdal, Diyallı, 
Giiyiim, Sodiyan, Zornava, Aşağı Zər- 
nava, Sərdohar, Miişkəmir, İvanovka, 
Külı'illi'h Qalagah, Soltankəud, Uştal, 
Uştalqışlaq, Qalacıq, İstisu, Çayqovu- 
şan Qalıncaq, Miiciihəftəran. Xanəgah 
Göytəpo, Keyvəııdi. Mingə, Şəbiyan, Pi- 
rəbülqasım, Bohliyan, Bilistan, Kəl- 
bənd, Kirk, Yenikənd, Şükürçiı, Qoşa- 
kənd, Ağbulaq. Tubikənd, Kəıızo, Qu- 
baxəlilli, Çonnədil, Quşəncə, Zogallıq, 
Balik, Eııişdibi, Kürdoııaşı, Aşıqbay- 
ramlı, Talış, Qarakolluq, Hapıtlı, Mi- 
can, İsmayıllı, Qozli. Miidri, Namc, Mıı- 
lux, Dahar, Piroqaııım, Vaşa, Mədroso, 
Cülyan, Ruşan, Vong, Sulııt Kolozeyvo, 
Sorsuro, Qıçatan, Tağlabiyan, Kolforoc, 
Mücii, Talıstan, Ciilyan. Təzokond, Bi- 
rinci Yeniyol, İkinci Yeniyol, Qaraqa 
ya, Gondov, Köhnodaxar. Qorsolo, Tir- 
can, Bizlan. Maçaxı, Zorgoran, Topçu, 
Qurbanəfondi, Şirvanmeşo, Buynuz, 
Xankoııdi, Kiirdüvaıı, Zeyvo, Goray- 
boyli, Əyyubbəyli, Xolilli, Keşxıııt 
kəndbri daxildir.

Səthi. əsasən. dağlıqdır. Huıid. Şir- 
van düziində təqr 200 /o-don Baş Qaf- 
qaz silsilosindo 3629 ın odok Qiabadağ) 
dəyişir. Yura, Tabaşir. Neogeıı vo An- 
tropogen çöküntiijjri yayılmışdır. Gil 
yatağı. mincral bıılaqlar (Uiyallı. Qala- 
cıq, B">do vo s.) var. İqlimi dii/onlik və 
dağotəyi hissodə mülay/m istı yiiksok 
dağlıqda soyuqdtır. Orta tcınp-r yaıı- 
varda -6°C’-don (yüksok dağlıqda) l°C- 
yodok (düzonlik vo dağotoyi lıissodo), 
iyulda müvafıq olaraq l5°C-don 25°C- 
vədəkdir. İllik yağıntı 500 1000mm dir. 
Çayları (Girdiman. Göyçay, Axox, Əy- 
riçay, Sulut) Kur hövzosino aiddir. Şa- 
balıdı vo açıq şttbalıdı, dağ tiiud-şabalı- 
dı, dağ boz-qohvoyi. qohvoyi dağ-meşo. 
alliivial çoınən-meşə, qonıır dağ-meşə, 
çimli dağ-çomən torpaqları yayılmış- 
dır. Yüksok dağlıqda subalp vo alp ço- 
ınonlikləri, c. hissodə dağ meşələri. kol- 
lu və seyrək meşəli çomonliklor vardır. 
Beyvanları: nəcib maıal. dağkeçisi. 
köpgor, ayı. ıneşo pişiyi. canavar, ye- 
not, çiiyiir, çöldonuzu və s. Quşları: 
ular, kəklik, qırqovul vo s. İsmayıllı 
Dövlət qoı uğu vo yasaqlığı r-nıın orazi- 
sindodir.

İsmayıllı, osasən, k.t. r-nudur. 
İqtisadiyyatında taxılçılıq, heyvandar- 
lıq, texniki bitkiçilik. meyvoçilik və 
üzümçüliik ıniihüm yer tııttır. Toxucu- 
luq və yeyinti sənaye sahələri inkişaf 
etmişdir.

R-nda 86 ümumtohsil məktobi, 12 
məktobəqodər, 5 məktobdonkənar 
tərbiyə miiəssisəsi, texııiki peşo mok- 
təbi. incəsənət məktobi, 37 klub. 2 
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 60 kitab- 
xana. 7 xəstəxana, mərkozi və ıışaq 
poliklinikası, 21 feldşer-mama monto- 
qəsi var.

R-nıııı Lahıc vo Basqal Dövlot 
Tarix-Mədoniyyot Qorııqlarında yüz- 
ləıiə memarlıq abidobri mühafizo 
olunur.

Ko l b ə c o r  r ayoı ı u  -  Azorbay- 
can Respublikasında inzibati r-n. 1930 
ildə toşkil edilmişdir. K'çik Qrtqazuı 
mərkozi hissəsiııdədir. Q.-do Hrmoııi- 
stan Respublikası iJs homsorhoddir. 
Sahosi 3054 krıı2, olı. 73,6 min nal'orflLr
(01.01.2006). Mərko/i Kolbocor ş.-dir.

R-ııa Kolbocor ş., İslisıı qos. vo Zivtl. 
Kcşdok Nadirxanh, Taxtabaşı, Hosoıı- 
riz, Qozlu, Qo/lu Körpii. Narınclar. Qo- 
roktar, Lcv, Abdullauşağı. Qaraçaıılı, 
Ağyataq, fotalılar, Mozkond. Ağda- 
ban, Çayqovuşan, Ağcakoıul. Oruclıı. 
Zağalar. Tozokoııd, Venik-HKİ. Əli Bay-

861



AZƏRBAYCAN RESPU BLİKA SIN IN  İNZİBATİ ƏRAZİ VAHİDLƏRİ

ramlı, Vəzirxana, Almalıq, Laçın, Əs- 
ıik, Çoban Kərəhməz, Çorman, Aşağı 
Ayrım, Yuxarı Ayrım, Boyaqlı, Bağlı- 
pəyə, Vəng, Bağırlı, Başlıbel, Xallanlı, 
Əlirzalar, Şahkərəm, Çovdar, Dalqılıçlı, 
Otaqlı. Dərəqışlaq, Barmaqbinə, Otqış- 
laq, Dəmirçidam, Qanlıkənd, Zar, 
Vəng, Yellicə, Alolar, Kaha, Həsənlər, 
Armudlu, Tokdam, Zəylik, Hopurlu, 
Şeyinli, Zülfüqarlı, Qaragüney, Keçili- 
qaya, İstibulaq, Göydərə, Ağdaş, Qa- 
mışlı, Bağırsaq, Comərd, Qaragüney, 
Nəcəfalılar, Pirilər, Kilsəli, Alçalı, Quş- 
yuvası, Qılıçlı, Quzeyçirkin, Alçalı, 
Mərçimək, Ağqaya, Çoputiu, Birinci 
Milli, İkinci M illi, Üçiincü Milli, Günəş- 
li, Allıkənd, Boyur, Alçalı, Oıta Qara- 
şaıılı, Baş Qaraşanlı, Tatlar, Aşağı Qa- 
raşanlı, İmambinəsi, Xolazəy Alxası, 
Sarıdaş, Güneypəyə, Seyidlər, Cəmilli, 
Susuzluq, Qasımbinəsi, Sınıq Kilsə, 
Başkənd, Tiıkəşəvond, Zorqula, Qazı-

xanlı, Qalaboyun, Qaraxancallı, Çay- 
kənd. Kəndyeri, Kilsə, Aşağı Xaç, Miş- 
ni. Çəpli, Elyasalılar, Şaplar, Məmməd- 
uşağı, Aşağı Şurtan, Orta Şurtan, Yuxa- 
rı Şurtan, Soyuqbıılaq, Təkəqaya, Ba- 
başlar, Bozlu, Çıraq, Tövlədərə, Məın- 
mədsəfı, Yanşaq, Zallar, Yanşaqbinə, 
Dovşaniı, Bazarkənd, Hayad, Qızıl- 
qaya, Yuxarı Oratağ, Vəngli, Çormanlı, 
Şahmansurlu, Heyvalı, Dəvədaşı, Ya- 
yıcı, İmarət-Qərvənd, Çapar, Zardaxaç, 
Kolatağ, Damğalı, Çıldıran, Mehmana 
kəndləri daxildir.

Səthi dağlıqdır (Murovdağ, Şahdağ, 
Şərqi Göyçə, Mıxtökən, Qarabağ silsilə- 
lərinin və Qarabağ yaylasınm bir hissə- 
si). Ən yüksək zirvələri Gamış d. (3724 
///) və Dəlidağdır (3616 /?/). Yura, Taba- 
şir, Paleogen, Neogen və Antropogenin 
çökmə, vulkanogen-çökmə vo vulkanik 
süxurları yayılmışdır. Faydalı qazıntıla- 
rı: civə, qızıl, polimetal, mineral sular, 
tikinti materialları və s. Ərazisinin yük- 
sək dağlıq hissəsindo qışı quraq keçon 
soyuq və dağlıq tundra iqlimi üstünlük 
təşkil edir. Orla temp-r yanvarda

-10°C-dən -3°C-yədək, iyulda 5-20°C- 
dir. İllik yağıntı 700-900 //////-dir. Ən 
böyük çayları Tərtər (yuxarı axını) və 
onun qollarıdır (Levçay, Tutqunçay 
vos.). Bazarçay çayı r-nun ərazisindən 
başlanır. Ərazisində göllər də vaıdır. 
Çimli dağ-çəmən və qonur dağ-meşə 
torpaqlan üsliinlük təşkil edir. R-nun 
mərkəzi və ş. hı'ssəsində enliyarpaqlı me- 
şolor (palıd, fıstıq, vələs), meşə-çöl bitki- 
ləri, yüksək və qismən orta dağlıqda iso 
alp və subalp çomənlikləri yayılmışdır. 
Qayakeçisi, qonur ayı, çöldonuzu, daş- 
lıq dəlosi, ular, qartal və s. var.

Kəlbəcər, əsasən, k.t. r-nudur. Hey- 
vandarlıq, tütünçiilük və arıçılıq inkişaf 
etnıişdir. Sonaye müəssisələri: İstisu mine- 
ral sudoldurma z-du, Şorbulaq civə z-du.

R-nda 114 üınumtəhsil məktəbi, tex- 
niki peşə məktəbi, 17 klub, incəsənət 
məktobi, muzey, mərkəzi xəstoxana, 
poliklinika, uşaq xəstəxanası, 7 kənd 
xəstəxanası, 75 feldşer-mama məntə- 
qəsi, 23 kənd ambulatoriyası var, bir 
sıra tarixi və memarlıq abidəlori, o 
cümlodən alban məbədlori (13-18 əsrlor) 
və s. var.

K ü r d ə m i r  r a y o ı ı u  -  Azərbay- 
can Respublikasında inzibati r-n. 1930 
ildə təşkil edilmişdir. Şirvan düzündodir. 
Sahəsi 1631,5 km2, əh. 99,5 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Kiiıdəmir ş.-dir.

R-na Küıdəmir ş., Qarabucaq, Kar- 
rar qəs.-ləri və Xırdapay, Qağacılı, Çöh- 
ranlı, Yeni Şıxımlı, Atakişili, Şıxımlı, 
Topalhəsənli, Qaraqocalı, Şahsevən, 
Yenikənd, Dəyirmanlı, Mürtülü, Təklə, 
Qurd Bayram, Qaıabucaq, Qocalı, Pirə- 
köçə, Xəlsə, Bəyi, Karrar, Muğaniı, Ka- 
rıs Əyribənd, Xınıslı, Ərşəli, Cəyli, Şah- 
bəyli, Ucalı, Bala Kəngərli, Caıiı, Quş- 
lar, Mollakənd, Ərəbxana, Çərtəyəz, 
Türkədi, Ərəbqubalı, Çöl-qubalı, Mə- 
hoırəmli, Muradxan, Sor-sor, Çöl-orəb, 
Axtaçı, Dayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili, 
Qarabucaq, Öyləqulu, Köhünlü, Şüşün, 
Qaramahmudlu, Söyüdlər, Sovla, Bö- 
yük Kəngərli, Bağban, İsmayıllı, Pirili. 
Şilyan, Sığırlı, Qarasaqqal kəndləri da- 
xildir.

Relyefi düzənlikdir. Ərazisinin çox 
hissəsi dəniz səviyyosindən aşağıdadır. 
Antropogen çökiintülər yayılmışdır. İq- 
limi yayı quraq keçən mülayim isti 
yarımsəhra və quru çöl tiplidir. Orta 
temp-r yanvarda 1,4°C, iyulda 27,3°C- 
dir. İllik yağıntı 375 /?z/?z-dir. Çay şəbo- 
kəsi seyrokdir (Girdiman və Ağsu çayla- 
rının aşağı axım). Əsasən, boz-çəmon, 
boz vo çəmən-boz torpaqlar yayılmışdır.

Kserofit kolluqlar və tuqay meşəlori 
var. Çöldonuzu, canavar, tiilkü, gəmirici- 
lər, gürzə. turac, kəklik və s. məskuıılaş- 
mışdır. Bəzgək, dovdaq qışlayır. Baş Şir- 
van kollektoru r-nun ərazisindən keçir.

Kürdəmir, əsasən. k.t. r-nudur. 
Pambıqçılıq. taxılçılıq, üzümçülük, ııar- 
çılıq, balıqçılıq. quşçuluq və maldarhq 
inkişaf etmişdir.

R-nda "Kürdəmir-Pambıq”, “Kürdə- 
mir-Taxıl”, “Ktirdəmir-Broyler” ATSC- 
ləri, "Şərq” M M C , çörək z-du və dəyir 
man var.

R-nda 58 ümumtəhsil məktəbi, 11 
uşaq bağçası, 5 məktəbdənkənar ınüəs- 
sisə, peşə liseyi, 33 kltıb, tarix-diyar- 
şünaslıq muzeyi, uşaq incosonət məkto- 
bi, 65 kitabxana, mərkozi rayon xəstə- 
xanasj uşaq xəstoxanası, dəri-zöhrəvi 
dispanser ruhi-əsəb xostəxanası, 7 kənd 
xəstəxanası, “Şəfqət” saııatoriyası vo s.

Q a x  r a y o n u -  Azorbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1930 ildə təş- 
kil edümişdir. 1963 ildə ləğv edilərək 
Zaqatala r-nuna birləşdirilmiş, 1964 ildə 
yenidən bəıpa olunmuşdur. Böyük Qaf- 
qazın c. yamacında yerloşir. Şm.-ş.-dən 
Rusiya Federasiyası, c.-q.-dən Gür- 
cüstan ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1493,' 
km2, əh. 53,8 min nəfərdir (01.01.2006). 
Mərkəzi Qax ş.-dir.

R-na Qax ş. və Sarıbaş, Cəlayer, İlisıı 
Ağçay, Qaradolaq, Qax İngiloy, Qaxbaş, 
Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşo 
baş, Uzuntala, Xəloftala, Keşqutan, Qı 
muJj, Qarameşə, Bağtala Əmircan, Ənı 
borçay, Qaratala, Qum, Çinarlı, Sııs 
kəııd, Fıstıqlı, Ləkiı Lokit Kötüklü, Lo 
kit Malax, Zoıno, Güllük, Qapıçay, Tas 
malı, Ləlopaşa, Qarabaldır, Zəyəm, Lolə 
li, Qındırğa, Qorağan, Şotavar, Almalı 
Doymodağlı, Şıxlar, Turaclı, Marsan, 
Cudulu, Əliboyli, İngiloy Kötiiklii, İbax- 
lı, Qıpçaq, Qaysarlı, Amanlı, Oncallı, 
Baydarh, Qazmalar, Tanqıt, Ağyazı, 
Üzümlükond, Qaşqaçay, Armudlu, Aşa- 
ğı Malax kondlori daxildir.
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R-nun şm. və şm.-ş. hissosi Baş Qaf- 
qaz silsiləsinin c. yamacına, mərkəzi his- 
səsi Qanıx-Həftəran vadisinə. c. və c.-ş. 
hissəsi Acınohur ön dağlığıııa daxildir. 
Ərazisinin hündürlüyü Acınohur gölü sa- 
hilində 100 ///-dən Baş Qafqaz silsiləsinin 
yal hissəsində 3480 ///-ədək (Ahvav d ) 
dəyişir. R-nda Yura, Tabaşir. Neogeıı və 
Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. 
Kvars. polimetal, inşaat materialları. 
mineral sular və s. faydalı qazıntılar 
vardır. İqiimi mülayim isti vo yarımrütu- 
bətlı subtropik, yüksək daglıqda soyuq- 
dur. Orta temp-r yanvarda -IO°C-dən 
2°C-yədək, iyulda 5°C-dən 26°C- 
yədəkdir. İllik yağınıı 31)0 1600 /»///-dir. 
Ərazidən axan Kürmük. Əyriçay və s. 
çaylan r-nun Gürcüstanla sərhədindən 
axan Qanıx çayı hövzəsinə aiddir. Çimli 
dağ-çəmən, qonur dağ-meşə, allüvial çə- 
mən-meşo, şabalıdı vo açıq şabalıdı, 
karbonatlı qara torpaqlar yayılmışdır.

R-nun dağlıq hissosində aİD və subalp 
çəmənləri və ıneşələr (palıd, fıstıq, vələs 
və s.) geniş sahə tutur. Heyvanları: nocib 
maral, canavar, dağkeçisi, köpgər, ayı, 
vaşaq, meşə pişiyi, çöldonuzu, süleysin 
və s. Quşları: ular, telra quşu, qırqovul, 
turac. kəklik və s. İlisu Dovlət Təbiət 
Qoı uğu və Qax yasaqlığı r-nun orazisin- 
dədir.

Qax, əsasən, tiitünçülük, heyvan- 
darlıq, meyvəçilik, taxılcılıq və barama- 
çılıq r-nudur. R nda k.t. mohsullarının 
emalı ilə məşğul olan sənaye müəssiso- 
ləri “Qax-Taxıl", “Qax Konserv”, 
“Qax-Tütün”, “Qax-İstehsalat” ATSC- 
ləri fəaliyyot göstərir. “İlham”, “Günəş”, 
“Kapital- N ” fırınaları, “Şahınar” LTD. 
“Sadiq” M M C  mineral və siifro sııla- 
rının qablaşdırılması ilə məşğul olur. 
R-nda həmçinin, qum-çınqıl kombi- 
nalı, meyvo şirosi istehsalı və fındıq 
emah z-dları var.

R-nda 57 ümunjtəhsil moktəbi, 36 
moktəboqədər tərbiyo müəssisəsi, 5 mok- 
tobdonkənar ıışaq torbiyə müossisosi, 
texniki pcşo liseyi, 64 kıtabxana, 40

klub, xalq vo kukla teatrları, muzeylor, 
morkəzi xəstəxana, uşaq xostəxanası, 
kənd xəstoxanaları var.

P -n orazisiııdə bir sıra yaşayış məs- 
kənləıi və kurqanlar (Eneolit-Domir, 
Tunc dövrlori) aşkar edilmişdir. İüsıı 
Taıixi-Mədəniyyət Qoıuğunda 5-7 
osrbro aid alban ınəbəd', 17 osrə aid 
Came məscidi, müdafıo qalaları, isteh- 
kamlar, körpülər və təbii mağaralar 
qorıınur.

Q a z a x  r a yo ı ı u  - Azərbaycaıı 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildo 
təşkil edilınişdir. Respublikamn q.-ində 
Kiçik Qafqazm şm. ətokiərindo yerloşir. 
Şm.-q.-də Gürcüstan, c. və c.-q.-də Er- 
monistan Respublikası ilo lıəmsorhod- 
dir. Sahəsi 699 knı2, oh. 85,4 min nofər- 
dir (01.01,200(>). Mərkəzi Qazax ş.-dir.

R-na Qazax ş. və Aslanboyli, Aşağı 
Salalıl', Yuxarı Salahlı. Daş Salahlı, Bi- 
nnci Şıxlı, İkinci Şıxlı, Qaymaqlı, Kə-

moıii, Kosalar, Xanlıqlar, Ytıxarı Əksi- 
para, Ağköynok, Qarapapaq. Hüseyn- 
boyli, Canalı, Alpout, Abbasboyli, Aşa- 
ğı Əksipara, Xeyrimli, Bağanis Ayrım, 
Baıxudarlı, Sofulu, Domirçilər, Ürk- 
ınəzli, Cəfərli, Bala Cəfəıii, Qusçu Ay- 
rım, Məzəm, Orta Salahlı, Qazaxbəyli, 
Fərəhli, Qızılhacılı, Çaylı, Kommuna 
kəndlori daxildir.

Səthi, əsasən, düzonlikdir (Gəncə- 
Qazax düzənliyi). R-nun c. və c.-q his- 
sosi alçaq dağlıqdır. Btı hissədə lıünd. 
1300 ///-o (Odundağ) çatır. Moşhur Gö- 
yəzon dağı buradadır. R-nuıı orazisindo 
Tabaşir, Paleogen. Neogen vo Antropo- 
gen çöküntülori yayılmışdır. Faydalı qa 
zıntıları: qızıl, seolit, vulkan kiilü, mişar 
daşı, bcntonit gili, çıııqıl, f|flm, sement 
xammalı vo s. İqlimi mülayim istidir. 
Qışı quraq keçir. Orta teınp-r yanvarda 
-5°C-don 0°C-yodək, iyulda I8--24,5°C- 
dir. İllik yağıniı 350 700 /n/n-dir. Kür 
çayı, İncosu, Ağstafa və Xram çayla- 
rı r-nıın ərazisinüon axır. Ağstafa çayı 
üstiindo su anbarı (Ağstafaçay su anba- 
rı) yaradılmışdır. Əsason, dağ-şabalıdı

dağ-boz-qohvoyi, şabalıdı açıq şabalıdı 
va qısmən karboııatlı qohvoyi dağ-meşo 
torpaqları yayılmışdır. Yovşanlı-şoran- 
otulu yarımsəhra və çöl bitkilərı. r-nun 
Kiçik Qatqaza aid olan hissəsindo dağ 
meşoləri, Kür çayı sahiindo tııqay ıııeşo- 
lori var. I leyvanları: ayı, canavar, tiilkii, 
çöldonuzıı, boz dovşan, çölsiçam və s. 
Quşları: qırqovul. tıırac, koklik. göyor- 
çin vo s. Qarayazı qoruğıı qismon Qazax 
r-nu ərazisindodir.

Qazax k.t. vo sonaye r-nudur. R-nun 
k.t. üziimçüliik, tütünçülük və heyvan- 
darlıq üzro ixtisaslaşdırılmiidır. Taxılçı- 
lıq da ınülıum yer tutıır. Əsason, yüngül 
vo yeyinti sonayesi, həmçinin tikinti ıııa- 
terialları istchsal edon sənaye miiossiso- 
lori var.

R-nda 40 orta ümumtohsil məktəbi, 
internat tıpli orta ıımumtoh»il moktobi,
7 ibtidai ırıoklob, Azərbaycaıı Müəllim- 
lər İnstituıunun filiab, Azorbaycan 
Kond Tosorrüfatı Afcademiyasımn (od- 
ris montoqəsi, sosial-iqtisadi kollec, peşo 
liseyi, 47 klub. 56 kitabxana 3 muz.ey, 
poeziya evi, 2 musiqi moktobi, 12 xostə- 
xana. 29 başqa tibh müəssisəsi var.

Tarixi-arxeoloji vo meınarlıq abidə- 
ləri. qədim insan düşərgolori (Mııstye 
dövrü) vo yaşayış məskənlori (e.ə. 8-6 
əsrlər), albaıı məbodlori (4 8 əsıior) 
qalalar (b-1 əsrlər), körpülər (12 əsr), 
türbolər (19 osr). moscid (1902 il) vo s. 
R-nun ərazisiııdə Göyozən abidosinin də 
daxil olduğu Avey Dövlot Tarix-Modə- 
niyyot Qoruğu yaradılmışdır.

U o b ə l ə  r ayo ı ı u  (1930 91 illordə 
Qutqaşen r-nu)-- Azərbaycan Respubli- 
kasında inzibaO r-n. 1930 ildə təşkil 
edilınişdir. Böyük Qafqazın c. yamacm- 
dadır. Şm.-dan Rusiya Federasiyası ilə 
homsərhoddir. Sahəsi 1548 6 km2, əh. 
90,2 min nəfərdir (01.01.2006). Morkozi 
Qobələ ş.-dir.

R-na Qəbolə ş., Vondam Nic. Bıını 
qəs.-lori və Küsnot. Əmirvan Bayram- 
koxalı, Qəmorvan Qaymaqlı Böyiik 
Piroli, Kiçik Pirəli, Soltannuxa, Bıınud, 
Həzrə, Seyidqışlaq. Mommodagalı, Ha- 
cıalılı, Böyük Əmili Mamaylı, Çarxana, 
Şollli, Şamlı, Ovcııllu, Ilomzoli, Cığa- 
telli, Xırxatala, Dizaxlı, Sarıhacallı. 
Yeııi Dizaxlı, Zalam, Mollaşıxalı, Kiçik 
Əmili, Zarağan, Daşca, Aydmqışlaq, 
Quşlar, Boyli, Savalan, Kiiıd, Qara- 
deyin, Laza, Sırt Yeııgicə, Moliklı, Uılıx, 
Siloyli, Mirzoboyli, Corlıı, İmaınlı 
Mıxlıqovaq, Snlquca, Kötiiklii, Ti- 
kaıılı, Abrix, Uludaş, Ycmişanlı, 
Dandıx, Tiintül, Nolııırqışlaq, Yetıgico,
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Çuxıır Qəbələ, Zirik, Tövlə, Bum, Zor- 
gərli, Yenikond, Topbtığ kəndləri 
daxildir.

Relyeli, əsasən, dağlıqdır. Ərazisinin 
şm. hissəsi Baş Qafqaz silsiləsinin c. ya- 
macına, mərkəzi hissosi Qanıx-Həftəran 
vadisinə, c. lıissəsi isə Acınohur öndağ- 
lığma daxildir. Ən yüksək zirvələri Ba- 
zardüzü (4466 /;/). Bazaryurd (4126 nı) 
və Tufandır (4191 /?/). Ərazisinin şm. 
hissəsində Yura, Tabaşir, mərkəzi və c. 
hissəsində isə başlıca olaraq Antropo- 
gen cökiintiiləri yayılmışdır. Gil yatağı 
və mineral bulaqlar var. İqlimi aşağı 
hissədə qışı quraq kcçən miilayim isti, 
yiiksək dağhqda isə soyuq və rütubətli- 
dir. Orta temp-r yanvarda 14°C-dən 
0°C-yədək, iyulda 2°C-dən 24°C- 
yədəkdir. İllik yağıntı 500-600 mnı-dir. 
Əsas çayları Tiiıyan və Dəmiraparan- 
dır. Çimli dağ-çəmən, qonur dağ-meşə, 
alliivial çəmən-meşə və s torpaqlar ya-

yılmışdır. Şm.-da alp və subalp çəmən- 
likləri, dağ meşələri (palıd, fıstıq, vələs), 
mərkəzi hissədə kollu və seyrək meşəli 
çəmənliklər, c.-da isə yovşanlı və yovşan- 
lı-şoranotulu yarımsəhra bitkiləri, ksero- 
fıt seyrək meşəliklər geniş sahə tutur. 
Heyvanları: nəcib maral, vaşaq, meşəpi- 
şiyi, dələ, süleysin, yenot, canavar, tülkü, 
boz dovşan, çöldonuzu və s. Quşları: ular, 
qırqovul, kəklik, turac, göyərçin və s. Qə- 
bələ yasaqlığı r-nun ərazisindədir.

R-nıın iqtisadiyyatımn əsasım hey- 
vandarlıq, taxılçılıq, tütünçülük və 
meyvəçilik təşkil edir. R-nda iri dövlət 
müəssisələri -  “Qəbələ-Tütün”, “Qə- 
bələ-Kəndkimya” , “Qəbələ-Sənaye- 
İstehsal” , “Qəbələ-Aqrotexseıvis” 
ASC-ləri, Qəbələ balıqyetişdirmə z-du, 
Qəbələ Meşə Mühafizəsi və Bərpası 
İdarəsi, Qəbələ Suvarma Sistemləri İda- 
rosi, Qəbələ telekommunikasiya qov- 
şağı, özəl müəssisələr və s. var.

R-nda 68 ümumtəhsil məktəbi, 23 
məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, nıusiqi 
məktəbi, 69 kitabxana, 47 klub, 51 tibb 
müəssisəsi var.

R-nun memarlıq abidələri • tiirbələr 
(15-16 əsrləı), məscid (19 əsr), qədim 
qala və tikinti qalıqları mühafızə olu- 
nur.

Qəbələ ş.-ndə general Hacı İsmayıl 
bəy Qutqaşınlının (1806 69) ev muzeyi 
var.

Q o b u s t a n  r a y o n u  (1943-60 il- 
lərdə Mərəzə r-nu) - Azərbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1943 ildə təşkil 
edilmiş, 1960 ildə ləğv edilərək, Şama- 
xı r-nuııa birləşdirilmiş, 1990 ildəyenidən 
bərpa olunmuşdur. Böyiik Qafqazın c.-ş. 
qurtaracağındadır. Sahəsi 1369,4 km-, 
əh. 38,3 min nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kəzi Mərəzə qəs.-dir.

R-na Mərəzə, Üzümçii qəs.-ləri və 
Nərimankənd, Dərəkənd, Şıxzərh. İlan- 
h, Ceyrankeçməz, Cəın-cəmli, Damla- 
maca, Nabur, Cəngi, Bəklə, Təklə, Çu- 
xanlı, Ərəbşalbaş, Təklə-Miızəbaba, 
Ərəbqədim. Göydərə, Nardaran, Qur-

bançı, Çay Qurbançı, Əıəbşahverdi, 
Qaracüzlü, Bədəlli, Sündü, Cəyirli, Ça- 
lov, Poladlı. Dağ Kolanı, Xilmilli, Şıx- 
lar, Yekəxana Təsi, Sədəfli kəndləri 
daxildir.

Relyefi alçaq dağlıqdır. Ərazinin 
şm.-ında Tabaşir, qalan yerlərdə, əsa- 
sən, Paleogen, Neogen və Antropogen 
çöküntüləri yayılmışdır. Neft, qaz və ya- 
nar şist yataqları, çoxlu palçıq vulkanı 
var. Miixtəlif tikinti materialları ilə zən- 
gindir. Mülayim isti yarımsəhra və quru 
çöl iqlimi üstıinlük təşkil edir. Şm.-da iq- 
limi mülayim istidir. Yanvarda orta 
temp-r -l,5°C-dən 3°C-yədək, iyulda 
27°C-yədəkdir. İllik yağıntı şm.-q.-də 
təqr. 500 mm, c.-ş.-də 150 ////// və daha 
azdır. Yayı quıaq keçir. Ən seyrək çay 
şəbəkəsi olan ərazilərdəndir. Q.-ində 
Pirsaatçay, şm.-ında Qozluçay axır. Bu- 
rada daimi axarı olan çay yoxdur. Şaba- 
lıdı vəaçıq şabalıdı, boz-qonur, şorakət- 
varı boz-qonur torpaqlar yayılmışdır. 
Dağ kserofıtlori, yarımsəhıa və quru çöl 
bitkiləri geniş yer tutur. Heyvanları: 
tülkü, canavar, boz dovşan, çölsiçanı,

ilan. kərtənkələ və s. Quşları: kəklik, 
göyərçin və s.

Qobustan, əsasən, taxılçılıq və hey- 
vandarlıq r-nudur.

R-nda iri dövlət miiəssisələri kənd 
təsərrüfatı istehsalı müəssisəsi, təcrübə 
stansiyası, dolomit sexi və s.. həmçinin 5 
ATSC, 124 özəl müəssisə var.

R-nda 30 iimumtəhsil məktəbi, 6 
məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 22 klub, 
3 xəstəxana var.

R-nun ərazisində 30-adək maddi- 
mədəniyyət, tarixi-arxeoloji və ınemar- 
lıq abidəsi -  yaşayış yerləri (Antik dövr, 
İlk Orta və Orta əsrlər). kurqanlar 
(Tunc dövrü və İlk Orta əsrlər). 
nekropollar (Antik dövr və İlk Orta 
əsrlər), türbə (1402), məscid (10 əsr). 
Kolanı k.-ndə istehkam (İlk Orta əsr- 
lər), karvansaralar (15 17 əsrlər) və s. 
qeydə alınmışdır.

Q u b a  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respııbfkasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. Böyük Qafqazm şm.-̂ ,. 
yamacındadır. Sahəsi 2574 km2, əh.
146,1 min nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kəzi Quba ş.-dir.

R-na Quba ş., Qonaqkond, Qırmızı 
qəsəbə, Gənclər, Zərdabi qəs.-ləri və Əs- 
ki İqriq, Dağlı, Cimi, Xaşı, Gömürdəh- 
nə, Puçuq, Qaravulustii, Ördiic, Əlik. 
Cek, Buduq, Dağüstü, Zeyid, Yalavanc. 
Xınalıq, Qalayxudat, Rük, Adur, Qar- 
xun. Söhüb, Dalıqaya, Zıxır, Yerfı, No- 
hurdiizü, Qayadalı, Dəık, Talış, Güləzi. 
Kunxırt, Dalaqo, Xanagahyolu, Xırt, 
Aydınkənd. Afurca. Fırıq, Rucuq, Atuc. 
Xaltan, Nütəh, Utuq, Çarxaçu, Mucu, 
Alpan, Kürkün, Uzunmeşə, Amsar, Ər- 
məki, Digah, Alıc, Zərqava, Qorxmaz- 
oba, Aspərəsti, Xaspolad Kələno\. 
Çayqışlaq, İsnov, Qasımqışlaq. Mah 
mudqışlaq, Çiçi, Raziyələr, Qənidər 
Sırt Çiçi, Səbətlər, Təngəaltı, Rusto  ̂
Xanəgalı, Məckəxacə, Bad, Qalagal 
Bağçalı, Kələbağ, Yekdar, Hacıağa) 
Qam-qam, Sofikənd, Püstəqasım, Dəl 
nə, Güneyməhlə, Alekseyevka, Zizil 
İqıiq, Qacarzeyid, Timiryazev, Biıin< 
Nügədi, Qaraçay, Mirzəqışlaq, Vladim 
rovka Əlibəyqışlaq, Ağbil, Miızəməm 
mədkənd, Dəlləkli, Küpçal, Qələdiı 
Üçgiin, Qıınıl, Küsnət, Dağlı, Talabıqı:; 
laq, Kiiçeyi, Cağacuq, Talabı. Şudtıq, 
Növdiin, Aşağı Tüləkaran. Yenikənd, 
Yuxarı Tüləkəran. Tülər, Möhüc, Giillə- 
pə, Xucbala, Digah, Çartəpə, Aşağı 
Xuc, Orta Xuc, İkinci Nügədi, Pirvahid, 
Qəçrəş, Qımılqazma, Kiisnəıqazma 
Hacıhüseynli, Ərməkiqışlaq. Hacıqayıb,
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Mirzəqasım, Küpçalqışlaq, Novonikola- 
yevka, Davudoba, Əliməmmədoba, Qı- 
mılqıslaq, Vəlvələ, Bərğov, İsnovqışlaq, 
Gədikqışlaq, İdrisqışlaq, Yergiic, Bağ- 
banlı, Barlı, İspik, Susay, Gəray, Aşağı 
Atuc, Su: ayqışlaq, Qrız, Haputlıı, 
Qnzdəhnə. Gürdəh. Rəngdar, Ciııdar, 
Cadari, Xaruşa, Töxmar, Amsaıqışlaq, 
Paşaoba kəndləri daxiluir.

Səthi. əsasən, dağhqdır. Şm.-ş. lıis- 
səsi Qusar maili düzənliyi və SamLir-Də- 
vəçi o v i  lığında yerləşir. C.-q. sərh.-xlı 
Baş Qatqaz silsiləsimn yal hissəsindən 
keçir. Əni/.isinin hündiirliiyü 100 w-dəıı 
(ovalıqda) 4191 //ı-ədəkdir (Tııl'aıı d.). 
Yura. Tabaşir, Neogen və Antropogen 
çöküntüləri yayıhnışdır. Faydalı qazıntı- 
ları: yanar şist, məruıər. çmqıl. qum, gil. 
Mineral bulaqları var. İqlimi düzənlik 
və dağətəyi hissədə yayı quraq keçən 
mülayim isti, yüksək dağlıqda soyuq və 
rütııbəllidır. Orta temp-r yanvarda

4üC-dən l wC-yədək. iyulda 2°Cdən 
24°C-yədəkdir. İllik yağıntı 300 1500 
/7//;/-dir. Çayları (Qudyal, Qaraçay, Vəl- 
vələ və s.). Xəzər dənizi hövzəsinə aid- 
dir. Əsasən. çimli dağ-çəmən, qonur 
dağ-meşə, qəhvəyi torpaqlar yayılmış- 
dır. Dağlıq sahədə alp və subalp çəmən- 
ləri geniş sahə tııtur. Bundan aşağılarda 
enliyaıpaqlı dağ meşələridir (palıd, fıs- 
tıq, vələs). Heyvanları: dağkeçisi, caııa- 
var, köpgər. ayı. vaşaq, meşə pişiyi, daş- 
lıq dələsi, meşə dələsi və s. Quşları: ıılar, 
kəklik və s.

Quba, əsasən k.t. r-nudur. Əsas tə- 
sərrüfatı ıneyvəçilik və heyvandarlıqdır. 
Burada konsentrat sexi, 4 meyvə emalı 
sexi, soyuducu qurğular və s. sənaye 
müəssisələri var.

R-nda 144 orta ümumtəhsil məktəbi,
15 məktəbəqodər, 5 məktəbdənkənar 
tərbiyə miiəssisəsi, 86 klub, 108 kütlovi 
kitabxana, muzeylər, uşaq incəsənət 
məktəbləri, Azərbaycan Müallrmlər İns- 
titutunun Ouba Filialı, Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik 
Bitkilər İnstitutu, məıkəzi xəstəxana,

şəhər sağlamlıq mərkə/i, psixonevroloji 
reabilitasiya mərkəzi, doğıını evi. qasabs 
və kənd tibb məntəqələri, qanköçürmo 
stansiyası var.

Quba r-nu ərazisində bir sıra ıne- 
marlıq abidələri atəspəıəstlər məbədi 
(9 əsr). türbələr (16 əsr). moscidlət, ha- 
mam (19 osr) və s. var.

Q u b a d l ı  r ı ı vonı ı  -Azəıhaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1933 ildə 
təşkil edilınişdir, Kicik Qal'qazın c.-q.- 
iııdə yerloşir. Q.-dan Frmənistan Res- 
publikası ilə həmsərhaddir. Sahəsi 800 
km1-,. əh. 35,7 min nələrdir (01.01.2006). 
Mərkəzi Qubadlı ş.-dir.

R-ııa Qubadlı ş. və Gödaklər. Əliqıı- 
luuşağı, Mahmudlu, Sarıvataq, Xanlıq, 
Qayah L əpəheyranlı, Abdalanlı. Don- 
darlı, Diləli Miiskənh, Saray. Mirlər. 
Dəmirçilər. Poladlı, Fərcan, Göyyal. 
Hərtis, Zor. Aşağı Xocamusaqlı. Yuxarı 
Xocamusaqlı, Mehrili. Hal, Qəzyan.

Məmər, Mollalı. Ballıqaya. Cərəli. Bo- 
yunəgər, Saldaş, Qaıalar, Kavdadıq, 
Hüseynuşağı, Ulaşlı, Altınca, Əbilcə, 
Tatar, Qaraqoyunlu, Qiyaslı, Zilanlı, 
Kiird Mahrızlı, Seləli, Mahrızlı, Alaqur- 
şaq, Mıığanlı, Həmzəli, Çaytumas. 
Əfəndilər, Yusifbəyli, Xocahan, Tinli, 
Qılıcan, Yuxarı Mollıı. Aşağı Mollıı, 
Mollabiirhan, Xocik, Mərdanlı, Bala- 
soltanlı, Padar, Qaramanlı, Qaracallı, 
Qarağac, Qarakişilər, Başarat. Milanlı, 
Hat, Deşdahat. Armudlu, Çardaqlı, Ta- 
rovlu, Xələc, Əyin, Göyərçik, Bəxtiyar- 
lı, Göyər Abbas, Cılfır, Seytas, Novlu, 
Gürcülü, Dovudlu, Qədirli. Mazrə, Ey- 
vazlı. Teymtır Müskanh, Balahəsənli, 
Xıdırlı, Aşağı Cibikli. Yuxarı Cibikli. 
Xəliloba, Muradxanlı, Həkəri, İşıqlı 
Xəndnk, Məlikəhmədli, Quıulanlı, 
Mahmudlu kəndləri daxııdir.

Səthi. əsasən. dağlıqdır. Qarabağ 
yaylasınm c.-ş. yurtaracağı olan Yazı 
diizii (Uazarçay və Hakəri çayları aıası) 
bıırada 450 ///-ədək alçalır Ənwido 
Qarabağ silsiləsi maili və dalğalı tııcə 
dıızünə keçir. Yııra Antropogcıı çökiiıı-

tüləri yayılmışdır. Əqiq və inşaat mate- 
rialları yalağı var. İqiimi, a»ft*ən. nıiila- 
yim isti qurıı subtropikdir, Orta tcnıp-r 
yanvarda 4°C-dən l0C-yədəl iyıılda
14 26°C-diı. İllik yağıııü 400 600 mııı- 
dir. Çayları Bazarçay. lləkəri vəonJarın 
qollarıdır. Əsasən. qəlnəyi dag-meşə 
torpaqları yayılmışdır. Əsas bılkı örliiyü 
kollu və seyrək meşəli cəmənlərdir. Ilcy- 
vanları: caııavar. tülku. boz dovşan. 
süleysın. oxlıı kirpi. müxtəlil qıımsiçMm 
və s. Quşları: boz kəklik. turac. qır- 
qovııl. göyərçin və s Oııbadlı yasaqlığı 
r-nun əraz.isindədir.

Qubadlı k.t. r-nudur. Əsas təsərrülatı 
tütiinçülük. taxılçıhq, üziimçülük. bara- 
maçılıq və heyvandarlıqdır. R-nda. Iıəm- 
çinin yağ-pendir. asfalt, bcton. cihazqa- 
yırma. çörək z-dları, qıışçuluq l-ki. daş 
karxanası, mərıınr sexi və s. var.

R-nda 38 ümıımtəhsil ınəkTabi. ki- 
tabxaııa. klub. 4 xəstəxana vı s. var.

R-n ərazisində memarlıq abidələrin- 
dən mağara-ibadətgah (4 əsr), qalalar 
(5 əsr). türbələr (14 17 əsr). ıııəscid (19 
əsr). körpü (1H67) və s. qevdə alııı- 
mışdır.

Qu s a r  r a y o n u  (1930-38 illərdə 
Hil r-nu) Azərbaycan Respııblikasın- 
da iıızibati r-ıı. 1930 ildə təşkil edilmiş- 
dir. Böyiik Qafqazın şm.-ş. yamacında- 
dır. Şm.-q.-də Rusiya Fcderasiyası ilə 
həmsərhəddir. Salıəsi 1542 knı-. əlı. 85.2 
min ntfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Qusar ş.-dir.

R-na Qusar ş., Samıır qəs. və Qaya- 
kənd. Aşağı Ləgər. Yuxarı Zeyxur. Yu- 
xarı Tahircal. Ənıq. Hil, Yasab. Ycni 
Tahircal, Avaran. Xürəl, Əcəxıır. Böyük 
Muruq, Əcəxuroba Bala Qusar. Bədir- 
qala. Həsənqala. Kölınə Xııdatqazma- 
lar. Gədəzeyxur, Bədisqala. Gündiizqa- 
la, Gilah, Xuluq, Nəcəfkənd. Aşağı Qə- 
lənxur. Gilahoba, Hacatala. Nəcəfkjnd- 
oba. Düztahir, Gicaıı, Zindanımıruq 
Kımın, Caqar, Çətgiin. Laza, İmamqu- 
lukənd. Aşağı İmamqıılukənd. Sııdıır- 
oba, Qalacıq, Ycııi Həyal. I.əngi, Miııa- 
xiir Kölıııə Xudat, Əvəciik, Kıı/unqış- 
laq, Ziııdanımıruqqışlaq. Athxan, C'a- 
ğarqışlaq, Avaranqışlaq MucırtJ, Ukıır. 
Əlix, Yerği Kek. Palasa, (,‘iləgir IJrva- 
oba, Həzrə, Ciiıık Ləcəi, Xııray. Sitva- 
cal. Mııctığoba, (.j/untaxta. Sudur 
Palasa, Yııxarı Ləgər. Şirvanovluı. 
Qullar. Kıılbba, Uzdənoba Salalıoba, 
rorpaqkörpü, Qaraloba, Zııxııloba, 
Mııcuqoba, /uxul. Yııxan Qələııxur 
Quxuroba Çııbnqlu. Ərıiqoba, Xıı- 
luqoba. Hiloba Ləgərqışlaq. Ytısab-
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oba, Gicanoba, Piral, Cibir, Sudur, Qu- 
turğan, Konarçay, Quxur, Arçan kond- 
ləri daxildir.

Qusar r-ııunun c.-q. hissəsi dağlıq 
(Baş Qafqaz silsilosinin şm.-ş. yamacı, 
Yan silsilə), mərkəzi maili düzənlik (Qıı- 
sar maili düzənliyi), şın.-ş. kəııarı ova- 
lıqdır (Samur-Dovəçi ovalığı). R-nun
c.-q. sərhədi Baş Qaf'qaz silsiləsinin su- 
ayrıcından keçir. Ərazisinin hünd. 100 
w-dən (ovalıqda) 4466 /;;-ədəkdir (Ba- 
zardüzü d.). Heydər zirvəsi də (3755 /*) 
buradadır. Yura, Tabaşir, Neogen və 
Antropogen çökünliiləri yayılmışdır. Gil 
yatağı var. İqlimi düzənlik və dağətəy: 
hissədə mülayim isti, yüksək dağlıqda so- 
yuq və rütubətlidir. Orta temp-r yanvar- 
da yüksək dağlıqda -14°C, diizənlikdə 
1°C, iyulda müvafıq olaraq 2HC və 24°C- 
dir. İllik yağıntı 350 1500 /7?/?ı-dir. Çayla- 
rı (Qıısar və Samur) Xəzər dənizi hövzə- 
sino aiddir. Torpaqları, əsasən. çimli dağ-

çəmən, qonur dağ-meşə, tipik və karbo- 
natlı dağ-meşə, qəhvəyidir. Dağlıq sahə- 
nin əsas bitki örtüyü alp və subalp çə- 
mənləridir. Maili düzənlikdə enliyarpaqlı 
meşələr (palıd, fıstıq. vələs və s.), çəmən 
və kolluqlar geniş sahə tutur. Heyvanla- 
rı: dağkeçisi, köpgər, ayı, canavar, vaşaq, 
meşə pişiyi, daşlıq doləsi, meşə doləsi və s. 
Quşları: ular, tetra quşu, göyərçin və s. 
R-nda Qusar yasaqlığı yaradılmışdır.

Qusar mühüın k.t. -  bitkiçilik (taxıl- 
çılıq, lərəvəzçilik, kartofçuluq, meyvoçi- 
lik), heyvandarlıq (maldarlıq, qoyunçu- 
luq) və quşçuluq r-nudur.

R-nda konserv z-dlan, şərab emalı 
müəssisəsi, 4 meyvə-tərəvəz soyuducusu, 
heyvandarlıq kompleksləri və mexanik- 
ləşdirilmiş fermalar var.

R-nda 90 ümumtəhsil məktəbi, 63 
klub, 76 kitabxana, incosənət məktəbi, 
Qusar D<ıvlət Lozgi Dıam Teatrı, rosm 
qalereyası, tarix-diyarşünaslıq muzeyi. 7 
xəstəxana, 21 ambulatoriya-poliklinika, 
54 feldşer-mama məntəqəsi, təcili yar- 
dım stansiyası, stomatoloji poliklinika 
və s. var.

R-nun ərazisində 13 əsrə aid qala di- 
varları, 1544 ilə aid məqbərə, 18-19 əsr- 
lərə aid məscidlər və s. memarlıq abidə- 
ləri var.

L a ç ı n  r a y o n u  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
toşkil edilmişdir. Respublikanın c.-q.-in- 
do, Kiçik Qafqazda yeıiəşir. Q.-dən Er- 
mənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. 
Sahəsi 1835 knı2, əh. 68.9 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Laçın ş.-dir.

R-na Laçın ş., Qayğı qəs. və Ağbu- 
laq, Alxaslı, Əhınədli, Hacılar, Gülə- 
bird, Cağazur, Quşçu. Minkənd, Mirik 
Mişni, Sadınlar, Şeylanh, Ağcakənd, 
Arduşlu, Ağcayazı, Aşağı Fərəcan, Fə- 
rəcan, Bozlu, Qalaca, Biiliindüz, Ayıba- 
zar, Birinci İpək, Vaqazin, Bozgüney, 
Kalafalıq, Hacıxanlı. Qovuşuq. Budaq- 
dərə, Hoçaz, Mollalar, Uludüz, Avaz- 
lar, Daşlı, Vəlibəyli, Narışlar, Hətəmlər, 
Kaha, Cicimli, Aşağı Cicimli, Qazıdərə,

Zabux, Sus, Qızılca, Bəylik, İrçan, Çəm- 
bərxaç, Xumarta, Qaraboyli, Lələbağır- 
lı, Korcabulaq, Zerti, Xırmanlar, Ağbu- 
laq, Birinci Tığik, İkinci Tığik, 
Qarıqışlaq, Soyuqbulaq, Qılıçlı, Zeyvə, 
Köhnəkond, Qışlaq, Əyrik, Alıcan, 
Qozlu, Fingə, Qorçu, Zağaaltı, Qoşasu, 
Alpout, Biilövlük, Kürdhacı, Ərikli, 
Hacısamlı, Qarasaqqal, Kamallı, Çıraq- 
lı, Qarakeçdi, Katos, Malxələf, Mazut- 
lu, Məlikpəyo, Malıbəy, Ağoğlan, Hü- 
sülü, Ziyrik, Mığıdərə, Dəyirmanyanı, 
Tərxanlı, Doyhan, Baldırğanlı, Oğuldə- 
rə, Ağalarıışağı, Pircahan, Seyidlər, Əli- 
qulu, Qaraçanlı, Piçənis, Xaçınyalı, 
Köhnə Corman, Sonasar, Mayıs, Təzə- 
kənd, Haqnəzər, Ərdəşəvi, Sofıyan, Xa- 
nalılar, Suarası, Türklər, Fərraş, Nurod- 
din, Fətəlipəyə, Ağanus, Unannovu, 
Ərəb, Turşsu, Şəlvə, İmanlar, Dambu- 
laq, Şamkənd, Ələkçi, Bozdağan, Çor- 
man, Nağdalı, kəndləri daxildir.

Səthi dağlıqdır. R-nıın ş. hissəsi Qa- 
rabağ silsiləsinin c.-q. yamacıııda, şm.-ı 
Mıxtökən silsiləsinin c.-ş. yamacında,
c.-q.-i Qarabağ yaylasındadır. Ən hün-

dür nöqtəsi Qızılboğaz dağıdır (3594 ///). 
Yura-Antropogen çöküntüləri yayılnıış- 
dır. Faydalı qazıntıları: civə, polimetal, 
tikinti materialları və s. Narzan tipli mi- 
neral bulaqları var. Əıazinin çox yerin- 
də qışı quraq keçən mülayim isti və so- 
yuq iqlim üstündiir. Orta temp-r yan- 
varda -10°C-dən 0°C-yədək, iyulda
10-22°C-dir. İllik yağınıı 600- 900 mm- 
dir. Çayları Həkəri və onun qollarıdır. 
Osasən, çimli dağ-çəmən, qəhvəyi dağ- 
meşə və karbonatlı dağ-qara torpaqları 
yayılmışdır. Bitk’ örtiiyü kollıı və seyrək 
meşəli çəmənl'klərdən, enlivarpaqlı dağ 
meşələnndən (palıd. vələs, fıstıq), sub- 
alp və alp çəmənliklərindən ibffrətdır. 
Heyvanları: qayakeçisi, cüyiir, çöldonu- 
zu, sincab. siileysin, çölsiçanı və s. Laçın 
yasaqlığı təşkil edilmişdir.

Laçın k.t. r-nudur. İqtisadiyyatında 
heyvandarlıq əsas yer tutıır.

R-nda 149 ümumıəhsil məktəbi, 2 
məktəbəqədər və 5 ınəktəbdənkənar 
tərbiyə müəssisəsi, texniki peşə moktə- 
bi, uşaq yaradıcılıq mərkəzi, 85 klub, 
119 kitabxana, 5 musiqi məktəbi, 142 
səhiyyə müəssisəsi var.

Memarlıq abidələrindən mağara-mə- 
bəd (5 əsr), türbələr (14. 19 əsıiər), qala 
(17 əsr), məscid (1718). saray (1716). 
körpii (18 əsr) və.s. qeydə alınınışdır.

L e r i k  r a v o n u  (1930 38 illərd • 
Zuvand r-nu) Azərbaycan Respub- 
likasında inzibati r-n. 1930 ildə təşkil 
edilmişdir. Talış d-rının ınərkəzində 
yerləşir. C. və c.-q.-də İran İslam Res- 
publikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi
1083,6 kıv2, əh. 71,0 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Lerik qəs.-dir.

R-na Lerik qəs. və Hıramo, Orand. 
Bilabənd, Sinəbənd, Lüləkəran, Osna- 
ğaküçə, Xəlfəküçə, Ambu, Barzavu. 
Biirsülüm, Ləkər, Vov, Vənədi, Nosov- 
yədi, Zeynəko, Bobla, Əncəqov, Veri. 
Babaküçəj 4 Axunahiran, Küsəkəran. 
Əliabad. Qələbin. Vizəzəmin, Cəngən. 
vud, Körnədi, Qıncvo, Spyereqon, Pe 
tətük, Təbrizli, Almu, Bibiyoni, Hama 
meşə, Şifəkəran, Haran, Qosmalyaı 
Həveıi, Tatoni, Şonacola, Divağac, Ç( 
kərə, Digah, Lələkəran, Qələsər, Hivərı. 
Dəstər, Dızdipok, Hamarat, Bradi, K> 
rəvud, Ordahal, Ərdəbilə, Boykəndil. 
Aran, Lələdulan, Musavar, Burğu. Li- 
vədirgə, Qədimküçə, Nüsomurya, Yıı- 
xarı Bilnə, Əvilə, Murya, Mastail, Mis 
tan, Digov, Digovdərə, Pirəsora, Xəlifə- 
kənd, Qələhin, Rəzgov, Monidigah, 
Pendi, Jindi, Nisli, Həzovi, Noda, Bilnə, 
Azərbaycan, Babagil, Niivədi, Rəzəviil,

866

KƏND RAYONLARI

Vistən. Qırxıncı km, Brkandul, Nücii, 
Lərmərud. Vamazqon, Davidonu, Naf- 
tonu, Nüravud Zərdəbərə, Sorusçay. 
Kölınə Orand, Osyedərə, Biilüdiil, Xaııə- 
gah, Gəndov, Bilavər Şıvlə, Keskoıı, 
Kekonu. Pirəsora, Büzeyir. Siyov, Akıı- 
şape.-jiə, Xəlifəhoııu Hovil. Qılqlov, Zar- 
doni. Təndül, Nısə, Dico, Davaradibi, 
Nücü. Tikəbənd Coni. Vıjaker, Qışlaq, 
Tülü. Hübi. Loda. Qəvoy, Yuxarı Velik, 
Çayrud. Andurma, Pi>əküco, Rvarud, 
Anzovlıı. Təngəbin. Şingədulaıı Dıırğan, 
Laman Koman. Ağqışlaq, Zenoni, Cən- 
gəmiran, Pirzəkücə Züvüc, Arta, Çeş- 
man, Zövnə, Əliabad, Camanşəir, Kür- 
dəsər, Soru. Kələxan, Aşağı Aınburdərə, 
Gövdərə. Hilədəro. Hüseynabad, Xo- 
cadoy, Kəlvəz. Qışlaq. Məhləabad, Yu- 
xarı Amburdərə, Piran, Qışlaq, Zərigii- 
maco, Molalaıı, Sorus kəndləri daxildir.

Lerik r-nu Talış, Peştəsər və Burovar 
silsilələrinin bir hissəsini və Zuvand çö-

kokliyini əhatə edir. Ən yüksək zirvələri 
Talış silsiləsindəki Köırıürköy (2492 ııı) 
və Qızyurdudur (2433 m). Əsasən, Pa- 
leogenin vulkanogen-çökmə süxurları 
yayılmışdır.

Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim 
üstündür. Orta temp-r yanvarda -4°C- 
dən l°C-yədək. iyulda 12-22°C-dir. İllik 
yağıntı 300-800 /w/z-dir. Əsas çayları 
Lənkəran və Şorətükdür. Dağ-sarı, qo- 
nur dağ-meşə, çimli dağ-çəmən torpaq- 
Iarı yayılmışdır. Bitki örtiiyü kollu və 
seyrək meşəli çəmənlərdən və dağ meşə- 
lərindən (palıd, vələs, fıs(ıq) ibarətdir. 
Heyvanları: tülkü, çaqcıal, canavar, ayı, 
meşopişiyi, süleysin vəs. Zuvaııd Dövlət 
Təbiət Yasaqlığının bir hissəsi Lerik 
r-nu ərazisindədir.

Əsas təsərrüiatı heyvandarlıq və 
əkiııçilikdir.

R-nda 111 ämıımtohsil məktəbi, 2 
uşaq musiqi məktəbi, tarix-diyarşiinas- 
lıq muzeyi, 66 klub, 4 şəhər və 70 kond 
kitabxanası, I morkəzi və 11 kənd xostə- 
xanası var.

R-nda çoxlu sayda tarixi-arxeoloji

memarlıq abidələri qevdə alınmışdır 
(12-17əsrlərəaidqalalar. 14və I6əsrlərə 
aid türbəlor, 19 əsrə aid məscid və s.).

I ə n k ə r a ıı r a y u ıı u Azərbay- 
can Respublikasmda iıızibati r-n. 1930 
ildo təşkil edilmişdir. Respublikanın
c.-ş.-ində Xəzər dəm/.i sahilində yerləşir. 
Sahəsi 1539,4 knı2, əh. 199,7 min 
nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Lonkə- 
ran ş.-dır.

R-na Ləııkəran, Liıııan ş.-lərı Nərı 
manabad, Gərmətük Hiıkaıı Aşağı 
Niivədi, Haftoni, İstisu, Balıqçılar qəs,- 
ləri və Boladı, Şağlaser, Cil, Xarxauın, 
Gəgiran, Diryaıı. Tüədo, Köhııəgəgir, 
Girdoni, Havzava, Vilvan. Kərgəlan, 
Lüvəsər, Darqııba, Mamusta, Daştalığ- 
car. Xolmili, Şıxokəran, Səpnəkəran, 
Yuxarı Niivədi Mikolan, Şüriik, Tütə- 
pəstə, Tiirkəkəravı, Biləsər, Alazəpin, 
Aşağı Apu, Rvo, Narbağı, Əşlə, MoJJa- 
kənd. Oruınba, Təngivan, Zövlə, Tükə-

vilə, Vel, Veravul, Göyşaban. Osakiicə, 
Tatoba, Pambahi, Sinovli, Moloja, Bəli- 
ton, Türkəncil, Şağlakücə, Bəlləbur, Sii- 
təmurdov, Şilavar, Digah, Ləj, Talışlı, 
Kosalar, Kənarmeşə, Şilim. Küvənil, 
Viyən, Qumbaşı, Bürcəli, Sərinbulaq, 
Parakənd, Bala Şürük, Velədi, Moğo- 
nojoba, Rəzvan, Şivlik, Qodəsə, Snbir, 
Haftaruon, Xanlıqlı, Şovıı, Separadi 
Siyablı, Siyavar, Səpnokoran, Şirinsu. 
Üıgə, Günəhir, Iidi, Horavenc Daşta- 
tük, Seliqavol, Vıy, Xanbıılan kəndləri 
daxildir.

Səthi q.-də dağlıq fBurovar və Peş- 
təsər silsilələrinin c.-ş. qurtaracaqları), 
ş.-dəovalıqdır (Lənkəran ovalığı). Maks. 
lıiind. 1200 w-ədəkdir. Daglıq yerlordo 
Paleogenin vulkaııogen-çökmo, ovalıqda 
Antropogen çökuıılülori yayılmışdır. 
İqliıni çox yerdə yayı qııraq kcçəıı rniUa- 
yım istıdir. Orta temp-r yanvaıda 3,7°C, 
iyulda 24,5°C’-dir. İllik yağıntı 1400//////- 
dir. Əsas çayları Lənkoran və Viloşdir. 
R-nuıı ərazisində Yııxarı Xanbulançay 
su aııbarı inşa cdilmişdir. Əsasən, 
podzollu-sarı və dağ-sarı torpaqlar yayıl-

mışdır. Bitki örtiiyii ovalıq hissəd-s. 
əsasəıı, çəmən dağlıq və dağətoyi yer- 
lordə meşələrlo (dəmirağac, şahalıdyar 
paq palıd, azal, vələs və s.) təınsil olun- 
mrujdur. Heyvanları: oxlıı kirpi, suley- 
sin. yeııol və s. Lsukəran ı-nu ora/isi hıı 
sıra quşların (’Qaz, ördək. qağayı və s.} 
qışlağıdır. Qızılağac l)ovlə( Tobiət 
Ooruğu və Hııkaıı Milli Parkının çox 
hissosi buradadıı.

Lonkoran aqıar-sənaye r-nudur. Tə- 
rəvo/ və çay istehsalına görə respublika- 
da birinci yerd >dir. R-nda heyvandar- 
lıq. taxılçılıq. balıqçılıq, üzumçülük, 
ırieyvoçilik və sıtrus bağçılığı ınkişaf < t- 
mişdir. Burada tərəvəz eınalı z-dıı, tərə- 
voz konserv kombinatı. balıq kombinatı. 
cihazqayırma z-dıı, tikiş f-ki, mcbel f-ki. 
balıq konserv z-du. korpic z-dıı, siid ı  du, 
çayçəkici və bükücii f-k, çayın ilkiıı cma- 
lı və istehsaL f-kləri var.

R-nda 88 orta iimuıntəhsil məktəbi, 
53 məktəbəqədor torbiyə müəssisosi, 
ııniversitet, tibb texnikumu, peşə liseyi. 
humanitar kollec, mıısiqi və rossamlıq 
məktəbləri, Türk liseyi və Araz hazırlıq 
kursları, Heydər Əliyev adıııa Ləııkəran 
Dövlət İdarəçilik Uııiversiteti, 84 klub,
96 kitabxana, Lonkoran Dövlət Draııı 
Ieatrı, mərkəzi kitabxana, tarix-diyar- 
şiinaslıq mu/eyi, H Aslaııovıın ev mu- 
zeyi, Olimpiya idmaıı kompleksi, mər- 
kəzi xəstəxana, ağciyər xəstəliklori xəs- 
təxanası, dispanscrlsr, stomatoloji po- 
liklinika, təcili tibbi yardıın stansiyası, 
pansionaı. sanatoriya, 8 kəııd və qəs. 
xəstəxanası və s. var.

Tarixi-memarlıq abidələrindon qala, 
hamamlar (19 əsr), məscid (18 əsr) və s. 
qeydə alınmışdır. I ləzi Aslanov, Nızaıni 
Gəncəvi və b.-na abidələr qoyıilmıışdıır.

M a s a l l ı  r ayonı ı  Azərbaycan 
Rcspııblikasında inzibatı r-ıı. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. Respııblikaııın c.-ş.-iııdə 
Xəzər dəııizi ilə Talış d-rı arasında yerlo- 
şir. Sahəsi 721 kın2, əh. 187,8 min nafərdir
(01.01.2006). Mərkozi Masallı ş. dir

R-na Masallı ş., Boradigah, Meşəko 
narı, Masallı qəs.-ləri və Seybətin, İs 
gondərli, Dadva, Digah, Ərkivan Ciö- 
yəçöl, Qızılağac, I əzokəııd, Xıl, Şıxlar, 
Köhno Alvadı Musakıiçə, Baha-scr. 
Mollaoba Banbaşı, Kosagül, Biııo Xo- 
cavar Böyiik Xocavar, Bodəlan Çnyqı- 
raq, Aşurlu, Dənnıçi BiTyiik Kolatan 
Bala Kolatan, Bağın'ba, Həsəuli Kö 
cəkli Mənımədxanlı, i  nkdaır Gfliito- 
pə. Tatyanoba, Yolağac, Yem /ııvand 
Köhnə ZuvaiK İ, Yeyənkond. Allahyaıiı 
Xəlfələr. Abasboyli, Birinci Yeddioy-
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maq, İkinci Yeddioymaq, Qasımlı, Ka- 
linovka, Öncəqala, Hüseynhacılı, Qar- 
ğalıq, Kürdəbazlı, Qədirli, Xallıcalı, 
Dəilokli, Əminli, Şəhriyar, Qodman, 
Əzizahad, Məmmədrzakiiçə, Qızılavar, 
Dolləkoba, Mahmudavar, Rudəkənar, 
Molalan, Lürən, Pircana, Yusifli, Sərçu- 
var, Sirəbil, Təzə Alvadı, Əhmədli, Sığ- 
daş, Xanaliyan, Babakücə, Ninəlov, 
Təklə, Ləngan, Mollahəsonli, Sığmcaq, 
Xoşçobanlı, Tüklə, Məmmədoba, 
Birinci Tiyəqani, Tiirkoba, Şatıroba, 
Qəzvinoba, Hişgədərə, Müşkəmi, X ır- 
mandalı, Hacıtəpə, Ərəb, Çaxırlı, 
Kəbləhüseyinli, Sarıcəfərli, İmanlı, 
Bala Təklə, Şərəfə, Ağakisibəyli, Bi- 
rinci Səmədxanlı, İkinci Səmədxanlı, 
Ahşanlı, Ətcələr, M iyanku, Kubin. 
Nəzəroba, Qəriblər, İsi, Şıxlar, Dəm- 
bəlov, Vəlioba kəndləri daxildir.

Səthi, əsasən, düzənlikdir (Lənkəran 
ovalığı), q.-də qismən dağlıqdır (Buro-

şirəli içki sexləri). Mebel f-kləri, kərpic 
z-dları, metal konstruksiyalar hazırla- 
yan sexlər, ağac emalı müəssisələri, ti- 
kinti materialları müəssisələri və s. var.

R-nda 99 ümıımtəhsil məktəbi, 16 
məktəbəqədər və 4 məktəbdənkənar 
tərbiyə müəssisəsi, 44 klub, 79 kitabxa- 
na, incəsənət məktəbi, tarix-diyarşiinas- 
lıq muzeyi, rəsm qalereyası, rayon mər- 
kəzi xəstəxaııası, 11 sağlamlıq mərkəzi,
31 həkim ambulatoriyası, 35 feldşer- 
mama məntəqəsi və s. var.

R-nda 117 məscid vardır. Onların 
əksəriyyəti 19 əsrdə tikilmişdir.

N e f t ç a l a  r a v o ı ı u  -  Azərbay- 
can Respublikasında inzibati r-n. 1940 
ildə təşkil edilmişdir. 1959 ildə ləğv 
edilərək ərazisi Salyan r-nu ilə birləşdi- 
rilmiş, 1973 ıldə yenidən bərpa olun- 
mıışdur. Kiir-Araz ovahğının ş.-ində 
yerləşir. Ş.-dən Xəzər dənizi ilə əhatə- 
lənir. Sahəsi 1451,7 km-, əh. 76,8 min

var silsiləsi). Ərazisinin maks. hiind. 917 
/;;-ədəkdir. Paleogeniıı vulkanogen-çök- 
mə və Antropogen çöküntüləri yayılmış- 
dır. Mineral su və gil yataqları var. İqli- 
mi yayı quraq keçən mülayim istidir. 
Orta temp-r yanvarda 2,5°C, iyulda 
25,6°C-dir. İllik yağıntı 600-800 mm- 
dir. Əsas çayı Viləşdir. Podzollaşmış və 
sarı dağ-meşə, allüvial-çəmən, bataqlıq- 
çəmən torpaqları yayılmışdır. Ovalıqda 
çəməıı bitkiləri, dağlıq vədağətəyi hissə- 
də enliyarpaqlı (palıd, fıstıq, vələs) və 
Hirkan meşələri (dəmirağac, şabalıdyar- 
paq palıd və s.) üslündiir. Heyvanlan: 
oxlu kirpi, bataqlıq qunduzu, çölsiçanı 
və s. Quşları: turac, qırqovul, vağ, sul- 
tan toyuğu, qaşqaldaq, göyərçin və s.

Masallı aqrar-sənaye r-nudur. K.t,, 
əsasən, taxılçıhq, tərəvəzçilik, çəltikçi- 
lik, tütünçiilük, kartofçuluq, üzüm- 
çülük, qismən çayçılıqdan ibarətdir. 
Heyvandarlıq və balıqçılıq təsərrüfat 
lan da var.

Səııayesi, əsasən, k.t. məhsullan 
emal edən miiəssisələrdir (konserv z-dla- 
rı, siid emalı sexləri, dəyirmanlar, su və

nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Neftçala 
ş.-dir.

R-na Neftçala ş., Bankə, Xıllı, Xə- 
zər, Həsənabad qəs.-ləri və Kürkənd, 
Aşağı Surra, Qırmızıkənd, Aşağı Qara- 
manlı, Astanlı, Qədimkənd, Birinci Qa- 
ralı, Kiir Qarabucaq, Boyat. Ballıcalı, 
Dördlər, Cəngan. Qaraqaşlı, Bala Sur- 
ra, Ərəbqardaşbəyli, Beştalı, Şorkənd, 
Yenikənd, lJSe-li Mayak, 2JNTe-li Mayak, 
Qırmızı Şəfəq, Sübh, Şirvanlı, Qo- 
çaqkənd, Xanməmmədli, Ramazanlı, 
Qazaxbərəsi, Sarıqamış, Yeniqışlaq, 
Mikayıllı. Qızqayıtdı, Haqverdilər, Dal- 
ğalı, Kürdili, Sahil, Tatarməhlə, Abas- 
alılı, Mirzəqurbanh, Uzunbabalı, Xol 
Qarabucaq, Dördlər, Xol Təzəkənd, 
Xol Qaraqaşlı, Mürsəqulu, Yuxarı 
Qaramanh, Pirəbbə, İkinci Qaralı 
kəndləri daxildir.

Səthi düzənlikdir (Cənub-Şərqi Şir- 
van və Salyan düzləri, qismən Muğan 
düzü). Ərazisi dəniz səviyyəsindən 22 m 
aşağıda yerləşir. Antropogen çökiintiilə- 
ri yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: neft, 
qaz, yod, brom xörək duzu və s. Yayı

quraq keçən miilayim isti yarımsəhra və 
quru çöl iqliminə malikdir. Orta temp-r 
yanvarda 3°C-yədək, iyulda 25 36°C- 
dir. İllik yağıntı 300 mm-A\x. Kür çayı, 
Bala Kür kanalı, Mərkəzi Muğan kol- 
lektoru r-nun ərazisindən keçir. Boz- 
çəmən. karbonatlı allüvial-çəməıı vəçə- 
mən bataqhq torpaqları var. Şoranlıq- 
lara rast gəlinir. Bitki örtüyü səhra və 
yarımsəhra tiplidir. Tuqay meşələri 
var. Heyvanları: çöldonuzu, Kiçik 
Asiya qumsiçanı, qırnnzıquyruq qum- 
siçam və s. Çoxlu quş (dovdaq, bəzgək 
və s.) və siirünən (su ilam, tısbağa, 
gürzə) var. Şirvan M illi Parkımn bir 
hissəsi buradadır.

R-nun iqtisadiyyatmın əsasım pam- 
bıqçılıq, taxılçılıq. yemçilik və heyvan- 
darlıq təşkil edir.

R-nda “Anşad-Petrol'’ Müştərək 
Neft və Qazçıxarma Miiəssisəsi, Neftça- 
la Balıq Kombinatı, “Neftçala-pam- 
bıq”, “Neftçala- taxıl”, "Neftçala yod- 
brom”, “Neftçala-ət”, “Neltçala-süd". 
“Oryad-balıq”, “Neftçala tqroservis”,. 
“Neftçala-kəndkimya”, "Neftçala-me- 
xaniki təmir”, “Neftçala-təmirtikinti” 
ASC-ləri və Xıllı, Kürağzı, Kiir təcriini 
nərə balıqartırma z-dları var.

R-nda 53 ümumtəhsil məktəbi, 17 
məktəbəqədər tərbiyə miiəssisəsi, peşə 
məktəbi, 67 kitabxana, 42 klub, tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi, dovlət rəsm qa- 
lereyası, musiqi məktəbi, mərkəzi xəs- 
təxana, kənd və qəsəbə xəstəxanaları, 
tarixi-memarlıq abidələri, çoxlu sayda 
məscid var.

Neftçala ş.-ndə Böyük Vətən Miiha- 
ribəsi qurbanlarına və 20 Yanvar şəhid- 
lərinə xatirə abidələri ucaldılmışdır.

O ğ u z  r a y o n u  (1930 91 illərdə 
Vartaşen r-nu) -  Azərbaycan Respubli- 
kasında inzibati r-n. 1930 ildə təşkil 
edilmişdir. Böyiik Qafqazın c. yamacın- 
dadır. Şm.-da Rusiya Federasiyası ilə 
həmsərhəddir. Sahəsi 1220 km2, əh. 39,’ 
min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Oğuz ş.-dir.

R-na Oğuz ş. və Bayan, Calud. Bu- 
caq, Muxas, Baş Daşağıl, Qumlaq, Hal- 
lavar, Şirvanlı. Tayıflı. Xalxal, Xalxal- 
qışlaq, Ərmənət Kərimli, Qarabaldır. 
Padar, Dəymədərə, Yemişanlı, Yaqub- 
lu, Yenikənd, Top. Zərrab, Böyük Sö- 
yiidlü, Qarabulaq, Astraxanovka, Vla- 
dimirovka, Sincan, Tərkeş, Dəymədağ- 
lı, Mollalı, Xaçınaz, Xaçmazqışlaq, 
Abdallı, Filfılli kəndləri daxildir.

R-nun şm. lıissəsi Baş Qafqaz silsilə- 
sinin c. yamacına, mərkəzi hissəsi Qa-
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nıx Həftəran vadisinə, c. hissəsi isə 
Acınohur öndağlığına daxildır. Əıazidə 
Baş Qafqaz silsiləsinin maks. Iıiind. 
3876 /;ı-dir (Malqaınud d.). R-ıuııı şm. 
hissəsində Yura və Tabaşir çöküntiiləri, 
mərkəzi və c. hissəsində isə, əsasən, An- 
tropogen vd qismən Neogen çökünliiləri 
yayılnnşdır. Gil yatağı və mineral bulaq 
var. İqlimi düzənlik və dağətəyi lıissadə 
mülayiır isti və yarımqııru subtıopik, 
yiiksək dağlıq yerlərdo soyuqdur. Oıta 
temp-r yanvarda -10°C-dən 2°C->ədək, 
iyulda isə 6°C-dən 26°C-yəd»kdir. İllik 
yağıntı 450-1600 mnı-ıUr. Çayları: Əyri- 
çay, Əlican. Qalaçay (Fill'ıli) və s. Dağ- 
çomən. dağ-meşə və allüvial-çəmən tor- 
paqları yayılmışdır. Alp və sııbalp çə- 
mənləri var. Meşəlorində palıd, fıstıq, 
vələs və s. geniş yer tutur. Heyvanları: 
maral, cüyür, dağkeçisi, meşəpişiyi, 
canavar, ayı, çöldonuzu. tiilkü, dovşan 
və s. Quşları: qırqovul, kəklik və s.

ovalığının mərkəzi hissəsində yeıiəşir. 
Sahəsi 1180,5 km2. əh. 88.6 min nələrdir
(01.01.2006). Mərkəzi Saatlı ş. dir.

R-na Saatlı ş. və Azadkənd. Varxan. 
Qarayevkəııd. Mircəlal, Nəsimikənd. Şi- 
rinbəyli. Fətəlikənd, Xanlarkond, Əli- 
sııltanh. Potııbəyli. Hacıqasımlı, Kaıııal- 
lı, Qaracalar, Gömuşçu. Seyidoba, Qa- 
ra-Nurıı. Qazaııbatan. Qııaqlı, Bəylik. 
Musıalahəyli. Yeııı Novruzlıı, Məm 
mədabad Əliabad, Uenişkənd, Nə- 
riınankənd, Dəllər, Novruzlu, Musah 
Sarıcalar, (əl'ərxan, Əbilkənd Molla- 
vazlı, Sıınada, Giinəşli, Bəvlər, Dədə 
Oorqııd, Heydərabad, Əhmədbəyli, 
Qaralar. Məzrəli. Naharh, Soltanabad 
Çolpı kəııdləri daxildir.

Saatlı r nuıuın ərazisi diizənlikdir və 
dəniz səviyyəsindən 28 m aşağıdır. An- 
tıopogen çokiintiiləri yayılmışdır. Yayı 
quıaq keçən miilayim isti yarımsəhıa və 
quru çöl iqlimi var. Orta teınp-r yanvar-

mərkəzi kitabxana. 63 kitabxana fılialı. 
2  ̂ klııb. kinoteair yeddiilljk uşaq ıııusı- 
qi məktəhi, tarix-ıliyarşüııaslıq ımı/eyi. 
rəsm qalereyası. 7 xəstəxana. 17 həkiın 
ambıılatoriyası, 16 leldşer-mama nı.mtə- 
qəsi. gigiyeııa və epidemiologiyw ıııərkə- 
zı, lt> irptek. idman məıkə/i. voleybol 
klııbıı və s. var.

S u h i r a h a ı l  r uvoı ı u A/ər- 
baycan Rcspııblikasında inzibsti r-ıı.
1930 ıldə təşkil edihnişdir. Kür-Araz 
ovalığmın mərkə/i hissəsiıulə yerləşir. 
Sahəsı I469.(ı kııı2. əlı. 145.7 miıı ııəiərdir 
(01.01,2()0t>). Mərkə/i Sahııabad ş.-dir.

R-ııa Sabirabad ş. və Ulach Buldııq. 
Mürsəlli. Şıxlar, Qalaqayın. Balakond, 
Surra. Qaralı. Balvar, Axısxa. Qaralar 
Qofərli, Əsədli, Məmişlər. Kürkəıuli. 
Suqovıışan. Bıılaqlı. Yastıqobıı. Qsra- 
topə, Nəriınankənd, Əlımədabad, Yol- 
çubəyli. Türkədi, Narlıq, 1 ləşiınxanlı. 
Ətcələr, Azadkənd Poladtoğay. Xanke-

Oğuz, əsasən, k.t. r-nudur. Əkinçi- 
lik, heyvandarlıq, meyvə-tərəvozçilik, 
arıçılıq və baramaçılıq inkişaf etmişdir. 
Kiçik emal və istehsal müəssisələri var. 
Burada rayon telekommunikasiya qov- 
şağı, kommunal təsorriifat idarəsi, ra- 
yon meşə miihafızəsi və bərpası müəssi- 
səsi, rayon suvarma sistemləri idarəsi, 
“Oğuz Nəqliyyat”, “Oğuz-Tikinti Me- 
xanizasiyası” ATSC-ləri, kəndli-fermer 
təsərrüfatları var.

R-nda 34 ümumtəhsil moktəbi, 19 
məktəboqodər tərbivə miiossisosi, 33 
kitabxana, 27 klııb, 25 tibb miiəssisosi, 
həmçiııin istirahot və turizm zonalaıı, 
idman komplekslorı və s. var.

R-n ərazisində arxeoloji və me- 
maıiıq abidəlori, o ciimlədən kuıqaıılar 
(e.ə. 1-ci minilliyin əvvəli), qalalar 
(antik dövr), yaşayış yeıiəri (orta əsıior), 
pir (7 əsr) və s. var.

S a a t l ı  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1943 ildə 
təşkil edilmişdir. 196? 65 illərdə Sabira- 
bad r-nuna biıiəşdirilmiş, 1965 ildə ye- 
nidən bərpa olıınmuşdur. Kür-Araz

da 1,4°C, iyulda 26.2°C-dir. İllik yağın- 
tı 300 /7///;-dir.

Ərazisindən Araz çayı, şm. sərhə- 
dindəıı Kiir çayı, Sabir adına və Aşağı 
Muğan suvarma kanalları, M il-M u - 
ğan kollektoru keçir. Sarısu göliiniin 
bir hissəsi r-nun ərazisindsdir.

R-nda boz-çəmən. boz, şorakət, ba- 
taqlıq-çəmən torpaqları yayılmişdır. 
Bitkiləri, əsasən, yarımsəhra və səlıra 
tiplidir. Heyvanları: çöldonü/ü, qumsi- 
çanı, su qunduzıı, canavar, tiilkii, dov- 
şaıı, ilan, çaqqal vo s. Quşları: bəzgək, 
turac, dovdaq və s.

Saatlı, əsasən, k.t. r-nudur. pambıq- 
çılıq, taxılçılıq. heyvandaıiıq, tərəvəzçi- 
lik vo s. miilliiın yer tutur. “Saatlı Pam- 
bıq” ATSC-ııın eıııal zavodu, “Şəki 
İpək ’ ASC-nın pambıqçılıq idarəsi vo 
pambıq qəbulu məntəqəsi, “Pambıq” ki- 
çik müəssisəsi, şirə emalı miiəssisələri, I h 
un dəyirmanı, 2 iizliik plitə sexi. qıışçıı- 
luq-broyler sexi və s. var.

R-ıula 48 ümıımtəhsil maktobi peşə 
liseyi, 6 tnəktəbdənkonar tərbiyo miiə-ssi- 
səsi, 19 moktobəqədər tərbiyə miiəssisəsi.

çən, Çığırğan. Nizami, Nos'ini Rüstəın 
li. Qardaşkənd, Hacıbəbir, Çöldəllək, 
Güdəciihiir, Qaratoğay. Minbaşı, Qara- 
ğac Beşdəli. Yaxadəllək. Muğaııgəncə- 
li, Coııgən, Salmanlı, Çiçəkli, Moranlı, 
Sarxanbəyli, Çölbeşdəli. Zalqarağac, 
Şıxsalahlı, Osmaıılı, Şəhriyar, Xələlli 
Oaragiiııey, Dadaşbəyli, Əliləmbəyli. 
Çölağamommədli, Quruzma, Qaıaqaşlı 
Oəzli, Yeııikənd Kovlar, Qasımbəyli, 
Əsgərtıəyli, Axtaçı, Murndbəyli. Cavad 
Əlicanlı I ləsənli, /əııgənə, Axtaçı. Bala 
Hoşimxaıılı, Axtaçı Mtığan koııdlari 
daxiklir.

Sabirabad r-nuının əra2isi Aii/ənlik- 
dir və dəni/ soviyyasiııdən 16 m aşağıda- 
dır. Antropogeıı çokııntüləri yayılınış- 
dır. R nda yerli alıamiyyatJi qtıın və nil 
laydalı qa/.ıntı yataqları vardır Yayı 
quraq keçən mülayiın feti yarımsəhra və 
qıırıı çöl iqliminə malikdir. Orta teınp-r 
yanvarda l.8uC. iyukla 26,5°( -dir. illik 
yağıııtı tət|r. 3Ö0 /»//;-dir. Əsas çayı Kiiı - 
diir. Sarısıı gölhrımn bir lıiswsi Sabn- 
abad r-ıuındadır. Baş Siıvan kollektoru 
r-ntııı şın. Iıi: səsiııdəıı keçır. Kiiryanı kol-
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lektorlar Sabirabad r-nu ərazisindən 
başlanır. Əsasən boz-çəmən torpaqları 
yayılmışdır. Yarımsəhra bitkiləri üstün- 
lük təşkil edir. Kür çayı sahilində tuqay 
meşəlori mövcuddur. Heyvanları: çöldo- 
nuzu, baıaqlıq qunduzu, qumsiçanı və s. 
Su və bataqlıq quşlarının qışlaqları var.

Sabirabad iri pambıqçılıq, taxılçılıq, 
heyvandarlıq vo bostançılıq r-nudur.

Sabirabad r-nunda 84 ümumtəhsil 
məktəbi, orta ixtisas məktohi. peşə lise- 
yi, tarix-diyarşiinaslıq muzeyi, xalq 
teaırı, mədoniyyət sarayı, 41 klub, mu- 
siqi məktəbi, şahmat məktəbi, mərkəzi 
r-n xostəxanası, 43 feldşer-mama məntə- 
qəsi, 36 həkinı ambulatoriyası var.

R-nda orta əsr yaşayış yerləri vo qo- 
bir abidələri vardır. Arxeoloji qazıntı- 
lar nəticəsində 2 şohər qalığı aşkar edil- 
mişdir.

S a l y a n  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə

təşkil edilmişdir. Cənub-Şorqi Şirvan vo 
Salyaıı diizlərində yerləşir. Ş.-dən kiçik 
sahodo Xozor donizi ilə hüdudlanır. 
Sahosi 1790 kın2, əh. 118,2 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Salyan ş.-dir.

R-na Salyan ş„ Kiirsongi, Qaraçala, 
Aydıngün, Yolüstü, Aşağı Kürkəııdi, 
Düzonlik, Peyk, Qırxçıraq qəs.-ləri və 
Xıdırh, Şatrovka, Pambıqkond. 
Boşirbəyli, Arbatan, Aşağı Noxudlu, 
Yuxarı Noxudlu, Xurşud, Birinci Varlı, 
İkiııci Varlı, Yenikənd, Şəkərli, Hosonli, 
Qardili, Qarabağlı, Təzokənd, Korim- 
boyli, Gomuşçu, Kolam, Qızılağac, Bəy- 
dilli, Alçalı, Quyçu. Kür Qaraqaşlı, Beş- 
talı, Cəngan, Ərəbqaradaşbəyli, Xocalı, 
Marışlı, Seyidsadıqlı, Saıvan, Dayıkond, 
Seyidlər, Xəloc, Abadkond, Çuxanlı, 
Piratman, Goncəli. Parça Xələc, Seyidan, 
Şorsulu, Borankənd kəndlori daxıldir.

Sothi düzənlikdir. Ş.-də tirə və təpə- 
liklər (Hərəmi, Mişovdağ və s.) vardır. 
Ərazisinin çox hissəsi doniz səviyyəsin- 
dən 28 />;-ədək aşağıda yerləşir. Neogen 
və Antropogeıı çöküntüləri yayılmışdır. 
Palçıq vulkanları (Qalmas, Mişovdağ

və s.) var. Faydalı qazıntıları: neft, qaz. 
Yayı quraq keçən mülayim isti yarım- 
sohra və çöl iqliminə malikdir. Orta 
temp-r yanvarda 2,5°C, iyulda 26,2°C- 
dir. İllik yağıntı 250-350 ww-dir. Ərazi- 
sindən Kiir çayı axır. Boz-qonur, boz- 
çəırıən, çəmən-bataqlıq, şoran torpaq- 
lar yayılmışdır. Bitki örtüyü yarımsəh- 
ra və səhra tiplidir. Ceyran, qırınızı- 
quyruq qumsiçanı, Kiçik Asiya qumsi- 
çanı, giirzo, turac və s. var. Şirvan M il-
li Parkı və Bəndovan yasaqlığı r-n əra- 
zisindədir.

Salyan, əsasən, k.t. r-nudur. Əkinçi- 
lik və heyvandarlıq inkişaf etmişdir. 
“Salyan Oyl” LTD  şııkoti, “Salyan- 
Pambıq” ATSC, “Salyan Qida Məhsul- 
ları” istehsalat kommersiya şirkəti, 
“Plastik Kiitlə Emalı” ASC, “Salyan- 
Taxıl” ATSC, telekommunikasiya qov- 
şağı, Kiirsongi Qazma İşləri İdarəsi, 
Neft məhsulları bazası, rels qaynaq qa- 
tarı, lokomotiv deposu, “Salyan-Çö- 
rək” ATSC, xalça sexi vo s. sənaye 
müəssisələri var.

R-nda 52 ümumtəhsil məktəbi, 
Azərbaycan Miiəllimlər İnstitutunun fı- 
lialı, peşo liseyi, tibb kolleci. 17 məktə- 
bəqədər və 5 məktəbdənkənar tərbiyə 
müəssisəsi, 56 kitabxana, 47 klub, tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi, rosm qalereyası, 
incəsənət məktəbi, musiqi moktəbi. 
Dövlət Kukla Teatrı, mərkəzi r-n xəstə- 
xanası, dəmir yolu xəstəxanası, göz və 
uşaq xəstəxanaları, doğum evi, kənd və 
qəs. xəstəxanaları var.

Tarixi-memarlıq abidələri: ovdan, 
körpiilər (17 osr), məscid ( 19 əsr) və s.

S a m u x  r a y o n u  Azərbaycaıı 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmiş, 1954 ildo ləğv olunub əra- 
zisi Xanlar r-nuna birləşdiıilmiş, 1992 
ildo yenidən borpa olunmıışdur. Gən- 
cə Qazax düzənliyində və Ceyrançöl 
öndağlığında yerləşir. Şm.-da Giircü- 
stanla həmsərhəddir. Sahəsi 1450 knı2, 
əh. 51,3 min nofərdir (01.01.2006). 
Mərkəzi Nəbiağah qəs.-dir.

R-na Nobiağalı, Qarayeıi, İnstitut, 
Qaraarx, Alabaşlı, Qırmızı Samux qəs.- 
ləri və Kolayır, Yenikənd, Çobanabdal- 
lı, Qarabağlar, Sərkar, Füzuli, Əhməd- 
boyli, Yuxarı Ağasıbəyli, Aşağı Ağası- 
bəyli, Seyidlər, Sarıqamış, Lək, Hacallı, 
Əlibayramlı, Qovlarsarı, Ziyadlı, İstixa- 
na, Poylu, Qarabağlı, Salahlı, Kəsəmən, 
Zazalı, Əliuşağı, Tatlı, Qiyaslı, Lüksem- 
burq, Burunqovaq, Hadılı, Yenibağ, 
Bağbanlar, Qaraarx kəndləri daxildir.

R-nun ərazisi, əsasən, düzənlikdir.

Şm.-da və ş.-də alçaq dağlıqdır. Neogen, 
Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. 
Iqlimi mülayim kontinental, mülayim is- 
ti, yarımsəhra və quru çöl tiplidir. Orta 
temp-r yanvarda 1°C, iyulda 25°C-dir. 
İllik yağıntı 250 nını-dir. Çayları Qabırrı, 
Qanıx, Goncə və Qoşqardır. Mingəçevir 
su anbarının şm.-ş. hissəsi buradadır. 
R-nun Ceyrançöl sahəsində, Kür çökək- 
liyində və Bozdağ massivində adı “Qıı- 
mızı kitab”a düşmüş ceyran və tuıacla 
yanaşı vaşaq, çölpişiyi, qaban. kəklik, 
qırqovul, rneşə xoruzu kimi nadir heyvan 
və quşlar məskunlaşmışdır. Eldar şamı, 
əsason, Samux r-nu ərazisində bitir. 
Hldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu r-ıı 
ərazisindədir.

Samux r-nunun iqtisadiyyatının əsa- 
sını k.t. mohsullarının istehsalı təşkil edir. 
R-nda 2 toxumçuluq müəssisəsi, bitki 
mühafizə stansiyası, suvarma sistemləri 
idarəsi, baytarlıq idarəsi, Azərbaycan El-
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mi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu, re- 
gional milli hidrometeorologiya müəssi- 
səsi, asfalt-beton, qum-çınqıl z-dları, siid 
emalı müəssisəsi, şərab z-du, günəbaxan 
yağı istehsalı sexi, pambıq emalı z-du, 
qənnadı sexi var.

R-nda 35 iimumtəhsil məktəbi, 
uşaq gənclər idman məktəbi, məktəbə- 
qədər təhsil müəssisəsi, uşaq yaradıcı- 
lıq mərkozi, gənc texniklər stansiyası, 
ekoloji təcrübə mərkəzi, 26 klub, 34 ki- 
tabxana, 3 uşaq musiqi məktəbi. gigi 
yena və epidemiologiya mərkəzi, 4 xəs 
təxana, 9 həkim məntoqosi, 26 feldşeı 
mama məntəqosi var.

S i y ə z ə n  r a y o n u  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1940 ildə 
toşkil edilm'ş, 1959 ildo ləğv olunaraq 
ərazisi Dəvoçi r-nunun torkibinə qatıl- 
mış, 1992 ildə yenidən borpa edilmişdir. 
Samur-Dovəçi ovalığında, Xəzər sahi- 
lindodir. Sahəsi 703,4 knı2, əh. 36,2 min 
nəfərdir (0 1.01.2006'. Mərkəzi Siyəzən 
ş.-dir.

R-na Siyozən ş„ Gilgilçay qəs. və 
Yenikənd, Tağay, Kolanı, Böyük Həm-
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yə. Kiçik Həmyə. Zarat, Çahandar. Fv 
nibulaq. Moşrif, Qalaaltı, Qozağacı, Qə- 
roh. Daşlı Calğaıı. Orta Calğan, Sədan, 
Çaıxana. Sağlocan. Miikülqa/ma, Beş- 
dam, Qara Siyəzən. Dərəzarat, Narda- 
ran, Dağquşçu. Əlməkolu. Ərziküş. Yu- 
xarı Ələz. Yanıq Ələz. Hacışəkər, Köh- 
nəquşçu. Qaragöz, Künövşə, Qalaşıxı 
kəndləri daxildir.

Relyet’ı c.-q.-do alçaq dağlıq, şm.-ş.-də 
düzənlikdir. Dəniz sahili hissəsi dəııiz sə- 
viyyəsindən 28 nı aşağıdadır. Neogeıı və 
Antropogen çöküntüləri yayılmısdır. 
Neft, təbii qaz, əhəngdaşı, çınqıl, gil və s. 
faydalı qazıntıları var. Miialico əhəmiy- 
yətli mineral su çıxır (Qalaaltı). İqlimı 
ovalıq və dağətəyi yerlərdə mülayim isti 
qurıı subtropikdir. Orta temp-r yanvarda
l.5°C, iyulda 23-25°C-dir. Yayı quraq 
keçir. İllik yağıntı 200 400 mm-dır. Çay- 
ları (Gilgilçay, Ataçay və s.) Xəzər hövzə- 
sinə aiddir. Dağlıq hissədə şabalıdı və

c.-ş.-ində yerləşir. Sahəsi 1610 kııı2, əlı.
87,4 nıiıı nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi 
Şamaxı ş.-dir.

R-ıva Şamaxı ş„ Mədrəsə, Aşkar. 
Sabir. Yusif Məmmədəliyev, Şəhriyar 
qəs.-ləri və Əngixaraıı, Kələxana, Bö- 
yük Xınıslı, Pirbəyh Hağırlı Ovçulu, 
Hacıqədirli. Göylər. Dağ-Hağırlı. (,öl- 
Göylər. Acı Dərə Yenikənd. Ilacılı, 
Əhmədli, Dədəgiinəş. Çağan-1. Çağaıı 
2, Cabaııı, Hauıyoii Dəınirç'. Zaraixey- 
bəri. Səlalı, Qəleybuğurd, Keçmədin. 
Qaladərəsi, Sis, Avaxıl, Lalazar, Miri- 
kənd, Muğaıılı, Qaravəlli, Məlcək. Şir- 
vaıı. Şəıədil, Mərzəııdiyə. Çıraqlı, Çar- 
han, Adnalı, Nüydii, Çuxurytırd, Məl- 
lıənı, Talışntıru, Qonaqkənd, Məlikço- 
banlı Kərkonc, Meysəri, Ərçimaıı. Bi- 
rincı Çaylı, İkıııci Çaylı. Qızmeydan 
Yeııi Qı/meydan. İkinci Cabanı. Quşçu, 
Saqiyan. Sabirli, Nağaraxana. Quıdtə- 
pə kəndlən daxildir.

tutur. Dövlət miiəssisələrı sə ö/əl 
müəssısələr bu ^ahələnıı inkişalı və 
istehsal edilən məhsulların cınalı ü/rə 
var.

R-ıtda 72 ümumtəlısil məktəbi. 23 
məkıəbəqədər tərbiyə müəssısəsi, peda- 
qojı məktəb. Şamaxı Mədəni Maarıı 
Texnikumu. AMEA-ııın Nəsirəddııı 
Tusi ud. Şamaxı Astrofı/ikü Kəs.xl.xa- 
nası və Şamaxı Geofi/'ka Mərkə/ı. 39 
klub. 53 kitabxana. S.Ə Şirvam ad. 
Olkəsüna^iıy Mu/eyi. M.O.Sabiriıı ev- 
muzeyi. 44 ııbb müəssisəsi və s. var

(,oxlıı sayda tarixi-arxeoloji və ıııc- 
marlıq abidələri qalalar (9 15 asrlar), 
tiirbələr (15 17 əsrlər), körpülər (15 əsr), 
memarlıq kompleksi (13 əsr) və ı. qeydə 
alınmışdır

Ş« k i r a y o n u (1930 68 illərdə 
Nuxa r-nu) - Azərbaycan Respııblika- 
sında iıızibati r-ıı. 1930 ildə təşkil edil- 
mişdir. Höyük QaJqazın c.-ş. yamacında

açıq şabalıdı. ovalıqda şorakətvarı boz- 
qonur torpaqlar yayılmışdır. Əsııs bitki 
örtüyü yovşanlı və yovşanlı-şoranolulu 
yanmsəhralardan və dəniz sahili qumluq 
bitkilorindən ibarətdir. Heyvanları: tülkii, 
boz dovşan, çölsiçanı və s. Quşları: göyər- 
çin, qaraqarın bağrıqara, su quşları vo s.

R-nun iqtisadiyyatının osasını neft 
sənayesi toşkil edir. Həmçinin əkiııçilik, 
heyvandarlıq, balıqçılıu, meyvə-tərəvəz- 
çilik inkisaf etdirilir. R-nda "Siyozən- 
ııeft” NQÇİ, “Siyəzən-Broyler” ATSC, 
korpic z-du və s. istehsal müəssisələri 
var.

R-nda 24 üınumtəhsil məktəbi, id- 
man kompleksi, neftçilərin modəniyyət 
sarayı, 19 kitabxana, 12 kkıb, 2 xəstəxa- 
na, 7 ambulatoriya-poliklinika və 9 feld- 
şer-mama məntəqəsi var.

Tarixi əhoıniyyətli abidələri: miidafıə 
istehkamları kompleksi (5 əsr), müdallə 
səddi (4 -7 əsrlər), karvansara qalıqları 
(15-17 əsrlər) vo s.

Ş a m a x ı  r a y o n u  -  Azorbaycaıı 
Respublikasında in/jbati r-n. 19^0 
ildo toşkil edilmişdir. Böyük Qafqazın

Səthi, əsasən, dağlıqdıı: (Baş Qatqaz 
silsiləsinin c. yamacı, Nialdağ və Ləngə- 
biz silsilələri). Ərazisinin maks. hünd. 
2500 i)i-ə çatır. Palçıq vulkanlan, Yura- 
Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. 
haydalı qazmtıları: yanar şist. bitum. 
gil, əhəııgdaşı və s. Miııeral bıılaqları 
var. İqlimi miilayım istidir. Orta temp-r 
yanvarda -4°C-dən 2°C->ədok, iyulda
15 25°C-dır. İllik yağıntı 300 800 nım- 
dir. R-nun ərazisindon Pirsaat, Qozlıı- 
çay və s. çaylar axır. Çimli dağ-çəmən 
qoıııır dağ-meşə, şabalıdı, boz-qonur, 
şorakətvarı boz-qonur və s. torpaqlar 
yayılmışdır. Meşələn (palıd, vələs, 
ardıc, saqqızağacı və s.) var. Yük-.ək 
dağlıcıda subalp və alp çomənləri genış 
yayılmısdır. Dağ-çöl və yarıııisəhıa 
bitkilər> səciyyəvidir. Caııavar, tiilkii, 
bo/. dovşaıı, mcşəpişiyi, xallı maral. 
daşlıq dələsi. qııınsiçanı ilaıı kıklik. 
qırqovul, göyərçiıı və s. məskunlaş- 
mışdır. Pirqıılu Dövlət Tsbiət Qoruğıı 
buradadır.

R-nıın iqtisadiyyatında üzümçulük, 
taxılçılıq vo lıeyvandarlu| mühüm yer

yerləşir. Şm.-ş.-də Rıısiya Federasiyası 
ilə lıəmsərhəddir. Sahəsi 2432,8 Am’, əlı.
165,9 min nəfərdir (01.01.2006) Mərkə/i 
Şəki ş.-dir.

R-na Şəki ş„ Turan qəs. və Böyük 
Dohnə, Sııçma, Dərəcənnət, Aşağı Kün- 
giit. JbrıılıinıkəiKİ, Fazıl, Çapağan, Cə- 
yirli, Qpzlubıılaq, Baş Göynıık Baş Şa- 
balıd, Şəki, Oıta Zəyzid. QırxbııLq, 
Köbər Zəyzid Qoxımıq, Aydınbulaq, 
Əliyar, Şirinbulaq, Asağı Daşağıl, İııcə. 
Zunud. Aşağı Şabalıd Dasü/, Kiidiirlii, 
Daşbulaq, Oudtıla, Baş Lavski, Şin. Cıı- 
nııtl, Otımııx, Baş Zəyzid Vərə/əl, 
Şorsıı, Oaıadağlı, Badaratma, Oxııd. 
/\şağı tjöynük, Köndələn. Asagı 
Layski, Abbask »ıul, Birinci Biləcik, 
İkiııci liüəcik Baqqal, Oaıatorpaq. Sa- 
rıca. Bollııdərə, Qayabaşı. (,'ayqaraqo- 
yunhı, Baş Küngiit Bideyı, Or.ıban 
Baş Kəldək Aşağı K'lılək. ( alsrshaıl. 
Təpəcənnat. Kshrizoba. Cöybuliıq. 
Çolat|h Balialı, Kiş, Çe^məli. Öıyət, 
Kosalı, QiziJirx, Çaləbixitn, C'ıımakənd, 
Arıçılıtı Kiçik Dəlınə, Araıı kəııdləıi 
daxıklır.
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R-nun şm. hissəsi Baş Qafqaz silsilo- 
sinin c. yamacına, mərkəzi hissəsi 
Qanıx-Həftəran vadisinə, c. hissəsi Acı- 
nohur öndağlığına daxildir. Ərazisinin 
hünd. Acınohur gölü sahilində təqr. 100 
w-dən Baş Qafqaz silsiləsiniıı suayrıcın- 
da 3683 /»-ədək (Seyidyurd d.) dəyişir. 
R-nun şm. və şm.-ş. hissəsində Yura və 
Tabaşir, qalan hissəsində Neogen və 
Anlropogen çöküntüləri yayılmışdır. 
Faydalı qazınlıları: mis, titan, molib- 
den, qum, çınqıl, əhəngdaşı və s. C.-da 
mühıyim isti, şm.-da soyuq və dağlıq 
tundra iqlimi üstünlük təşkil edir. Orta 
temp-r yanvarda --10°C-dən l°C-yədək, 
iyulda 10-26°C-dir. İllik yağıntı 400- 
1400 /?;/n-dir. Çayları (Əyriçay, Əlican 
və s.) Kür hövzəsinə aiddir. Çimli dağ-çə- 
mən, qonur dağ-meşə, şabalıdı, çəmən- 
boz, şorakətvarı boz-qonur torpaqlar 
yayılmışdır. R-nun Baş Qafqaz hisso- 
sində alp və subalp çəmənləri, meşələr 
(palıd, fıstıq, vələs və s.) geniş sahə tu- 
tur. Nəcib maral, cüyür, yenot, sincab, 
köpgər. daşlıq dələsi, canavar, tülkü, 
boz dovşan, çölsiçanı, qırmızıquyruq 
qunısiçam, ular, qırqovul. koklik və s. 
moskunlaşmışdır. Şoki yasaqlığı yara- 
dılmışdır.

Şəki r-nunun iqtisadiyyalında taxıl- 
çılıq, tütünçülük, heyvandarlıq və bara- 
maçılıq miihüm yer tutur.

R-nda 100 ümumtəhsil məktəbi, 61 
məktəboqədər tərbiyə miiəssisəsi, Azər- 
baycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki 
Filialı, 5 yeddiillik musiqi məktəbi, 71 
klub, 87 kitabxana, Şəki Dövlot Rəsm 
Qalereyası, 6 muzey, 76 tibb müəssisəsi 
var.

Memarlıq abidoləri -  Xan sarayı, 
məscidlor, qala divarları, qədim su ko- 
məri, məbədlər, Ağvanlar hamamı, kör- 
pii, karvansaralar, qala (11-12 əsrlər) 
və s. mühafızə olunur.

Ş o m k i r  r a y o n u  (1930 91 illər- 
do Şamxor r-nu)- Azərbaycan Respub- 
likasında inzibati r-n. 1930 ildə təşkil 
edilmişdir. Kiçik Qafqazın şm.-ş. yama- 
cında, Gəncə-Qazax diizənliyindo və 
Acınohur öndağlığında yerləşir. Sahəsi
1656,8 kııı2, əh. 183,5 min ııəfəıdir
(01.01.2006). Mərkəzi Şəmkir ş.-dir.

R-na Şonıkir ş., Dəllor, Zəyəm, Çi- 
narlı, Barlıbağ, Füzuli, Somod Vurğun, 
Kür qos.-ləri və Yeni Həyat, İsgəndəıii, 
İrmaşlı, Daşbulaq, Şiştəpə, Ələsgəıii, 
Kaınandar, Norimanlı, Yeni Göyçə, 
Günəşli, Varlı Həyat, Qaraqoyıınlu, 
Yuxarı Çaykənd, Aşağı Çaykənd, Dağ- 
Cəyir, Çəıılibel, Atabəy, Tatarlı, Dü-

yərli, Zoyəm Cırdaxan, Sabirkənd, 
Könüllü. Bayramlı, Qasımalılar, Göy- 
məmmədli, Şeidlər, Əhmədli, Hacıalı- 
lar, Dəllər-Cəyir, Dəllər-Daşbulaq, Sa- 
rıtəpə, Dəllər-Cırdaxan, Qaraniiy, Ça- 
paıiı, Əliyaqublu, Keçili, Muxtariyyə, 
Qaracəmirli, Qapanlı, Talış Qılıncbəyli, 
Mehrilı, Qaraqocalı, Çaylı, Yuxarı Sey- 
fəli, Aşağı Seyfolli. Abbaslı, Mahmudlu, 
Yeniabad, Tozokənd, Məşodhüseynli, 
Qasım İsmayılov, Qaralar, Miskinli, 
Yeni Yol, Qarabağlar kəndləri daxildir.

R-nun şm.-ş. və mərkəzi hissosi, əsa- 
sən, düzənlik c. hissəsi iso dağlıqdır. 
Yura, Tabaşir, Neogen və Antropogen 
çöküntüləri yayılmışdır. Faydalı qazıntı- 
ları: mis, molibden, qızıl, ohongdaşı, çın- 
qıl, qum və s. Qışı quraq keçən mülayim 
isti yarımsohra və quru çöl iqlimi 
iistünliik toşkil cdir. Orta temp-r yan- 
varda -2°C-dən 2°C-yədək, iyulda
24-25°C-dir. İllik yağıntı 350-600 mm-

dir. R-nun ərazisindən Kür çayı vo onun 
qolları (Zəyom, Şəmkir, Cəhir və s.) ke- 
çir. Dağ-qara, qəhvəyi dağ-meşo, dağ- 
tünd şabalıdı, şabalıdı, açıq şabalıdı və 
allüvial çəmən-meşə torpaqları yayılmış- 
dır. Kollu vo seyrək meşəli çəməıılər, dağ 
meşələri, yovşanlı-şoranötulu yarımsoh- 
ra və çöl bitkilori, Kiir çayı sahilində tu- 
qay meşələri var. Canavar, tülkü, boz 
dovşan, çöldonuzu, süleysin, qumsiçanı, 
çölsiçanı, bataqlıq qıınduzu, turac, kok- 
lik, göyərçin və s. məskunlaşmışdır. Şəm- 
kir su anbarı və Şəmkir yasaqlığı r-nun 
ərazisindədir.

Şəmkir, əsasən, iizümçülük r-nudur. 
İqtisadiyyatında heyvandarlıq da mü- 
lıiim yer tutur. Dəllər Tikinti M a- 
terialları Kombinatı, Zəyəm Kənd 
Təsərriifatı Maşınqayırma z-du, “Şəm- 
kir-Konyak” ATSC, Zəyəm daş kar- 
xanası, Balıq z-du, üzüm emalı miiəssi- 
solori, Şəmkir su elektrik stansiyası 
və s. sənaye mııəssisolori var.

R-nda 83 ümumtəhsil məktəbi, 60 
klub, 96 kitabxana, 2 muzey, 21 xəstə- 
xana var.

Memarlıq abidələri: qalalar, körpü 
(17 əsr), biirc (18 əsr) vo s.

Şuşa  r a y o n u  Azərbaycan Res- 
publikasında inzibati r-n. 1930 ildə toş- 
kil edilmişdir. 1963 ildə ləğv edilərək 
orazisi Xankəndi r-ııuna (1978 ildən Əs- 
gəran r-nu) verilmiş, 1965 ildə yenidən 
müstəqil r-n olmuşdur. Kiçik Qafqazda 
Qarabağ silsiləsi ərazisində yeıioşir. 
Sahəsi 29.0 km2, oh. 26,7 min ııəfordir
(01.01.2006). Morkəzi Şuşa ş.-dir.

R-na Şuşa ş., Turşsu qəs. və Malı- 
bəyli, Yuxarı Quşçular, Xolfoli, Dükan- 
lar, Zamanpəyəsi, Şiişiilü Mirzolor. 
Qaybalı, Laçınlar, Şırlan, Çaykənd, Pa- 
şalar, Momişlər, Xanalı. İmamqulular, 
Comillər, Səfıxanlar, Xarılıqpəyə, Allah- 
qulular, Böyük Qaladərəsi, Kiç'k Qala- 
dərəsi. Göytala. Onverst. Zarıslı, Nəbi- 
lər, Sarıbaba, Daşaltı. Nağılar, Xuda- 
verdilər kəndlori daxildir.

Səthi dağlıqdır. Ən yüksək zirvəsi

\

Böyük Kirs d.-dır (2725 /?;). Əsasən, Yu- 
ra və Tabaşir çökiintüləri yayılmışdır. 
Miixtəlif növ tikinti materialı yataqları 
və mineral su bulaqları (Turşsu, Şırlan) 
var. Ərazisinin əksor hissəsi yayı quraq 
keçən mülayim isti və qışı quraq keçən 
soyuq iqlim tiplərinə aiddir. Orta temp-r 
yanvarda 4°C-dən -l°C-yodok, iyulda
16-19°C-dir. İllik yağıntı 700-800 //////- 
dir. Ərazisindən Qarqar çayı axır. Tor- 
paqları qəhvəyi dağ-meşə, qonur dağ- 
meşə, çimli dağ-çəmən tiplicir. Yüksək 
dağlıq sahələr subalp və alp çəmənləri il. 
örtülüdür. Alçaq dağlıq və dağotoyi sahə 
lərdə qırılmış meşələrin yerindo çəmənləı 
və kserofit kolluqlar var. Heyvanları: 
ayı, canavar. tülkü, boz dovşan, ciiyii 
və s. Quşları: kəklik, göyərçin və s.

R-nun iqtisadiyyatında heyvandar- 
lıq əsas yer tutur.

R-nda 24 iimumtohsil məktobi, 6 
nıəkləbdənkənar todris miiəssisəsi, tibb 
məktobi, 8 uşaq musiqi vo incosənət 
məktəbi, mədəni-maarif texnikumu, 
musiqi texnikumu, kənd təsorrüfatı tex- 
nikıımu, mədəniyyət evi, kiııoteatr, 5
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muzey. rosm qalereyası, klub, kitabxa- 
na. mərkəzi r-n xəstəxanası, 2 kond xəs- 
toxanası. 11 feldşer-mama montoqosi. 
sanitariya və epidemiologiya stansiyası, 
uşaq sanatoriyası. tocili yardım stansi- 
yası, şəhor poliklinikası. stomatoloji 
poliklinika var.

R-nda dövlət tərəfindon qorunan 
248 larixi abido var.

T . ı r t ə r  r a v o n u ( l 9 4 9  63, 1965- 
91 ıllərdo Mirboşir ı-nu) -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildo 
toşkil edilmişdir. 1931 34 və 1963-65 il- 
lərdə ləğv edilərək Bərdo r-nunuıı tabeçi- 
liyinə verilmiş, 1965 ildə yenidon borpa 
olunmuşdur. Kiçik Qafqazııı şm.-ş. 
əloklərində vo Qarabağ düziindo yeıiə- 
şir. Sahəsi 957 km2, oh. 96.1 min nofordir
(01.01.2006). Mərkəzi Tərtər ş.-dir.

R-na Tərtər, Ağdərə ş.-lori, Şıxarx 
qəs. və Azadqaraqoyıınlu, İlxıçılar, 
Qapaıılı, Borsıınlu, Qırmızı-saqqallar,

Burc, Güləbatlı, Bəyimsarov, Qaynaq, 
Qapanlı, Qazyan, Qarağacı, Qaradağlı, 
Qapanlı, Qaradağlı, Təzokənd, Kəngor- 
li, Dəmiıçilor, Təzəkənd, Cəmilli, Bala- 
kəngərli, Evoğlu, İsmayılbəyli, Əksıpa- 
ıa, Ələsgəıii, Bayandur, Yenikond, Kö- 
çərli, Mamırlı, Poladlı, Sarov, Rocobli, 
Bildirçinli, Kovdadıq, IJmudlu, Soyu- 
lan. Hacallı, Qapaıılı, İrəvanlı, Səhlə- 
bad, Düyərli, Sarıcalı, Seydimli, Sarıca- 
lı, Zolgörən, Xoruzlu, Kəbiıii. Bayan- 
durlu, Hacıqərvənd, Hiiseynli, Ağabəy- 
yalı, Talış, Çaylı, Ortakond, Kiçikqara- 
bəy, IJmudlu, Canyataq, Həsəııqaya, 
Qızıloba, Çardaxlı, Uluqarabəy, Seysu- 
lan, Yarımca, Marquşavan, Göyarx, 
Maralyan Yuxarı Çaylı, Madagiz, Do- 
naşen, Dəstogül. Gülobürt, Zəylik, Liilə- 
saz, Meqıelalay, Qaşapet Dəmiıii. Gül- 
yataq kondləri daxildir.

R-nun sothi şm.-ş.-do düzonlik, c.-q,- 
do dağlıqdır. Dağlıq sahodo Yura-Taba- 
şir, düzənlikdə Antıopogen çöküntiiləri 
yayılmışdır. Paydalı qazıntılan: ııeft 
daş kömiir, tikinti materialları, səpinti 
qızıl və s. İqlimi yayı qııraq keçəıı miila-

yim isti yarımsolıra və quru-çöl tipli. qışı 
mülavim soyuqdur. Orta teıııp-r yan- 
varda -2°C-dən 3°C-yədok. iyulda 18 
26°C dir. İllik yağıntı 300 500 //////-dir. 
R-ıı ərazisindən Tərtor vo İncoçay. c. 
sorhədindon iso Xaçııı çayı axır. Əra/i- 
si şabalıdı, boz və çəmon bo/ torpaq- 
lardan ibarotdir. Yovşanlı-şoranotıılu 
yarımsohralar, seyrok kollıı çoıııonlik 
lor, meşolor və subalp çoməııləri yayıl- 
mısdır. Heyvanları: tiilkfi, dovşaıı. 
qumsiçaııı vo s.

Tortər, əsasəa k.t. r-ııudur. Əkinçi- 
lik vo maldarlıq ıııkişaf etıııisdir.

R-ııda 48 ümumtohsil moktəbi. 30 
moktoboqodor torhiyə miiossisosi. texııi- 
ki peşə məktobi. yeddiillik uşaq musie[i 
ımktəbi. 29 klııb, 2 tarix-diyarşünaslıq 
ımızeyi. 52 kitabxaııa, kinoteatr. 6 xəs- 
toxaııa 20 feldşer-maıııa montoqəsi. 19 
lıokim ambulatoriyası, gigiyena vo epi- 
demiologiya morkəzi var.

T o v u z  r a v o n u  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildo 
təskil edilmişdir. 1963 ildo ləğv edilərək 
ərazisi Qazax r-nuııa verilmişdir. 1964 
ildo yenidən bərpa olunmuşdur. Kiçik 
Oafqazın şm.-ş. yamacında və Orta Kür 
çökəkliyiııdo yerləşir. Şm.-dan Gürcü- 
stanla, c. q.-don Ermonistan Respubli- 
kası ilo həmsorhoddir. Sahəsi 1903 km2, 
əh. 152,0 min nəfərdir (01.01.2006). 
Mərkəzi Tovıız ş.-dir.

R-na Tovuz ş., Qovlar qəs. vo Əli- 
bəyli, Mülkiilii, Hacallı, Yuxarı Öysüzlii, 
Düz Cırdaxan, Colilli, Xatınb, Cilov- 
daıiı, Qaraxanlı. Əlimərdanlı, Girzan, 
Aşağı Quşçu, Dondar Quşçu. Əsrik Cır- 
daxan, Koxa Nəbi. Kiron, Mollaaynm, 
Hacıhosənli, Xııınakiron, Sofular, Xa- 
tıncan, Qalaboyun, Saladınlı, Baqqallı, 
Ağbulaq, Çataq. Qandallar, Kazımlı, 
Cirdək, Hacılar Pələkli, Şıxheybot, Qn- 
şa, Muncuqlu. Çeşməli, Abbasqulular 
Papaqçılar, Giivəndik, Həsənli. Məşodi- 
vollor, Böyiik Qışlaq, Şamlıq, Mollalar, 
Səforli, Qaralar, Diiz Qırıqlı, Alakol, 
Kölmoqala, Mosodilor, Aşırallar, Aşağı 
Ayıblı, Yanıxlı, Qoçdoro, XdÇdarlı, Sa- 
dıqlı, Əhmidabad. Aran, Qəribli. İsa- 
kənd, Aşralar, Qarabağlılar, Ağdəıo, 
Hətəmallar, Dəlləkli, Böyük Şaınlıq. 
Lazılar, Ağbaşlar, Almaiıtala, Sarıtala 
Dondarlı, Nomxoş, Yoğunbulaq Ço- 
bansfgnaq, Qaıaboyunlai', Ağacqala, 
Bo/.alqanlı, Abulbəyli, Az.aSfc. Bayram- 
lı. Vahidli, Ağdam, A.şağı Öysü/lü, Oa/ 
qıılu, Oaradaş, Qoııaqlı, Qayadihi, Gö- 
yobaxan, Nosıbli, Qarağatlı WiiseyuCfw 
lıılar Moşədiqulıılai', Döniik Oırıqlı, ib-

ralıimhuQİı. Mosimlor Kocavoıul. Av- 
dal. Öskon. Asağı Mülkülü. Bala Şaııı- 
lıq. Qo/.dorə. Qodırli. Moş.xlilor koııdlori 
da.vjldir.

Relyell c.-da dağlıq (Şalıdağ silsilosi- 
nin şm.-ş. qolları). morko/j dü/onlik 
(Ganco-Qa/ax dü/oııliyi). şııı. hissosi 
alçaq dağlıqdır (t evrançöl öndağlığı). 
Əsason. Ytıra. Tabasir. Neogcn. Aııtrn- 
pogeıı çökiintiilori yayılınışdır, Faydalı 
qa/ıntıları: qı/ıl ıııis. polimclal. tıkinti 
materialları vo s. Iqlımi sm.-da ınülayim 
istı. yarımsolıra vo quru ı,öl tiplidir. ı ',-a 
getdikco ıqlim nisbplon miilayimloşir. 
Qışı quıaq keçir. Orta temp-r yaııvarda 
4cC-don l ° ( ’-yodok, iyulda 18 25l’C- 

dir. İllik yağıntı 400 70t)//////-dir. Çayla- 
rı: Kür, Tovu/. Axıııca, Zoyom, Əsrik.

Əsason. şabalıdı. açıq-şabalıdı. qoh- 
vəyi dağ-meşə. dağ lünd-şahalıdı. qonur 
dağ-meşo, dağ qara torpaqlar yayılmış- 
dır. Kiir sahillorində allüvial çomoıı tor-

paqlarına rast golinir. bıtki örtiiyü şm. 
və mərkəzi hissolərdo, osasəıı. çöl vo ya- 
rımsəhra tipltdir. C.-da dağlıq saholordo 
palıd və volos meşolon sııbalp və aİD ço- 
mənlori, Kür bovunca tuqay ıneşolori 
var. Heyvanları: çöldonuzu, daşlıq dola- 
si, ciiyür, qumsiçanı vo s. Quşları: boz- 
gok, dovdaq, kəklik, tıırac vo s.

Tovuz, əsasən, k.t. r-nudur. Buğda. 
kartof, qarğıdalı. bostan bitkilori, mey- 
və-torəvoz və s. yetişdirilir, heyvandarlıq 
vo quşçuluqla nıoşğul olıınur 41 sonaye 
müəssisosi var.

R-nda 85 ünuımtalısil moktobi. 40 
moktoboqodor torbiyo miiosisosi. 9 texııi- 
ki peso mokıobi, 77 knabxana 52 klııb. 
xalq teati'i, 2 ımı/ev, rosnı qaleıeyaM. 21 
xostəxana, voroııı dispau4&i, 50 ieklşer- 
mama montoqosi. sanıtariya vo epide 
ıııiologiya slaıısiyası var.

Tovu/ r-ııunda nekıopol (e.o. 2-c. 
minillik b.e. 2 osı ). kııri|an ( I fuK driv- 
rü), korpiı (10 -^r), karvansara qapıları 
(14 osr), şolıor yeri (orta osıior) vo s. 
tarixi-arxcoloji vo menıııiıq abidoloıi 
qeydo alınmısdır.
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U c a r  r a y o n u  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1939 ildo 
təşkil edilmişdir. Şirvan düzündə yerlə- 
şir. Sahəsi 853 km2, əh. 75,5 min nə- 
fərdir (01.01.2006). Mərkəzi Ucar ş.-dir.

R-na Ucar ş., Əlikənd, Müsüslü, 
qəs.-ləri və Qazıqumlaq, Məlikballı, Əli- 
kənd, Ramal, Şahlıq, Qaradağlı, Çiyni, 
Alpout, Qarabörk Gəraybəyli, Rostəcə, 
Qazyan, Lək, Xələc, Boyat, Bağban, Yu- 
xarı Şilyan, Bərgüşad, Müsüslü, Təzə Şil- 
yan, Pirkənd, Qaracallı, Küçokənd, Ən- 
vər Məmmədxanlı, Türkəci, Güləbənd, 
Alpı, Bağırbəyli, Çiyni kəndləri daxildir.

Ucar r-nuııun səthi düzənlikdir. Əra- 
zisinin ovalıq hissəsi okean səviyyəsin- 
dən aşağıda yerləşir. Antropogen çö- 
küntüləri yayılmışdır. Yayı quraq keçən 
mülayim isti yarımsəhra və quru çöl iq- 
limi var. Orta temp-r yanvarda l,4°C, 
iyulda 27,3°C-dir. İllik yağıntı 300-400 
/77/77-dir. Ərazisindən Göycay, Qarasu

Sahəsi 667,2 km-, əh. 55,4 min nəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Yardımlı qəs.-dir.

R-na Yardımlı qos. və Ünəş, Əsəd- 
abad, Daşkənd, Çayiizii, Dağiizü, Qara- 
qaya, Avun, Şiləvəngə, Mamulğan, 
Ökü, Gavran, Cerimbel, Yeni Abidinli, 
Gilar, Xanbulaq, Perimbel, Avaş, De- 
man, Peştəsər, Aı vana, Kiirəkçi, Gərsə- 
va, Alar, Şıxhüseynli, Hamarkənd, Biir- 
zünbül, Anzov, Abasabad, Solqard, 
Zenqaran, Bozayran, Osnakəran, Dəı- 
yavar. Vəlixanlı, Qabaqdibi, Köryədi, 
Mişkireyin, Sırıq, Alçabıılaq, Odrakə- 
ran, Arus, Mirimli, Tahirli, Məlikli, Şə- 
lə, Horavar, Əfçədulan, Keçələkəran, 
Vərov, Zəngələ, Əngövül, Vərgədüz, Bil- 
nə, Yolocaq, Horonu, Separadi, Teş- 
kan, Telavar, Şovut, Porsova, Honuba- 
Şıxlar, Zeynoləzir, Honuba, Gügavar, 
Tilə, Ərsilə, Jiy, Ləzran, Eçara. Şıxlar, 
Gölyeri, Təzəkənd, Bərcan, Ləzir, Ze- 
vin, Çanaxbulaq, Gendərə, Musa, Osta-

çayları vo Yuxarı Şirvan kanalı axır. Baş 
Şirvan kollektoru Ucar r-nunun c.-un- 
dan keçir. Boz-çəmən torpaqları yayıl- 
mışdır. Bitki örtüyü ovalıq və yarımsəhra 
tiplidir. Heyvanları: canavar, tarlasiçanı, 
qıtmsiçanı, bataqlıq qıınduzu və s.

Ucar, əsasən. k.t. r-nudur. Burada 
əkinçilik və maldarhq üstünlük təşkil 
edir. Əsas sənaye müəssisələri pambıq, 
konserv, asfalt, metal və ağac məmulat- 
ları istehsalı z-dlarıdır.

R-nda 45 iimumtəhsil moktəbi, 22 
məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, 18 mə- 
dəniyyət evi, uşaq incəsənot moktəbi, 26 
klub, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 13 xəs- 
təxana, 15 poliklinika, gigiyena vəepide- 
miologiya mərkəzi, 16 feldşer-mama 
məntəqəsi var.

R-nun ərazisində antik dövrə aid 
nekropol var.

Y a r d ı m l ı  r a y o n u  (1930-38 
illərdə Vərgəduz r-nu) -  Azorbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1930 ildə 
təşkil edilmişdir. Talış d-rının şm.-q.-in- 
dədir. Şm.-da, q.-də və c.-q.-də İran 
İslam Respublikası ilə həmsərhəddir.

ir, Dəlləkli. Nisəqala, Uıakəran, Şəfəqli, 
Fındıqlıqışlaq, Abidinli. Avur, Yuxarı 
Astaıılı, Aşağı Astanlı, Qaravuldaş, 
Abasallı kəndləri daxildir.

Səthi dağlıqdır (Talış, Peştəsər, Bu- 
rovar silsilələri). Ən hünd. zirvələri Şah- 
nişin (2490 ///) və Peştəsərdir (2244 m). 
Ərazisində, əsasən, Paleogen çökiintülə- 
ri yayılmışdır. İqlimi yayı quraq keçən 
mülayim istidir. Orta temp-r yanvarda 
2-3°C, iyulda 20- 24°C-dir. İllik yağıntı 
300-700 w/»-dir. Əsasçayı Viləşdir. Qo- 
nur və qəhvəyi dağ-meşə, qismən çimli 
dağ-çəmən torpaqları yayılmışdır. Kol- 
lu və seyrək meşəli çəmənlər geııiş yer tu- 
tur. Heyvanlaıı: canavar, çöldonuzu, 
çaqqal, tülkü, dələ, porsuq, vaşaq, çöl- 
pişiyi və s. Zuvand Dövlət Təbiət Yasaq- 
lığının bir hissəsi r-nun ərazisindədir.

R-nun iqtisadiyyatında tütünçülük, 
üzümçüliik, taxılçıhq və heyvandarlıq 
əsas yer tutur.

R-nda 81 ümumtəhsil məktəbi, 3 
məktəbəqədər və 5 məktəbdənkənar tar- 
biyə müəssisosi, uşaq musiqi məktəbi, 
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 27 klub, 60

kitabxana, 6 xəstəxana, 20 ambulato- 
riya-poliklinika və s. var.

R-nda bir sıra tarixi-memarlıq abi- 
dələri, o cümlədən Qız Qalası (7 9 
əsrlər), Çüziinqala (9 əsr), Moıanqala, 
Abi-Dərdə tiirbəsi (14 əsr) və s. qeydə 
alınmışdır.

Y e v l a x  r a y o n u  -  Azərbaycan 
Respublikasında inzibati r-n. 1935 ildə 
təşkil edılmişdir. 1963 ildə ləğv edilərək 
ərazisi Ağdaş, Bərdə və Qasım İsmayı- 
lov (indiki Goranboy) r-nlanna veril- 
miş, 1965 ildə yenidən bərpa oluntnuş- 
dur. Sahəsi 1540 km2, əh. 114.1 min 
nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Yevlax 
ş.-dir.

R-na Yevlax ş., Aran qəs. və Qara- 
manlı, Nəmərli, Köyük Dəlləklər. fiacı- 
mahmudlu, Nuralılar, Qoyunbinəsi, 
Malbinəsi. Kövər, Kolanı, Nemətabad, 
Yaldili, Duzdağ. Salahlı, Xaldan. Quş- 
çu, Varvara. Balçılı, Ağqıraqlı. Cırda-

xan, Ərəbbəsrə, Xanabad, Tanııqullar, 
Hiirüuşağı, Borçalı, Havarlı, Hacıselli, 
Əxşam, Marzılı, Yuxarı Bucaq, Aşağı 
Bucaq. Yenicə, Bəydilli, Gülövşə, Yuxa- 
rı Qarxun, Aşağı Qarxun, Ərəş, Mey- 
vəli, Aşağı Salamabad, Qaraoğlan 
Əcəmi, Səmədabad, Nərimanabad, 
İsmayılabad, Bünyadabad, Qaraməm 
mədli, Rüstəmli, Yuxarı Salamabad 
kəndləri daxildir.

Səthi düzənlik, şm. və şm.-q.-d.ı 
alçaq tirəli-təpəlikdir (Qocaşen, Palan 
tökən, Gəncə Bozdağı silsilələri). Neo- 
gen və Antropogen çöküntüləri yayı. 
mışdır. Qışı quraq keçən mülayim ist 
yarımsəhra və quru çöl iqlimi var. Orta 
temp-r yanvarda 1,7°C, iyulda 27,3°C 
dir. İllik yağıntı 300 nı»)-dir. Çayları 
Kür, Əlican, Korçay və İncəçay. Mingə- 
çevır su anbarımn c.-ş. hissəsi, Varvara 
su anbarı Yevlax r-nu ərazisindodir. Yu- 
xarı Qarabağ vo Yuxarı Şirvaıı kanalla- 
rı buradan keçir. Boz-çomoıı, allüvial çə- 
mən-meşə, şorakətvarı boz-qonıır və s. 
torpaqlar yayılmışdır. Bıtki örtüyü, əsa- 
sən, yarımsəhra tiplidir. Kür çayı sahi-
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lində tuqay meşəlori var. Heyvanları: 
canavar. liilkii, boz dovşan, çaqqal vo s. 
Quşları: turac, kəklik vo s. Türyançay 
qoruğunun bir hissəsi Yevlax r-nu orazi- 
sindədir.

Yevlax aqrar-sonaye r-nııdur. K.t.-nda 
əkinçilik və hcyvaııdarııq üstunlük təşkil 
edir. Sonayesi başjjca olaraq k.t. məh 
sullarının emalı miiəssisələriııdon ibaıət- 
dir. "Təmir” ATSC. doı i eınalı sexi, ti- 
kiş sexi, makaron fabıiki, korpiı isteh- 
salı kombinatı var.

R-nda 57 iimumtəhsil məktəbi, 25 
məktəbnqodər tərbiyə müəssisəsi, peşo 
məktobi, 6 musiqi məktəbi, 5l) kitabxa- 
na, 42 klub, 14 xəstəxana, 19 aınbu- 
latoriya-poliklinika və s. var.

Z a q a t a l a  r a y o n u  -  Azərbay- 
caıı Respublikasında inzibati r-n. 1930 
ildə təşkil edilmişdir. Böyiik Qafqazın c. 
yamacında və Qanıx-Əyriçay vadisində 
yerləşir. Şm -ş.-də Rusiya Federasiyası.

f

c.-q.-də Gürciistanla həmsərhəddir. 
Sahəsi 1348 km2, əh. 112,4 min nəfərdir
(01.01.2006). Morkəzi Zaqatala ş.-dir.

R-na Zaqatala ş., Qazangiil, Əliabad 
qəs.-ləri və Aşağı Tala, Yeni Suvagil, 
Mosul, Muğanlı, Yuxarı Çardaqlar, 
Əlibayramlı, Qalal, Qarqay, Əzgilli, 
Bəhınətli, Kürdəmir, Göyom, Çökoko- 
ba, Dardoqqaz, Sumaylı, Gözbaıaq, 
Mamrux, Ələsgər, Cimcimax, Danaçı, 
Aşağı Çardaqlar, Uzuııqazıualar, Car, 
Kebeloba, Oxoxdəro, Zilban, Dombabi- 
ııə, Mamqabino, Bozbinə, Mücəkbinə, 
Masqarabinə, Hosonbinə, Xanmodbinə, 
Yeııgiyan, Kopənəkçi, Qandax, Faldar- 
lı, Lahıc, Sabunçu, Maqov, Yolayrıc, 
Paşan, Voytala, Oytala Abalı, Fındıqlı, 
Mazıx, Qəbizdorə. Uzuntala, Borətbino, 
Çiçibiııə. Muxax, Zoyəm, Çobankol, Qı- 
mır, Bflzar, Yuxarı Tala, Mı^lcş, Çiidii- 
liibinə, Laqodexbinə kəndlori daxildir.

Relyefi şın.-da və şm.-ş.-də dağlıq, c. 
və c.-q.-do düzənlikdir. Hiind düzənlik 
hissədə təqr. 200 60H m, dağlıq hissədo 
3648 «)-ədokdir fQuton d.). Diizənlik 
hissədə Antropogen. dağlıq hissədo isə

Yura və Tabaşir çöküntiiləri yayılmış- 
dır. Poliıııetal və gil yataqlar| var İqlımi 
dtizonlik vodağotəyi h.ssodə miilayim is- 
ti, yüksok dağlıqda soyuqdur. Orta 
temp-r yanvarda yiiksək dağlıq hi isado 

10°t -d^ıı, düzənlik hissədə l°C-yədək, 
iytılda muvaliq olaraq 5-don 24°C-yə- 
dokdir. İlük yağıntı 600 1600 ////«-dir. 
Çayları (Katex, Tala, Muxax vo s.) Qa- 
nıx çayı hövzəsinə aiddir. Əsasau, allüvi- 
al çəmən, qonıır dağ-meşo, çimii dağ- 
çəıııən torpaqları yayılmışdır Dağlıq hıs 
soda nıeşələr gemş sahə tııtur. Heyvanla- 
rı: bəbir, ııəcib maral. dağkeçisi, köpgor 
(qarapaça), daşlıq dolosi. meşo dolosi, çöl- 
donıı/u, ayı, canavar, vaşaq. meşəpişiyi 
vo s. Quşları: ular. qartal, qırqovııl. tetra 
və s. Zaqatala Dövlət Təbiəl Qoruğunun 
çox hissəsi r-nuıı ərazisindodir.

R-nun iqtisadiyyatında tütiinçiilük, 
baramaçılıq, ıııeyvəçilik, taxılçılıq. h«_y- 
vandarlıq, həmçinin k.ı. məhsullarının 
emalı iistünliik təşkil edir.

R-nda 66 ümumtəhsil məktobi, gim- 
ııaziva, Azərbaycan Müəllimlor İnstitu- 
tunun və Bakı İslaın Uııiversitetinin li- 
lialları, texnikum, kollec, peşə-texniki 
məktəbi, 80 kitabxaııa. 58 klub. Heydor 
Əliyev ad. Zaqatala Mədəniyyot vo İsti- 
rahət Parkı, tarix-mədəniyyət qoruğu, 2 
ınuzey, incəsoııət məktəbi. 10 xəstəxana 
vo s. var.

Tarixi-memaıiıq abidolorindən qala 
(5-17 osrlor), biirclər (14 əsr), moscidlər 
(19 əsı ) və s. miihafizə oluıuır.

Z a n g i l a n  r ayonı ı  -  Azərbay- 
caıı Respublikasında inzibati r-n. 1930 
ildə toşkil edilmişdir. Kicik Qafqazın
c.-ş.-ində, Arazın sol sahilində yerləşir. 
Q.-do və şıu.-q.-do Ermsoistan Respub- 
likası ilo, c.-da vo c.-ş.-do İran lslam 
Respublikası ilo həmsəıiıəddir. Sahosi 
707 km2, əlı. 37,4 miıı ııəfərdir
(01.01.2006). Mərkəzi Zangilaıı ş.-dir.

R-na Zəngilan ş., Ağ Oytıq. Minci- 
van, Bartaz, Ağbənd. Iləkəri, Şəıikan 
qəs.-ləri və Malatkeşin, (jenlik. Beşdoli 
Keçikli. Bartaz, Oarqulu, Ördokli, Qa- 
ragöz, Qaratləro (  öpodoıo. Balıaıiı, So- 
bu, QolləkJi, Rozdoıo, Kolluqışlaq Şa- 
tarız, Məşədiismayıllı, Zoııgilan, İçəri 
Müşlaıı, Məlikli, Qıraq Müşlan, Üdgün, 
Yenikond, Roboııd, Sarıl, Xumarlı, Ha- 
callı, Şorifan, Muğanh, Xıırama, Məm 
modbəyli. Babalı, Zərııoli, llavalı, Aşağı 
Ycməzli, Orta Ycmozli, Yııxarı Ycmoz 
li, Sarıh Xoştab. Quyudəro Xoştab L. 
gəndərboyli, Ağbiz, Ağakişilor, Vejnalı 
Muğaıılı. Aladin Dəro Ciilotağ, Ş ju iü j 
Mirzəlıəsənli, Burunlıı, Seyidl )r Şayıllı

QaragöJ Nəcəlbr. Yusillər, Taglı. Ca- 
hangirbəyli. Turabat, l iri, Vəliqulubəy- 
li, Ağkəııd, Əmirxaıılı. Qazançı. Gm- 
bar. (ıunqtşlaq. Doroli. Birınci Ağalı. 
İkiııci Ağalı, Üçüncii Ağalı Yuxarj (iə- 
yəli, Sarıqışlaq Birinci AJıbəyli. Ik.ncı 
Alibəyli. Böyiik Gilətağ. Vəııəndli. Aşa- 
ğı (iöjəli, Şəfibəyli. Pırvcysli. Kosaqan 
kəndlorı daxildir.

R-nun relycti q.-də dağlıq, ş.-də 
diizənlikdir. Yura. labaşir və Neo- 
gen Autropogeıı çökiinliiləri yayılııuş- 
dır l'aydalı qa/miıları: rikinti daşı. 
əhəng xaınmalı, qı/ıl, qara ınərmər və s. 
Ərasisinin çox yerində qışı quıau keçən 
mülayim isti mlim iistünlük toşkil edir. 
Orta teıup-r yanvarda I°C. iyulda 
25.3°C-dir. İllik yağıntı 4()(' 500//////-dir. 
Çayları (I lokəri, Oxçıı və s.) Ara/. lıüv/o- 
sinə aiddir.

Dü/əıı və dağətəyi salıəda dağ-şaba- 
lıdı. dağ boz-qohvəyi. dağlıq salıədo

qəhvoyi dağ-meşə, çay dorəlorinclo çimlı- 
çəməıı lorpaqları yayılmışdır. Qurıı çöl, 
dağ kserofit bitkiləıi, kollııqlar dağlıq 
lıissədo enliyarpaqlı meşolor (palıd, voləs 
vo s.), Bositçayın dorəsində ııadir çinar 
ıneşəsi (Bəsitçay Dövlot T^bıot Qorıığu) 
var lieyvanları: ciiyiir, çöldoıuızu, ayı, 
tülkü vo s. Quşlan: turac, kıklik və s.

R-nun əsas təsərrülatı üziimçülük. 
lütünçüliik, torovazçilik vo heyvandarljq- 
dır. R-nda 2 şərab / du, çörək /,-dıı, koıı 
serv > dıı, 2 toxııculııq kombinatı, tikiş, 
morıuor və əhoııg êxlori vo var.

Z#ugilaıı r-nıında 39 iimumtohsil 
məktobi, 3 ycddiillik ınuKiqi məkləbi, 
tarix-diyarsünaslııı ımı/cyi, I kitnbxa- 
na, ınərkə/i r-ıı xostoxanası, 4 koııd 
xəsiəxaııası, 4 feldşer-mama mautəi|0- 
si, damiryol xasUxaıiÄSi və s. v;ır.

i  arıxı-menıaıiıq abidalariudən dai 
rəvı biirc (14 əsr), nırbə (1304 05 illər), 
sordabolər (13 14 osıiər) vo s. qeydə 
alınmışdır.

Zər dul )  r a y o ı ı tl A/əıbaycan 
Respııblikasında iıı/ibati r-ıı. I‘>35 ildə 
toşkil edilmisdır. 196? ildə ləğv edilərək
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ərazisi Ucar r-nuna verilmiş, 1965 ildə 
yenidən bərpa olunmuşdur. Şirvan dü- 
zünün c.-q.-indədir. Sahəsi 855,6 kw2, 
əh. 50,0 min nəfərdir (01.01.2006). Mər- 
kəzi Zərdab ş.-dir.

R-na Zərdab ş., Bəyimli qəs. və Bı- 
çaqlı, Yuxarı Seyidlər, Siləyli, Körpü- 
kənd, Məlikli, Burunlu, Qoruqbağı, Sa- 
rıqaya, Məmmodqasımlı, Gödəkqobu, 
Yarməmmədbağı, Lələağacı, Pərvanlı, 
Gəlmə, Salahlı, Hüseynxanlı, Xanməm- 
mədli. Əlibəyli, Allahqulubağı, Çallı, 
Məlikumudlu, Cülovxanlı, Dəliquşçu, 
Dəkkəoba, İsaqbağı, Qaravəlli, Böyük 
Dəkkə, Nəzəralılı, Şıxbağı, Gondəbil, 
Ağabağı, Şahhüseynli, Şəftəhal, Aşağı 
Seyidlər, Əlvənd, Otmanoba, Birinci 
Əlicanlı, İkinci Əlicanlı, Qoşaoba, Tə- 
zəkənd kəndləri daxildir.

R-nun səthi düzənlikdir. Ərazisinin 
çox hissəsi doniz səviyyəsindən aşağıda- 
dır. Antropogen çöküntüləri yayılmış-

\

dır. Gil yatağı var. Yayı quraq keçən 
mülayim isti və quru çöl iqliminə malik- 
dir. Orta temp-r yanvarda l,8°C, iyulda 
26,2°C-dir. İllik yağıntı 335 mm-d'w.

Türyan çayının aşağı axını (Qarasu) 
Zərdab r-nu ərazisindədir. R-nun c. və
c.-q. sərhədindən Kür çayı axır. Boz-çə- 
mən torpaqları yayılmışdır. Bitkiləri ya- 
rımsəhra tiplidir. Kür çayı sahilində tu 
qay meşələri var. Heyvanları: canavar, 
tülkü, boz dovşan, ceyran. çöldonuzu. 
qumsiçanı vəs. Quşları: turac, qırqovul, 
göyərçin və s.

R-nun iqtisadiyyatında taxılçılıq. 
pambıqçılıq, bostan-tərəvəzçilik, hey- 
vandarhq və s. əsas yer tutur.

R-nda 41 ümumtəhsil məktəbi, peşə 
liseyi, kollec. uşaq incəsənət məktəbi. 
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 21 mədə- 
niyyət evi. 49 kitabxana, 24 kluh məı 
kəzi rayon xəstəxanası, 5 kənd xəstə- 
xanası, gigiyena və epidemiologiya mər- 
kəzi var.
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AZƏRBAYCANDA HÖKMDAR SÜLALƏLƏRİ

Sülalənin adı Sülalənin banisi

Sülalə hansı 
dövlətdo (orazido) 

hakimiyyətdə 
olmuşdur

Sülalənin 
hakimiyyət illəri Siilalonin görkomlı nümayəndolori

1 2 3 4 5

1. Deyokilər Deyok 
(Dayaukku) ?

Mada (Midiya) 
şahlığı

təqr. e.ə. 7 əsrin 
70-ci illəri -  
c.ə. 550 il

Kaştariti (Xşasrııa)
[e.ə. 7 əsrin 70-ci illəri ?J;

Kiaksar (Huvaxştra) [e.ə. 625 585]; 
Astiaq (Rştivaiqa) [e.o. 585-550]

2. Atropatilər Atropat 
(Atarpata) 
(e.ə. 321-?)

Atropatcna
(Atarpatakan)

e.ə. 321 il -  
b.c. 20 ili

Artabazan [e.ə. 3 osrin 20-ci illorij; 
Mitridat [e.ə. 1 əsrin 80 60-cı illori]; 
Artavazd [e.ə. 1 əsrin 30-20-ci illəri]: 
II Ariobarzan [e.ə. 1 əsrin 20 ili 

b. e. 1 osrinin 2 ili];
II Ariovast [2-20 illor]

3. Atropatena 
Arşakiləri

? Atropatcna
təqr. 1 əsrinin 
20-ci illəri 

3 əsrin 1-ci yarısı
Pakor [1 əsrin 70-ci illəri]

4. Albaniya 
(Qafqaz) 
Arşakiləri

Aran ?
(1 əsrin 2-ci 

yarısı)

Qafqaz
Albaniyası

1 əsrin 2-ci 
yarısı -  510 il 
(463-485 illəri 

çıxmaqla)

Cəsur (I) Vaçaqan [1 əsrin sonu]; 
Urnayr [313-371];
Yesuagen [5 əsrin 1-ci yarısı];
II Vaçe [444-4631;
Mömin (IID  Vaçaqan [487 510]

5. Mihranilər Mihr(an)
[6 əsrin sonu]

Qafqaz Albaniyası;
9-13 əsrlərdə 
Arsax-Xaçın 
knyazlığı (Qara- 
bağ, müxtəlif 
dövrlərdə həm də 
Sünik və Şəki)

630-705; 
886-10 əsr; 
12-15 əsrlər

Varaz Orıqor [630-642];
Cavanşir [642-680];
Qriqor Hammuin [886 10 əsrin əvvəli]; 
Səhok Sevada [10 osrin 1 ci yarısı]; 
İohann Sənəkərim (10 əsr);
Həsən Cəlal [1215-61]

6. Sacilər
Əbu-s-Sac Div- 
dad ibn Yusif 

əd-Divdast 
[təqr. 839-879]

Azərbaycan 898 941 illor Yusif ibn Əbu-s-Sac [901 928]

7. Salarilər
Salar Mərzban 
ibn Məhəmməd 

[941-9571
Azərbaycan 941-983 illor Vahsudan ibn Mohomməd [957 965|; 

tbrahim [965 983]

8. Rəvvadilər Rəvvad 
ibn əl-Müsənna 
(8 əsıin sonu)

Cənubi
Azərbaycan

983-1060 və 
1107-17 illər

Əbül Ilcyca ibıı ər-Rəvvad [983 9X8]; 
Momlan [98« 1008];
Vəhsııdan ibn Məmlan |l 1 osrin ovvəli- 

1059];
Əhmədil ibn tbrahıın ibn Vohsudan 

ər-Rəvvad [1107-17]

9. Şəddadilər

Mohəmməd 
ibn Şəddad ibn 

Qurtaq 
[951-956]

Şimal-Qorbi
Azərbaycan 971-1075 illər

Loşkorı ibn Mrhəmmod [971 978/979]; 
Fəzl ibn Məhəmmod [98*> 1031]; 
Əbülhəsən Əlı (II) Ləşkəri [1033/34 49]; 
Əbüləsvar (I) Şavur [1049 67];
II Fozl 11067 731

/
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1 2 3 4 5

10. Şirvanşahlar

Şirvanşahlar 
dövləti (Şirvan, 

müxtəlif dövrlərdə 
hom də Arran, 
Qaıabağ. Şəki)

a) Məzyədibr 
(Yozidilor. 
Şeybanilər)

Yəzid ibn Məzyəd 
əş-Şeybani 

[8 əsrin sonu-801]
i i  i i 861-1027 ilbr

Heysəm ibn Xalid [861-?];
Əli ibn Heysəm [?—917];
Əbu Tahir Yozid ibn Məhəmmod 

[917-948];
Məhəmməd ibn Yəzid [948-956]; 
Məhəmməd ibn Əhməd [981-991]; 
Yəzid ibn Əhməd [991-1027]

b) Kəsranilər Mənuçehr
[1027-34] (( a a 1027-1382 illər

I Fərıoürz [1063 961;
I I I  Monuçehr [1120-60]: 
1 Axsitan [1160-97];
I Gərşəsb [1204 25];
I I I  Foribürz [1225 44]; 
Kavus [1345-721

c) Dərbəndilər I İbrahim 
[1382-1417] a  a a 1382-1538 illər

I Xəlilullah [1417-62]; 
Fərrux Yasar [1462 1510];
II Xəlilullah [1524-35]

11. Eldonizlər 
(Eldogəzlor, 
Eldəgizlər, 
İldənizlər)

Şəmsəddin Eldəniz 
[1136-74]

Azərbaycan 
ataboybri dövbti; 
Eldənizlər dövləti

1160-1225 illor

Məhəmmod Cahan Pohləvan [1174-86]; 
Qızıl Arslan [1186-91]:
Əbubəkr [1191 1210];
Müzəffərəddin Özbəv [1210-25)

12. Hüiakular 
(İlxanilər, 
Eixanilər)

Hülaku xan 
[1256-65]

Hülakular 
(Elxanibr) dövbti 1256-1357 illər

Qazan xan [1295 1304]; 
Mohəmmod Xudabəndə Ulcaytu 

[1304—16];
ƏbuSəid [1316-35]

13. Cəlairilər
Həsən Cəlairi 

(Böyük Həson) 
[1340-59]

Cəlairibr sultanlığı 
(İraq, Azərbaycan, 
Qərbi Azərbaycan, 

Gürcüstan)

1359-1410 ilbr Şeyx Üvcys [1359 74];
Sultan Əhməd [ 1382 1410; fasibbrb]

14.Qaraqoyunlulaı
Bayram Xoca 

(14 əsrin 
70-ci ilbri)

Qaraqoyunlu
padşahlığı 1410-68 illər Qara Yusif [1410-20]; 

Cahanşah [1438 67]

15. Ağqoyunlular Pəhbvan bəy 
[1370 88]

Ağqoynlu
padşahlığı 1468-1503 ilbr

Uzun Həsən [1468-78]; 
Sultan Yaqub [1478-90]| 
Sultan Murad [1497 1503]; 
Əlvənd Mirzə [1499 1501]

16. Səfəvilər Sofı əd-din İshaq 
(1252-1334) Səfəvibr dövləti 1501-1736 illər

I lsmayıl [1501-24];
ITəhmasib [1524-76];
Məhəmməd Xudabəndə [1578-87]; 
I Abbas [1587-1629]

17. Əfşarlar Nadir şah Əfşar 
[1736 47]

İran şahlığı 
(İran, Azorbaycan); 1736-60 illər

Nadirşah [1736 47];
Əliqulu xan Əfşar (Adil şah) [1747-53]: 
İbrahim xan [1753 60];
Fətəli xan Əfşar [1747-63 Urmiya 

xanlığı]

18. Qacarlar

İmamqulu xan 
Qacar 

(16 əsrin 
70-ci illəri)

İran şahlığı; 
Qacarlar dövləti 

(İran, Cənubi 
Azərbaycan)

1796-1925 illər

Ağa Məhəmməd şah [1796-97]; 
Fotəli şah (Baba xan) [1797 1834]; 
Nəsrəddin şah [1848-96]; 
Müzəffəıəddin şah [1896-19071

Kaınil Muxturov, R a u f MMikov
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AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT XADİMLƏRİ 
(1918-2005 illər)

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

BİRINCI HÖKUMƏT KABİNETİ 

(28 may 1 9 1 8 -1 7  iyun 1918)

Fətəli xan Xoyski -  Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri

Xosrov Paşa bəy Sultanov -  hərbi nazir

Məmmədhəsən Hacınski -  xarici işlər naziri

Nəsib bəy Yusifbəyli -  maliyyə və xalq maarifi naziri

Xəlil bəy Xasməmmədov -  ədliyyə naziri

Məmmədyusif Cəfərov -  ticarət və sənaye naziri

Əkbər ağa Şeyxülislamov -  əkinçilik və əmək naziri

Xudadat bəy Məlikaslanov -  yollar, poçt və teleqraf naziri

Camo bəy Hacınski -  dövlət nəzarəti naziri.

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

İKİNCİ HÖKUMƏT KABİNETİ 

(17 iyun 1 9 1 8 -7  dekabr 1918)

Fətəli xan Xoyski -  Nazirlər Şurasının sədri və ədliyyə naziri 

Məmmədhəsən Hacınski -  xarici işlər naziri (eyni zamanda, 

müvəqqəti olaraq, dövlət nəzarəti naziri)

Behbud xan Cavanşir -  daxili işlər naziri

Xudadat bəy Məlikaslanov -  yollar naziri (eyni zamanda, müvəqqəti 

olaraq, poçt və teleqraf naziri)

Əbdüləli bəy Əmircanov -  maliyyə naziri 

Xosrov Paşa bəy Sultanov -  əkinçilik naziri 

Nəsib bəy Yusifbəyli -  xalq maarifi və dini etiqad naziri 

Ağa Aşurov -  ticarət və sənaye naziri (eyni zamanda, müvəqqəti 

olaraq, ərzaq naziri)
Xudadat bəy Rəfibəyli -  səhiyyə və himayədarlıq naziri 

Əlimərdan bəy Topçubaşov -  portfelsiz nazir 

Xəlil bəy Xasməmmədov -  portfelsiz nazir 

Musa bəy Rəfiyev -  portfelsiz nazir.

1918 il sentyabrın 17-də Cümhuriyyət hökuməti Gəncədən Bakıya 

köçdükdən sonra, oktyabrın 6-da ikinci hökumət kabinetində 

dəyişikliklər edildi:

Fətəli xan Xoyski -  Nazirlər Şurasının sədri 

Behbud xan Cavanşir -  daxili işlər naziri vəzifəsi ilə yanaşı ticarət və 

sənaye naziri vəzifəsini də icra edirdi 

Əlimərdan bəy Topçubaşov -  xarici işlər naziri 

Məmmədhəsən Hacınski -  maliyyə naziri 

Nəsib bəy Yusifbəyli -  xalq maarifi naziri 

Xudadat bəy Məlikaslanov -  yollar naziri

Xosrov Paşa bəy Sultanov -  əkinçilik və dövlət əmlakı naziri

Ağa Aşurov -  poçt və teleqraf naziri

Xəlil bəy Xasməmmədov -  ədliyyə naziri

Xudadat bəy Rəfibəyli -  xalq səhiyyəsi naziri

Musa bəy Rəfiyev -  himayədarlıq və dini etiqad naziri

ismayıl xan Ziyadxanov -  hərbi işlər üzrə müvəkkil

Əbdüləli bəy Əmircanov -  dövlət nəzarəti naziri.

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

ÜÇÜNCÜ HÖKUMƏT KABİNETİ 

(26 dekabr 1918-14 aprel 1919)

Fətəli xan Xoyski -  Nazirlər Şurasının sədri və xarici işlər naziri

Xəlil bəy Xasməmmədov -  daxili işlər naziri

İ.Protasov -  maliyyə naziri

Xudadat bəy Məlikaslanov -  yollar naziri

Nəsib bəy Yusifbəyli -  xalq maarifi və dini etiqad naziri

Aslan bəy Səfikürdski -  poçt və teleqraf, əmək naziri

Səməd bəy Mehmandarov -  hərbi nazir

Rüstəm xan Xoyski -  himayədarlıq naziri

Yevsey Gindes -  xalq səhiyyəsi naziri

Mirzə Əsədullayev -  ticarət və sənaye naziri

Məmmədhəsən Hacınski -  dövlət nəzarəti naziri

Konstantin Lizqar -  ərzaq naziri

Xosrov Paşa bəy Sultanov -  əkinçilik və dövlət əmlakı naziri 

Teymur bəy Makinski -  ədliyyə naziri

Qeyd: 1919 il yanvarın ikinci yarısından dövlət nəzarəti naziri Əlağa 

Həsənov olmuşdur.

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

DÖRDÜNCÜ HÖKUMƏT KABİNETİ 

(14 aprel 1919-22 dekabr 1919)

Nəsib bəy Yusifbəyli -  Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri
Əlağa Həsənov -  maliyyə naziri

Ağa Əminov -  ticarət və sənaye naziri

Məmmədyusif Cəfərov -  xarici işlər naziri

Xudadat bəy Məlikaslanov -  yollar naziri

Camo bəy Hacınski -  poçt və teleqraf naziri

Səməd bəy Mehmandarov -  hərbi nazir

Viktor Klenevski -  himayədarlıq naziri

A.Dastakov -  xalq səhiyyəsi naziri

Rəşid xan Qaplanov -  xalq maarifi və dini etiqad naziri

Aslan bəy Qardaşov -  əkinçilik və dövlət əmlakı naziri

Nəriman bəy Nərimanbəyli -  dövlət nəzarəti nazm
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Aslan bəy Səfikürdski -  ədiiyyə və əmək naziri 

X.Amaspür -  portfelsiz nazir

Məmmədhəsən Hacınski -  daxili işlər naziri (1919, oktyabr).

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

BEŞİNCİ HÖKUMƏT KABİNETİ 

(22 dekabr 1919 -  30 mart 1920)

Nəsib bəy Yusifbəyli -  Nazirlər Şurasının sədri 

Fətəli xan Xoyski -  xarici işlər naziri 

Səməd bəy Mehmandarov -  hərbi nazir 

Məmmədhəsən Hacınski -  daxili işlər naziri 

Xəlil bəy Xasməmmədov -  ədliyyə naziri 

Rəşid xan Qaplanov -  maliyyə naziri 

Həmid bəy Şahtaxtinski -  xalq maarifi və dini etiqad naziri 

Əhməd bəy Pepinov -  əkinçilik və əmək naziri 

Xudadat bəy Məlikaslanov -  yollar naziri (eyni zamanda, müvəqqəti 

olaraq, ticarət, sənaye və ərzaq naziri)

Camo bəy Hacınski -  poçt və teleqraf naziri

Musa bəy Rəfiyev -  xalq səhiyyəsi və himayədarlıq naziri

Heybətqulu bəy M əm m ədbəyov- dövlət nəzarəti naziri.

Qeyd: 1920 il fevralın 18-dən Mustafa bəy Vəkilov daxili işlər naziri, 

Məmmədhəsən Hacınski ticarət, sənaye və ərzaq naziri, martın 5- 

dən isə Nurməmməd Şahsuvarov xalq maarifi və dini etiqad naziri 

olmuşdur.

ALİ DÖVLƏT TƏSİSATLARI (1920-2005 illər)
AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTİ İNQİLAB KOMİTƏSİ (AMİK) 

(1920, 28 aprel -  1921, 19 may)

SƏDR:

Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov

AZƏRBAYCAN SSR XALQ KOMİSSARLARI SOVETİ 

(1920, 28 aprel -  1946, 29 mart)

SƏDRLƏR:

Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov (1920, 28 aprel -  1922, 6 may) 

Qəzənfər Mahmud oğlu Musabəyov (1922, 6 may -  1930, 14 mart) 

Dadaş Xoca oğlu Bünyadzadə (1930, 14 mart -  1932, 23 oktyabr) 

Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov (1932, 23 o k tya b r- 1933, 12 dekabr) 
Hüseyn Paşa oğlu Rəhmanov (1933, 12 d e ka b r- 1937, 22 avqust).

AZƏRBAYCAN SSR NAZİRLƏR SOVETİ 

(1946, 28 m a rt-  1991, 18 oktyabr)

SƏDRLƏR:

Teymur İmamqulu oğlu Quliyev (1937, 13 noyabr -  1953, 18 aprel) 

Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov (1953, 18 aprel -  1953, 17 avqust) 

Teymur Imamqulu oğlu Quliyev (1953, 17 avqust -  1954,1 mart) 

Sadıq Hacı Yarəli oğlu Rəhimov (1954, 1 mart -  1958, 8 iyul)

Vəli Yusif oğlu Axundov (1958, 8 iyul -  1959, 10 iyul)

Məmməd Əbdül oğlu isgəndərov (1959, 10 iyul -  1961, 29 dekabr) 

Ənvər Nəzər oğlu Əlixanov (1961, 29 dekabr -1970, 10 aprel)

Əli ismayil oğlu ibrahimov (1970, 10 aprel -  1981, 22 yanvar) 

Həsən Neymət oğlu Seyidov (1981, 22 y a n v a r-  1989, 27 yanvar) 

Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov (1989, 27 yanvar -  1990, 26 yanvar). 

Həsən Əziz oğlu Həsənov (1990, 26 yanvar -  1991, 7 fevral)

AZƏRBAYCAN SSR NAZİRLƏR SOVETİ (1991,

18 oktyabradək), AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ NAZİRLƏR 

KABİNETİ (1991, 7 fevraldan)

BAŞ NAZİRLƏR:

Həsən Əziz oğlu Həsənov (1991, 7 fevral -  1992, 4 aprel)

Feyruz Rəcəb oğlu Mustafayev (Baş nazir əvəzi; 1992, 4 aprel -  

1992, 14 may)

Rəhim Əlihüseyn oğlu Hüseynov (1992, 14 may -  1993, 30 yanvar) 

Əli Əhməd oğlu Məsimov (Baş nazir əvəzi; 1993, 5 fevral -  1993, 

28 aprel)

Pənah Çodar oğlu Hüseynov (1993, 28 aprel -1993, 30 iyun)

Surət Davud oğlu Hüseynov (1993, 30 iyun -  1994, 7 oktyabr)

Fuad Xəlil oğlu Quliyev (Baş nazirəvəzi, 1994, 7 o k ty a b r- 1995,

2 may; Baş nazir, 1995, 2 may -  1996, 20 :yul)

Artur Tahir oğlu Rasizadə (1996, 26 noyabr -  2003, 4 avqust) 

llham Heydər oğlu Əliyev (2003,4 avqust -  2003,4 noyabr)

Artur Tahir oğlu Rasizadə (2003, 4 noyabrdan).

AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİ 

(1921, may -  1937, 14 mart)

SƏDRLƏR:

Muxtar Hacı oğlu Hacıyev (1921, 19 m a y -  1922, 6 may)

Səməd ağa Həsən oğlu Ağamalıoğlu (1922, 6 may -  1929, 18 sen- 

tyabr)

Sultanməcid Məcid oğlu Əfəndiyev (1929, 18 sen tya b r- 1930, 14 

mart)
Qəzənfər Mahmud oğlu Musabəyov (1930, 14 m a r t-  1931, 12 no- 

yabr)

Sultanməcid Məcid oğlu Əfəndiyev (1931, 13 d e k a b r- 1937, 10 

iyun).

AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİNİN 

RƏYASƏT HEYƏTİ 

(1937, 14 m a r t-  1990, 18 may)

SƏDRLƏR:

Mirbəşir Fəttah oğlu Qasımov (1937, 10 iyun -  1949, 23 aprel) 

Nəzər Heydər oğlu Heydərov (1949, 18 may -  1954, 9 mart)

Mirzə Əjdər oğlu ibrahimov (1954, 9 mart -  1958, 23 yanvar) 

ilyas Kərim oğlu Abdullayev (1958, 23 yanvar -  1959, 26 noyabr) 

Səftər Məmməd oğlu Cəfərov (1959, 26 n o y a b r-  1961, 16 noyabr) 

Məmməd Əbdüi oğlu isgəndərov (1961, 29 dekabr-1969, 25 

dekabr)

Qurban Əli oğlu Xəlilov (1969, 25 dekabr -  1985, 30 dekabr) 

Süleyman Bayram oğlu Tatlıyev (1985, 30 dekabr - 1989, 22 iyun) 

Elmira Mikayıl qızı Qafarova (1989, 22 iyun -  1990, 18 may)
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AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ 

(1937, 14 mart -  1990, 18 may)

SƏDRLƏR:

Mir Teymur Mir Ələkbər oğlu Yaqubov (1938, 18 iyul -  1941, 7 

aprel)

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev (1941, 7 aprel -1944, 6 mart) 

Soltan Əsədulla oğlu Qafarzadə (1944, 6 mart -  1947, 22 mart) 

Yusif Niftalı oğlu Yusifov (1947, 22 m a rt-  1951, 26 mart)

Ağamirzə Mirzəli oğlu Əhmədov (1951, 26 m a rt-  1953, 18 aprel) 

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov (1953, 18 aprel -1955, 25 mart) 

Abdulla Səlim oğlu Bayramov (1955, 25 mart -1958, 23 yanvar) 

Mirzə Əjdər oğlu Ibrahimov (1958, 23 yanvar -1959, 25 mart) 

Qəzənfər Musa oğlu Cəfərli (1959, 25 mart -  1959, 25 noyabr)

Əli Tağızadə (1959, 25 no yab r- 1963, 29 mart)

Məmməd Arif Məhərrəm oğlu Dadaşzadə (1963, 29 mart -  1967,

5 aprel)

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov (1967, 5 aprel -  1971, 1 iyul) 

Smeyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə (Süleyman Rüstəm) 

(1971. 1 iyul -  1989, 10 iyun).

AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ, 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİ, 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ 

(1990, 18 may -  1995, 12 noyabr)

SƏDRLƏR:

Elmira Mikayıl qızı Qafarova (1990, 18 m ay-1992 5 mart)

Yaqub Cavad oğlu Məmmədov (1992, 5 mart -1992, 18 may) 

isa Yunis oğlu Qəmbərov (1992, 18 may -1993, 15 iyun)

Heydər Əlirza oğlu Əliyev (1993, 15 iyun -1993, 5 noyabr)

Rəsul Bayram oğlu Quliyev (1993, 5 noyabr -  1995, 12 noyabr)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ 

(1995, 12 noyabr)

Rəsul Bayram oğlu Quliyev (1995,12 no yab r- 1996, 11 sentyabr)

Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov (1996. 16 noyabr -  2005, 2 dekabr) 

Oqtay Sabir oğlu Əsədov (2005, 2 dekabrdan)

AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASI 

MƏRKƏZİ KOMİTƏSİ 

(1920, 11 fevral -  1991,14 sentyabr)

AZƏRBAYCAN KP MK-nın BİRİNCİ KATİBLƏRİ:

Mirzə Davud Bağır oğlu Hüseynov (1920, 11 fevral -  1920, 23 iyul) 

Naneyşvili Viktor ivanoviç (1920, 23 iyul -  1920, 9 sentyabr)

Stasova Yelena Dmitriyevna (1920, 9 sentyabr- 1920, 15 sentyabr) 

Dumbadze Vladimir Yelizbaroviç (Lado; 1920, 15 senlyabr- 1920,

24 oktyabr)

Kaminski Qriqori Naumoviç (1920, 24 oktyabr -  1921, 24 iyul)

Kirov (Kostrikov) Sergey Mironoviç (1921, 24 iyul -  1926, 21 yanvar) 

Mirzoyan Levon isayeviç (1926, 21 yan va r- 1929,11 iyul)

Qikalo Nikolay Fyodoroviç (1929,11 iyul -  1930, 5 avqust)

Polonski Vladimir ivanoviç (1930, 5 avqust -  1933, 8 fevral) 

Mkrtıçyan Ruben (1933, 8 fevral -  1933, 10 dekabr)
Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov (1933, 10 dekabr -  1953, 18 aprel)

Mir Teymur Mir Ələkbər oğlu Yaqubov (1953, 18 aprel -  1954,

17 fevral)

imam Daşdəmir oğlu Mustafayev (195.4, 17 fevral -  1959. 10 iyul) 

Vəli Yusif oğlu Axundov (1959, 10 iyul -  1969, 14 iyul)

Heydər Əlirza oğlu Əliyev (1969, 14 iyul -  1982, 3 dekabr)

Kamran Məmməd oğlu Bağırov (1982, 3 dekab r- 1988, 21 may) 

Əbdürrəhman Xəlil oğlu Vəzirov (1988, 21 may -  1990, 25 yanvar) 

Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov (1990, 25 yanvar -  1991, 14 senlyabr).

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTLƏRİ

Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov (1991, 8 sen tyabr- 1992, 6 mart) 

Əbülfəz Qədirqulu oğlu Əliyev (1992, 7 iyun -1993, 23 iyun)

Heydər Əlirza oğlu Əliyev (1993, 3 oktyabr -  2003, 15 oktyabr) 

ilham Heydər oğlu Əliyev (2003, 15 oktyabrdan).

Kamil Muxtarov, Xaqan Balayev

881



"AZƏRBAYCAN M İLLİ ENSİKLOPEDİYASI" ELM İ MƏRKƏZİ

D İR EK TO R  

akademik T.M .Nağıyev

D İR EK TO R  M Ü A V İN L Ə R İ 
iqtisad e.n. F.F.Mustafayev, fızika-riyaziyyat e.n. Z.H.Mustafayev. A.Ə.Sultanov

"ÜMUMİ TARİX, AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ ARXEOLOGİYA" 
ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri ■ tarix e.n. K.Y.Muxtarov; reuaksiya mü- 
diriniıı müaviııi tarix e.n. R.S.Məlikov; böyiik elmi redak- 
torlar X.Ə.Balayev, A.H.Xəlil, L.N.Rizvanova, N.R.Sofərov.

"SOSİAL-İCTİMAİ SAHƏLƏR. FƏLSƏFƏ. İQTİSADİYYAT VƏ 
HÜQUQ" ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri -  H.M.Dayıyev; redaksiya müdirinin müa- 
vini -  Q.Ə.Rəhimov; böyük elmi redaktorlar -  A.Ş.Əhmodzadə,
G.Ə.Hacıyeva, E.X.Kərimov, K.N.Məcidov.

"K İM YA, BİOLOGİYA. MİKROBİOLOGİYA. TİBB,
TORPAQŞÜNASLJQ" ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri kimya e.d. İ.U.Lotifov; redaksiya müdirinin
müavini - kimya e.n. F.Ə.Yıınisova; böyük elmi redaktorlar ■
Q.N.Əsjdova, V.M.İmaməliycva; clmi ıedaktor N.M.Haeı-
yeva.

"I İZİKA. R İYAZİYYAT, M EXANİKA. KOSMOS, ASTRONOMİYA" 
ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri fizika-riyaziyyat e.d. S.Q.Rzayev; redaksiya 
müdirinin mtiavini S.H.Niyazova; böyiik eimi redaktorlar ■ 
L.R.Xudiyeva, Z.A.Tağıyeva.

"TEXNİKA, NEFT-MƏDƏN İŞLƏRİ, İNFORM ATİKA.
ELEK I'RONİKA" ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri G.G.Qocayeva; böyük elmi redaktoriar
E.K.Cabarova, N.N.Qəniyeva, M.V.Məmmədova.

"COGRAFİYA, GEOLOGİYA, GEOFİZİKA, ƏTRAF MÜHİT, 
EKOLOGİYA" ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri • eoğrafiya e.d. H.A.Xəlilov; böyük elmi redak- 
toriar K.V.Davudova, M.A.Məmmədova, B.C.Nəcəfov.

"ƏDƏBİYYAT, D İLÇ İLİK , MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT"
ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiıi pedaqoji e.n. Z.H.Abdullayev; böyük elmi

redaktorlar -  F.A.Ağayev, F. A.Bakıxanova, ŞT .Əliyeva, 
L.A.Haeıyeva, N.İ.Hüseynova, S.N.Məmmədov, Ə.S.Zeynalova.

"TƏHSIL MƏTUUAT. TELEVİZİ YA, İNTERNET. TURİZM  VƏ 
İDM AN" ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya miidiri T.M.Cahangirov; redaksiya müdirinin 
müavini -  H.M.Eldarova; böyük elmi redaktoriar -  X.G.Hii- 
seynova, S.M.Mehrəliyeva, E.A.Rəsulov.

“ ELMİ-ƏDƏBİ NƏZARƏT. SÖZLÜK VƏ BİBLİOQRAFİYA” 
REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri E.Ə.Məmmədova; böyük elmi redaktorlar 
Ç.N.Əhmədova, A.F.Mehdiyeva. R.Ə.Rəhimova, N.Ə.Rzayeva; 
eimi redaktorlar -  H.R.Qasımova, K.Ə.Yüzbaşova.

“ NƏŞRİ YYAT,  POL İ QRAFİ YA VƏ K O R R E K T U R A ”
SÖBƏSİ
Şöbə müdiri -  X .İ.Yüzbaşova; şöbə müdiıinin müavini 
N.O.Əliyeva; böyük elmi redaktorlar -  S.Ş.Qədirova, R.Q.Məm- 
mədova; elmi redaktor -  F.Q.Musayeva.

"BƏDİİ TƏRTİUAT, İLLÜSTRASİYA VƏ KARTOQRAFİYA" ŞÖBƏSl 
Şöbə müdiri İ.S.Süicymanov; böyük elmi redaktor A.A.R; 
fıyeva; elmi redaktoriar A.K.Səmədzadə, R.D.Yusifova.

KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ ŞÖBƏSİ
Şöbə miidiri K.M.Hiiseynov; böyük elmi redaktorlar 
M.İ.Əsodova, R.X.Mütəllimzadə; eimi rcdaktor -  T.Ə.Əliyeva.

KOMPYUTER MƏRKƏZİ
Mərkəzin müdiri -  M.B.Orueov; böyük elmi redaktorlar 
L.Q.Hətomova, A.O.Vəliyev; yığı operatoıu N.V.Babayeva.

KİTABXANA
Kitabxana müdiri -  G.A.Aşurova; eimi redaktor S.U.Sülej 
manova; mütəxəssis -  T.H.Hüseynova.

Üz qabığının rəssaını B.F.Xali/ov

Cədvəl, qrafik və diaqramları ha/ırlayaniar M.B.Orucov, A.O. Vəlıyev, G.Ə.Hacıyeva 
Xarilo və xəritə-sxcmləri tərlib edənlər İ.S.Süleynumov, M.B.Orucov 

Badii-texniki tərtibalçılai' X.İ.Yüzbaşova. N.O.Əliyeva 
Kompyutcrdə səlıifələynn M.B.Ontcov

Nəşrin orijinal maketi “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin kompyuter mərkəzində hazırlanmışdır. 
Cilddə 155 nıəqalə, 591 şəkil, 17 sxem, 69 xəritə-sxem, 89 cədvəl, 55 xəritə verilmişdir.

Müəlliflərin sayı 230, məsləhətçilərin sayı 68 nəfərdir.

Fiziki-coğrafi xəıitələr Dövlət Toıpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Bakı Kartoqrafıya Fabrikiııdə hazırlanmışdır.

Azərbayean Rcspublikası Milli Arxiv Idarəsiııin, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi arxivinin 
foto, illiistrasiya və xəritələrindən istifadə oluıımuşdur.
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Azorbaycan M illi Ensiklopediyası. 25 cilddo. 
Məsul katib akademik T.M.Nagıyev. “Azərbaycan” 
cildi. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elıni 
Mərkəzi. Bakı, 2007, 884 s.

İSBN 978-9952-441-01-7 (“Azorbaycan" cildi)
İSBN 978-9952-441-00-0

“ Azarbaycan" cildi ölkənin Inlıı.ıtini, ohalisiııi, iqlisadiyyatıııı, 
tarixiııi, clmini, iııcosoııatini vo digor miihüm aspcktlorini səciy- 
yolondiron nındumenlal cıısiklopcdik noşrdir. Cildiıı hazırlan- 
masında rcspublikanm aparıcı alimlori, modoııiyyot vo dövlot 
xadimlori iştirak ctmişlor.
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